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Úvod

NA VĚDOMÍ VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM PROVOZOVATELŮ ZAŘÍZENÍ A
MECHANIZÁTORŮM!
Tento návod k použití je v prvé řadě určen pro pracovníka obsluhy, který používá
výkonný stroj na sběr krmiv a provádí jeho údržbu.
Pracovat se strojem mohou pracovníci obsluhy s osvědčením traktoristy-řidiče a
řidičským průkazem kategorie D, kteří prošli školením (přeškolením) zaměřeným na
získání znalostí o stroji u oficiálních prodejců, prostudovali si tento návod k použití a
popis v technickém průkazu stroje.
Tento návod k použití obsahuje důležité informace nutné pro bezpečnou práci se
strojem, požadavky a doporučení ohledně jeho provozu, způsob provádění nezbytných
seřízení a technické údržby kombajnu a v době práce se strojem musí být v kabině na
dostupném místě.
VAROVÁNÍ:
- stroj je třeba používat jen ke stanovenému účelu, s adaptéry určenými pro
příslušné plodiny a před uplynutím stanovené životnosti. Výrobce neručí za závady,
které vzniknou v případě jakéhokoli jiného použití, jež není v souladu se stanoveným
účelem;
- k použití ve shodě se stanoveným účelem patří i dodržování podmínek použití,
péče a údržby předepsaných výrobcem;
- jako náhradní nebo výměnné díly není dovoleno používat díly, příslušenství,
doplňková zařízení a přístroje, které nejsou originály od výrobce, protože se to
nepříznivě projeví na funkčních vlastnostech stroje a na bezpečnosti práce a
bezpečnosti jízdy. V případě, že budou použity, je veškerá odpovědnost výrobce
vyloučena!
Stroj musí být vybaven lékárničkou a práškovým hasicím přístrojem s obsahem
minimálně 8 kg hasicí látky a dalšími prostředky hašení požáru dle doporučení
příslušných místních úřadů!
Výrobce neustále pracuje na zdokonalování konstrukce stroje, s čímž mohou být
spojeny změny v konstrukci jednotlivých montážních jednotek a součástí, které se
neodrážejí v tomto návodu k použití. Některé technické údaje a obrázky se mohou lišit
od skutečného stavu stroje, rozměry a hmotnost jsou informativní veličiny.
Tento návod k použití odpovídá technické dokumentaci dle stavu v listopadu 2015.
Výrobce neručí za změny provedené v konstrukci prodaných strojů a odmítá též
odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku svévolného provedení změn.
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Obvyklé zkratky a domluvená označení

Obvyklé zkratky a domluvená označení
stroj je výkonný stroj na sběr krmiv KVK-8060-2 PALESSE FS8060-2 a jeho
modifikace;
adaptéry jsou žací lišty na plodiny s hrubými stonky (KVK 0200000 nebo přídavné
zařízení pro kukuřici EasyCollect 6000 od firmy KRONE), žací lišta pro trávy (KVK
0500000), sběrače (KVK 0900000 nebo KVK-1-0900000);
DK je detektoru kovů;
DKa je detektoru kamení;
NNS jsou náhradní díly, nástroje a součásti;
MTÚ je technická údržba prováděná každý měsíc;
PRÚ je podávací a rozmělňovací ústrojí;
ZKL je zařízení pro zavedení konzervačních látek;
ТÚ-1 je první technická údržba;
ТÚ-2 je druhá technická údržba;
TÚ-3 je údržba před začátkem pracovní sezóny;
NP je návod k použití;
NO je návod k obsluze;
Vlevo, vpravo je míněno ve směru pohybu kabiny dopředu.
V tomto NP jsou všechny body, které se týkají bezpečnosti obsluhujícího personálu
a stroje, označeny speciálním symbolem:
POZOR!
VAROVÁNÍ!
JE ZAKÁZÁNO!
Označení pokynů, při jejichž nedodržení existuje nebezpečí pro
zdraví a život pracovníka obsluhy a jiných osob, jakož i nebezpečí
poškození stroje
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_____Bezpečnostní požadavky

Bezpečnostní požadavky
Bezpečnostní požadavky při přepravě
POZOR: Při pohybu stroje po vozovkách veřejné sítě se musí
dodržovat pravidla silničního provozu země, kde se stroj používá, a požadavky tohoto
NP a musí pro něj být speciální povolení vydané v souladu s vnitrostátními požadavky!
VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovenou rychlost přepravy 40 km/h!
VAROVÁNÍ: Při pohybu stroje po vozovkách veřejné sítě:
– žací lišta na trávy musí být nainstalována a upevněna na přepravním vozíku a
připojena k samojízdné řezačce pomocí tažného spojovacího zařízení;
- světelná signalizace na přepravním vozíku musí být zapnuta;
- na žací liště na plodiny s hrubými stonky musí být nainstalováno přepravní
hrazení, světelná signalizace musí být zapnuta;
- sběrače a žací lišta na plodiny s hrubými stonky musí být zavěšeny na
samojízdnou řezačku a upevněny závěsným mechanismem ve zvednuté poloze;
- směrová kola sběrače musí být nastavena do přepravní polohy;
- mechanismus příčného kopírování sběrače s šířkou záběru 3,8 m musí být
upevněn;
- dopravník siláže musí být otočen dozadu, spuštěn na stojan a upevněn;
- musí být zapnuty výstražné majáky!
JE ZAKÁZÁNO převážet stroj s dopravníkem siláže v provozní poloze!
JE ZAKÁZÁNA jízda stroje, pokud nejsou zařízení pro dodatečné
rozmělňování distanční vložka upevněny v přepravní poloze!
JE ZAKÁZÁNO připojovat k tažnému spojovacímu zařízení stroje a
přepravovat jakékoli dopravní prostředky kromě přepravního vozíku s žací lištou na
trávy!
VAROVÁNÍ: Během přepravních přejezdů stroje za tmy používejte jen
přepravní reflektory!
VAROVÁNÍ: Funkci pracovních brzd stroje zajišťuje konstrukce hydraulického
pohonu hnacích kol. Plynulého snižování rychlosti se dosahuje nastavením pákového
ovladače rychlosti jízdy do neutrální polohy. V případě nutnosti nouzového zastavení
stroje se musí brzdit sešlápnutím brzdového pedálu!
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_____Bezpečnostní požadavky

VAROVÁNÍ: Rychlost jízdy musí vždy odpovídat okolním podmínkám!
JE ZAKÁZÁNO vlečení stroje se zařazenou rychlostí!
POZOR: Před uvedením stroje do pohybu spusťte motor a ověřte
provozuschopnost ovládacích mechanizmů, brzdného systému, osvětlovacího a
signalizačního systému, jakož i údaje přístrojů!
POZOR: Před uvedením do pohybu se ujistěte, že se v nebezpečné zóně
kolem stroje nevyskytují žádné osoby (zejména děti)!
POZOR: Před rozjezdem vydejte zvukový signál!
Bezpečnostní požadavky při práci
VAROVÁNÍ: Z důvodu bezpečnosti práce se strojem a zabránění nehod
dodržujte vedle požadavků tohoto NP a NO k motoru, klimatizaci a adaptérům, jež se
používají se strojem, také obvyklé bezpečnostní požadavky!
POZOR: Pracovat se strojem mohou pouze speciálně vyškolení pracovníci
obsluhy!
JE ZAKÁZÁNO spouštět motor a používat ovládací prvky mimo pracoviště
obsluhy.
Pracovník obsluhy musí řídit stroj vsedě.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním motoru zkontrolujte instalaci ochranných krytů a
zábran, uzavřete kapotu, kryty, dvířka!
POZOR: Přítomnost nepovolaných osob v kabině (zejména dětí) a přeprava
cestujících a nákladů na stroje JSOU ZAKÁZÁNY!
JE ZAKÁZÁNO nechat bez dozoru stroj se spuštěným motorem!
JE ZAKÁZÁNO vystupovat za jízdy z kabiny.
VAROVÁNÍ: Předtím, než opustíte kabinu, vypněte motor a vyjměte klíče ze
zapalování!
VAROVÁNÍ: Maximální přípustný náklon při práci a přepravě stroje ve
stoupání a klesání je 8°. Při tom je nutné řadit první rozsah a pohybovat se rychlostí
nepřesahující 3-4 km/h!
VAROVÁNÍ: Při jízdě do kopce a z kopce a při příčném pohybu po svazích se
vyhněte ostrému zatáčení!
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_____Bezpečnostní požadavky

VAROVÁNÍ: Na úsecích polí a cest, nad nimiž vede elektrické vedení, je jízda
a práce stroje povolena, pokud je vzdušná vzdálenost stroje od nejbližšího vodiče pod
napětím minimálně taková, jaká je uvedena v tabulce!
Napětí elektrického vedení v kV
do 35
od 35 do 110
od 110 do 220
od 220 do 400
od 400 do 750
od 750 do 1150

Minimální vzdálenost v metrech
2,0
3,0
4,0
5,0
9,0
10,0

JE ZAKÁZÁNO vypínat vypínač napájení a odpojovat modul AKB za
spuštěného motoru!
Bezpečnostní požadavky při technické údržbě
VAROVÁNÍ: Pravidelně kontroluje dotažení upevňovacích matic na kolech!
JE ZAKÁZÁNO provádět pod strojem jakékoli práce, aniž by byla kola
zajištěna zarážkami!
POZOR: Při provádění technické údržby stroje musí být zavěšený adaptér
upevněn závěsným mechanismem ve zvednuté poloze nebo spuštěn na zem!
POZOR: Je-li řezačka vybavena centrálním mazacím systémem, kontrolujte
množství maziva každý den!
VAROVÁNÍ: Kontrolujte veškeré elektrické vybavení a chraňte je před
poškozením. Okamžitě odstraňte závady na vedení!
VAROVÁNÍ:
- svazky kabelů elektrického vybavení zapojujte pouze za vypnutého napájení
stroje;
- napájení zapínejte a vypínejte pouze po odpojení napájení všech elektrických
spotřebičů (pracovních a přepravních světel, ventilátoru klimatizace aj.);
- vypínač napájení se ovládá krátkým stiskem ovládacího tlačítka. Delším stiskem
(déle než 2 s) tlačítka se může vyřadit z provozu elektromagnet vypínače napájení!
POZOR: Údržbu a opravy motoru, klimatizace a adaptérů provádějte v souladu
s jejich návody k obsluze.
POZOR: Po zpracování 2000 tun rozmělněné hmoty, minimálně však jednou za
týden, je třeba kontrolovat stav rozmělňovacího ústrojí a urychlovače vyhazování,
utažení upínacích prvků nožů drtiče slámy a lopatek hřídele urychlovače vyhazování!
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Bezpečnostní požadavky při běžné údržbě
POZOR: Práce, pro které je třeba rozpojit svazky elektrických kabelů
ochranného systému podávacího a rozmělňovacího ústrojí, provádějte pouze v
přítomnosti zástupců prodejního centra!
POZOR: Při výměně prasklých žárovek v pracovních světlech použijte štafle
nebo schůdky!
VAROVÁNÍ: Neopravujte prvky hydraulických systémů a pneumatického
systému, které jsou pod tlakem!
VAROVÁNÍ: Při výměně nožů, upínadel nožů a závitových destiček drtiče
slámy a lopatek urychlovače vyhazování je třeba vyměňovat součásti umístěné
diametrálně. Nově instalované stejnojmenné součásti musí patřit do jedné hmotnostní
skupiny!
Bezpečnostní požadavky při skladování
POZOR: Při dlouhodobém stání musí být ventily na kolech bezpodmínečně
uzavřeny, aby nedošlo k úplnému vypuštění vzduchu z kol skrze netěsnosti ve spojích!
Bezpečnostní požadavky při havárii
POZOR: Speciální klíč pro nouzové otevření kapot musí být vždy na jednom
svazku s klíčem od zapalování!
POZOR: V havarijní situaci, a když nelze opustit pracoviště dveřmi, použijte
nouzový východ!
PRAVIDLA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
VAROVÁNÍ: Zamezte jiskření a používání otevřeného plamene v blízkosti
akumulátorových baterií!
VAROVÁNÍ: Použití žárovek s větším než předepsaným výkonem ve světlech
a lampách může vést k roztavení izolace kabelů a zkratu!
JE ZAKÁZÁNO:
- spojovat elektrické vedení a pojistky;
- provádět kontrolu přítomnosti napětí na kabelu zkratem na ukostření. Používejte
multimetr nebo zkoušečku o výkonu maximálně 5 W!
VAROVÁNÍ: Při svářečských pracích na stroji je nezbytné:
- otočit klíčem v zapalování do polohy „0“;
- vypnout napájení;
- odpojit elektrické spoje na akumulátorových bateriích a generátoru,
- svorku UKOSTŘENÍ svářecího přístroje připojujte vždy v bezprostřední blízkosti
místa svařování!
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POZOR: Kvůli zajištění požární bezpečnosti buďte opatrní při manipulaci
s palivem. Nekuřte, vyhněte se jiskření a používání otevřeného plamene při tankování
stroje. Před tankováním vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování. Palivo nedolévejte
v uzavřených prostorách. Rozlité palivo okamžitě utřete!
POZOR: Před ostřením nožů drtiče slámy důkladně očistěte okolí ostřicího
zařízení (zónu jiskření)!
POZOR: nože ostřete v nejnižší poloze podávacího a rozmělňovacího ústrojí!
POZOR: Abyste odvrátili nebezpečí vzplanutí, udržujte stroj v čistotě!
PRAVIDLA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
1 Zabraňte vytékání paliva, maziva a provozní kapaliny.
2 Včas čistěte agregáty a motor od rostlinné hmoty a prachu.
3 Sledujte izolační stav elektrického vedení a vypínače napájení.
4 Elektrické vodiče připojujte a odpojujte za odpojeného napájení.
5 Po skončení práce nastavte vypínač napájení do polohy „odpojeno“.
6 Palivo tankujte při vypnutém motoru.
7 Kontrolujte spolehlivost upnutí elektrických vodičů ke svorkám.
8 Dbejte povinností pro případ požáru a dodržujte postup při ohlašování požáru.
9 Naučte se používat hasicí prostředky instalované na stroji.
10 Nezačínejte s prací na stroji, pokud není vybaven revidovanými hasicími přístroji
a jinými funkčními prostředky hašení požáru.
11 Před ostřením důkladně očistěte okolí ostřicího zařízení (zónu jiskření).
VAROVÁNÍ: Kvůli zachování požární bezpečnosti při práci je nezbytné:
– sledovat údaje kontrolních přístrojů chladicího systému motoru a hydraulického
systému;
– nepřipustit snížení hladiny chladicí kapaliny v chladicím systému motoru;
– včas přerušit práci kvůli ochlazení motoru a obnově tepelných režimů
hydraulického systému;
– zamezit hromadění prachu, nečistot a zbytků technologického produktu na skříni
a v mezerách motoru, na vnějším povrchu prvků výfukového systému, na povrchu
nádrže pro zavádění konzervačních látek a v podávacím a rozmělňovacím ústrojí;
– starat se o čistotu ochranných štítů chladičů a prostoru mezi chladicími deskami a
trubkami chladičů!
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PRAVIDLA HAŠENÍ POŽÁRU
Při vzniku požáru je třeba:
1. Učinit opatřeni na vyvezení stroje z pole.
2. Vypnout motor a odpojit akumulátorovou baterii.
3. Přivolat hasiče.
4. Začít hasit požár dostupnými prostředky (hasicím přístrojem, vodou, košťaty,
hlínou).
POZOR: Místo pro instalaci hasicího přístroje s upínacími prvky je za stěnou
kabiny na kapotě.
Stroj musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem s obsahem minimálně 8 kg
hasicí látky a dalšími prostředky hašení požáru dle doporučení příslušných místních
úřadů!
Hygienické požadavky
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při manipulaci s brzdovou kapalinou a elektrolytem!
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při manipulaci s klimatizací. Zamezte úniku chladiva
do ovzduší!
VAROVÁNÍ: Při vypouštění horké chladicí kapaliny z chladicího systému a
oleje z podstavce motoru dávejte pozor, abyste se neopařili!
VAROVÁNÍ: Při práci s hydraulickými oleji dodržujte pravidla osobní hygieny!
Z pokožky smyjete olej teplou mýdlovou vodou.
VAROVÁNÍ: Nerozpojujte olejová potrubí a nedotahujte jejich spoje, když je
spuštěný motor. Během práce se nedotýkejte olejového potrubí, může se zahřívat až na
70-80°C!
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Bezpečnostní značky
Na stroji jsou umístěny varovné a informační bezpečnostní značky (symboly a
ikony), které obsahují důležité informace pro zajištění bezpečnosti a efektivní používání
stroje.
Bezpečnostní značky je nutné neustále udržovat v čistotě, a pokud se poškodí, je
nutné je obnovit. Pokud se během používání vyměňují díly s umístěnými symboly a
ikony, je nutné zajistit, aby odpovídající značky byly umístěny i na nové díly.
Bezpečnostní značky na stroji a jejich významy jsou popsány v tabulkách A a B:
Tabulka A
Symbol

Význam

Označení

Umístění blokovacího zařízení

KZK-1420-0100039

Umístění hasicího přístroje

KZR 0200018A

Místo pro mazání konzistentním mazivem

KZR 0200024

Místo pro mazání tekutým mazivem

KZR 0300011

Místo pro instalaci zvedáku

KZR 0390003

Zvedací bod

KZR 0390004

Tabulka B
Ikona na stroji

Nebezpečné!
Neotevírat, dokud se mechanismy
zcela nezastaví

Význam
Tlak v pneumatikách kol na řízené
nápravě

Označení
KVK 0100013A

Nalévat pouze biokonzervant

KVK 0100016

Nebezpečné!
Neotevírat, dokud se mechanismy
zcela nezastaví

KZK-1420-0100033

Pozor! Horký povrch. Nedotýkat se

KZK-1420-0100049
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Závěr tabulky B
Ikona na stroji

Nestůjte pod dopravníkem
siláže

Význam

Označení

Nestůjte pod dopravníkem siláže

KIL 0100062

Upevnit v horní poloze při
technické údržbě

KPP 0000025

Před prováděním údržby nebo
oprav
vyplněte
motor
a KZK-1420-0100052
vytáhněte klíč ze zapalování
Nebezpečné! Pořezání prstů nebo
dlaně ruky. Během ostření nožů
postavte ochrannou clonu na své
místo
Tabulka o zákazu tažení stroje za
tažným spojovacím zařízením

Tabulka o zákazu tažení stroje za
tažným spojovacím zařízením
1 Zvednutí PRÚ.
2
Otevření
krytky
ostřicího
zařízení.
3 Ostření.
4 Otevření PRÚ
1 Spuštění PRÚ.
2 Zavření krytky ostřicího zařízení.
3 Zastavení ostření.
4 Zavření PRÚ
Otáčením regulačních šroubů
směrem k min se mezera mezi
protiběžnou lištou a noži zmenšuje,
směrem k max se zvětšuje

KSK-6025-0100027

KVK 0100018

KVK 0100038

KVK 0100039

KVS-2-0100051

Umístění varovných a informačních značek a bezpečnostních tabulek na
samojízdné řezačce je uvedeno na obrázcích:
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1 Popis a činnost
1.1 Účel
Komplex je určen ke kosení kukuřice v jakékoli fázi zralosti zrna, čiroku,
slunečnice a jiných vysokostébelných plodin, kosení travin a sběr sušených setých a
planých travin včetně rozmělnění a nakládky na dopravní prostředky, a to na
rovinatých polích se sklonem do 8º.
Stroj se používá ve všech půdních a klimatických zónách kromě horských oblastí
a oblastí s půdami se zvýšeným zavlažováním a meliorovanými rašeliništi a bažinami.
1.2 Technické charakteristiky
Základní parametry a technické údaje stroje jsou uvedeny v tabulce 1.1.
Tabulka 1.1 - Technické údaje

Parametr
Konstrukční (suchá) hmotnost samojízdné řezačky, kg
Pracovní rychlost pohybu, km/h
Přepravní rychlost pohybu, km/h
Minimální vnitřní poloměr kružnice zatáčení (bez adaptéru), m

Hodnota
15150
do 14
do 40
8

b) s žací lištou na plodiny s hrubými stonky s šíří záběru 6 m:
– délka
– šířka
– výška
c) se sběračem s šíří záběru 3 m:
– délka
– šířka
– výška
Obrysové rozměry stroje v přepravním stavu (dopravník siláže
je otočen dozadu a položen na stojan), mm:
a) s žací lištou na trávy (na přepravním vozíku):
– délka
– šířka
– výška
b) s žací lištou na plodiny s hrubými stonky s šíří záběru 6 m:
– délka
– šířka
– výška
c) se sběračem s šíří záběru 3 m:
– délka
– šířka
– výška
Výška nakládky rozmělněné hmoty do dopravních prostředků, m
Motor
Jmenovitý výkon motoru, kW
Jmenovité otáčky klikové hřídele motoru, s-1

8400
7400
5800
7220
6300
5800

15800
3570
3950
9350
3570
3950
8500
3570
3950
4,5
Liebherr
D9508 (Stage IV)
480
33,3
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Pokračování tabulky 1.1
Parametr
Podvozek
Počet kol
- řízených hnacích
– hnacích
Tlak v pneumatikách při provozu, MPa:
- řízených hnacích kol (600/65R28)
- hnacích kol (900/60R32 s indexem zatížení 185А8):
- v režimu „pole“ (rychlost do 14 km/h)
- v režimu „cesta“ (rychlost od 14 km/h do 40 km/h)
Rozchod, mm
- řízených hnacích kol
- hnacích kol
Základna, mm
Elektrické vybavení stroje
- jmenovité napětí systému elektrického vybavení, V:
- jmenovitý výkon generátoru, W
- jmenovitá kapacita akumulátorové baterie, Ah
- počet baterií
Hydraulický systém:
- nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému pohonu
podvozku, MPa:
- nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému pracovního
ústrojí a volantového řízení, MPa
- nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému pohonu
podávacího ústrojí, MPa:
- nastavený tlak pojistných ventilů adaptérů, MPa:
- objem oleje hydraulického systému, l
- objem olejové nádrže, l
Pneumatický systém
Tlak v pneumatickém systému, MPa
Typ převodu
Podávací ústrojí
Pohon podávacího ústrojí
Počet válců, ks
Rozmělňovací ústrojí
Počet nožů na bubnu, ks
Umístění nožů
Frekvence otáček bubnu na volnoběhu při jmenovité frekvenci otáček
klikové hřídele s-1
Dopravník siláže

Úhel natočení dopravníku siláže, stupňů
Ovládání natáčení

Hodnota
4
2
2
0,18
0,16
0,24
2660
2880
3100
24
2000
190
2

42
10
33
42, 25
cca 180
cca 110
s jednovodičovým
obvodem pohonu brzd
agregovaných strojů
0,71+0,05…0,87+0,05
hydrostatický
hydromechanický
6
40
Do „V“ ve 4 řadách
21
otočný s vyklápěním do
tří
stran
a
s
nastavitelnou
výškou
plnění
210
hydraulické, z kabiny
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Tabulka 1.2 - Maximální zatížení a požadovaný tlak vzduchu v pneumatikách

Označení
pneumatik
Hnací
900/60R32
cat.37600065
TL185А8
Alliance
Řízené
600/65R28
147А8 Бел176 ТУ ВУ
700016217.2
77-2010

Rozměry, mm
Šířka
profilu
Vnější
Statický
bez
průměr
rádius
zatížení,
max.

Maximál
ní
povolená
rychlost,
km/h

Maximální
povolené
zatížení na
pneumatiku, N

Vnitřní tlak,
odpovídající
maximálnímu
povolenému
zatížení, kPa

1898

865

852

40

9250

320

1491±22

591

665±17

40

30750

160

Tabulka 1.3 - Zatížení na kola bez protiváhy, kg
Objekt
zkoušek
Řezačka (palivo
40 l)
Řezačka s žací
lištou
KVK 0200000
Žací lišta
KVK 0200000

Zatížení na kolo:
Hnací:

Řízené:

Hmotnost

Levé

Pravé

Levé

Pravé

4800

4750

3190

3150

15890

7870

7740

1820

1860

19290

–

3400
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1.3 Obrysové rozměry
1.3.1 Obrysové rozměry samojízdné řezačky jsou uvedeny na obrázku 1.1

Obrázek 1.1 – Obrysové rozměry samojízdné řezačky

1.3.2. Obrysové rozměry stroje se zavěšenou žací lištou na plodiny s hrubými
stonky jsou uvedeny na obrázku 1.2 a obrázku 1.3

Obrázek 1.2 – Obrysové rozměry stroje s žací lištou na plodiny s hrubými stonky v přepravním
stavu
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Obrázek 1.3 – Obrysové rozměry stroje s žací lištou na plodiny s hrubými stonky v pracovním
stavu
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1.4 Složení stroje
Podle druhu sklízených plodin a způsobu sklizně je součástí stroje:
- samojízdná řezačka;
- žací lišta na plodiny s hrubými stonky s šířkou záběru 6 m nebo žací lišta na
plodiny s hrubými stonky (přídavné zařízení na kukuřici EasyCollect 6000) od firmy
KRONE s šířkou záběru 6 m;
- žací lišta na trávy s šířkou záběru 6 m;
- vozík přepravní na převážení žací lišty na trávy.
- sběrač s šíří záběru 3,0 m nebo sběrač s šíří záběru 3,8 m.
Na samojízdné řezačce je nainstalováno zařízení pro zavedení konzervačních látek
(ZKL) s dávkovačem SD-4.6.1.
Motor, klimatizační jednotka, zařízení pro zavedení konzervačních látek a adaptéry
mají vlastní provozní dokumenty, podle kterých je třeba se řídit při provozu a údržbě.
Stroj se může používat ve všech půdních a klimatických zónách kromě horských
oblastí a oblastí s půdami se zvýšeným zavlažováním a meliorovanými rašeliništi a
bažinami.
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1.5 Zařízení samojízdné řezačky
Samojízdná řezačka (obrázek 1.4) sestává z rámu, řízené hnací nápravy 11, hnací
nápravy 12, motorové jednotky 9, kabiny s ovládací plošinou 2, podávacího a
rozmělňovacího ústrojí 14, zařízení pro dodatečné rozmělňování, urychlovače
vyhazování, dopravníku siláže 8, tažného spojovacího zařízení, pohonů, hydraulického
systému volantového řízení a silových hydraulických válců, hydraulického systému
pohonu podvozku, hydraulického systému pohonu podávacího ústrojí a adaptérů,
hydraulického systému parkovacích a provozních brzd, systému elektrického vybavení,
pneumatického systému, ochranného systému podávacího a rozmělňovacího ústrojí.

1 , 13 – přepravní světla; 2 – kabina s ovládací plošinou; 3, 4, 6, 7, 10 – venkovní zrcátka; 5 –
výstražné majáky; 8 - dopravník siláže; 9 - přívod vzduchu motoru; 11 - řízená hnací náprava; 12
- hnací náprava; 14 – podávací a rozmělňovací ústrojí
Obrázek 1.4 – Samojízdná řezačka
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1.5.1 Motorová jednotka
Motorová jednotka sestává z: motoru 12 (obrázek 1.5); bloku chladičů 5 s lapačem
vzduchu 4; lapače vzduchu rotujícího 2; expanzní nádoby 1; systému SCR 3 s výfukem;
čističe vzduchu 13; ventilátoru 6; hlavního pohonu 7; nádrže 9, chladicího systému,
napájecího systému, pneumatického systému, elektrického vybavení.
Dieselový motor D9508 od firmy Liеbherr ekologické třídy Stage IV s jmenovitým
výkonem 480 kW, ve tvaru V, osmiválec, s elektronickým řízením, s turbodmychadlem a
průběžným chlazením přeplňovacího vzduchu. Je vybaven systémem selektivní
katalytické neutralizace.
Součástí motorové jednotky je nádrž 9 na močovinu, která se používá k zajištění
čistoty výfukových plynů motoru.
Motor je napevno připevněn k podpěrám, bez tlumičů nárazů.
Všechny informace o bezpečnostní technice, pravidlech používání, seřizování,
údržbě a odstranění závad na motoru jsou obsaženy v provozních dokumentech, které
se přikládají ke každému motoru.
Součástí bloku chladičů 5 je: sekce pro chlazení kapaliny motoru, sekce chlazení
přeplňovacího vzduchu, sekce chlazení oleje hydraulického systému.
Před blokem chladičů je instalován kondenzátor klimatizace.

1 – expanzní nádoba; 2 - rotující lapač vzduchu; 3 – lapač jisker; 4 - přívod vzduchu chladiče; 5
– blok chladičů; 6 – ventilátor; 7 – řemenice hlavního pohonu; 8 – multiplikátor; 9 – nádrž na
močovinu; 10,11 – hadice; 12 - motor; 13 – čistič vzduchu
Obrázek 1.5 – Motorová jednotka
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Ventilátor 4 (obrázek 1.6) je poháněn od hnací řemenice 5 pohonu řemenového
převodu 8 přes kuželovou převodovku 3.

1 – blok chladičů; 2 – řemen pohonu ventilátoru odsávání prachu; 3 – reduktor pohonu
ventilátoru; 4 – ventilátor motorové jednotky; 5 – hnací řemenice; 6 – motor; 7 – uzávěr výpusti
motorového oleje; 8 – řemen pohonu ventilátoru; 9 – ventilátor odsávání prachu; 10 – hnaná
řemenice; 11 – kohout výpusti chladicí kapaliny
Obrázek 1.6 – Pohon ventilátoru motorové jednotky a ventilátoru odsávání prachu

Ventilátor odsávání prachu je určen k odstraňování prachu a velkých frakcí ze zóny
přívodu vzduchu motoru.
Ventilátor 9 odsávání prachu je poháněn řemenovým převodem 2 od hnané
řemenice 10 pohonu kuželové převodovky 3.
Kuželová převodovka pohonu ventilátoru (obrázek 1.7) sestává z: uzávěru plnicího
otvoru 1; odvětrávacího ventilu 2; krytů 3, 6, 10; pouzdra 4; pouzdra hnací řemenice 5;
korpusu 7; uzávěru vypouštěcího otvoru 8; kontrolního uzávěru 9; příruby ventilátoru 11.

1 – uzávěr plnicího otvoru; 2 – odvětrávací ventil; 3, 6, 10 – kryty; 4 – pouzdro; 5 – pouzdro
hnací řemenice; 7 – korpusu; 8 – uzávěr vypouštěcího otvoru; 9 – kontrolní uzávěr; 11 – příruba
ventilátoru
Obrázek 1.7 – Reduktor pohonu ventilátoru motorové jednotky
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Multiplikátor (obrázek 1.8) je určen k pohánění hydraulických čerpadel podvozku,
podávacího ústrojí, adaptérů, parkovací a dynamické brzdy s odlučovačem prachu
přívodu vzduchu.
Hlavní pohon s řemenicí 8 je určen k přenosu točivého momentu pomocí
řemenového převodu na drtič slámy a urychlovač vyhazování.
Skříň multiplikátoru tvoří levou podpěru motoru.

1 – odvětrávací ventil; 2 – hřídel; 3 – kryt; 4 – hydraulické čerpadlo pohonu adaptérů; 5 –
hydraulické čerpadlo pohonu podávacího ústrojí; 6 – hydraulické čerpadlo parkovací a
dynamické brzdy; 7 – skříň multiplikátoru; 8 – řemenice hlavního pohonu; 9 – hydraulické
čerpadlo pohonu podvozku; 10 – hydraulické čerpadlo volantového řízení; 11 - uzávěr
magnetický (vypouštěcího otvoru);
Obrázek 1. 8 – Multiplikátor
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1.5.2 Podvozek
Podvozek samojízdné řezačky sestává z rámu, na kterém jsou namontovány: hnací
náprava, řízená hnací náprava, tažné spojovací zařízení.
POZOR: Tažné spojovací zařízení je určeno pouze k přepravě žací lišty na
trávy na přepravním vozíku.
Přeprava stroje nebo agregování s jiným dopravním prostředkem za tažným
spojovacím zařízením je nepřípustná!
1.5.2.1 Řízená hnací náprava
Řízená hnací náprava (obrázek 1.9) slouží k převodu části hmotnosti stroje na půdu
a ke změně směru pohybu stroje.
Řízená hnací náprava sestává z: nosníku nápravy 3, hydraulického válce
dvojčinného 8, volantového řízení, táhel řízení 7, 9, kol 4, hydromotorů 1, 5, otočných
vaček 6, 10.
Nosník nápravy 3 je svařovaná konstrukce, o kterou se kloubovým spojem opírá
rám řezačky.
Kola 4 se upevňují šrouby k přírubám hydromotorů 1, 5. Kola se otáčejí pomocí
dvojčinného hydraulického válce 8.
Snímač úhlu pootočení je určen k tomu, aby bylo možné zapnout funkci
„automatické řízení“.

1, 5 – hydromotory; 2 – snímač úhlu pootočení; 3 – nosník nápravy; 4 – kolo; 6, 10 – otočné
vačky; 7, 9 – tyče řízení; 8 – hydraulický válec dvojčinný;
Obrázek 1.9 – Řízená hnací náprava řezačky
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1.5.2.2 Hnací náprava
Hnací náprava (obrázek 1.10) slouží k přenesení váhy stroje na půdu a přenosu
točivého momentu z hydromotoru hydrostatického převodu na hnací kola.
Hnací náprava agregátové konstrukce sestává z: nosníku nápravy 2, nápravových
převodovek 1, 4, převodové skříně 3, poloos 8, 14, hřídelových spojek 6, 16 a brzd
7,9,13,15.
Kola hnací nápravy jsou poháněna od hydromotoru 12 pohonu podvozku,
převodové skříně 3, poloos 8, 14 a nápravových převodovek 1, 4.

1, 4 – nápravové převodovky; 2 – nosník nápravy; 3 – převodová skříň; 5,10,11,17 – brzdové
kotouče; 6, 16 – hřídelové spojky; 7,9,13,15 – brzdy; 8, 14 – poloosy; 12 – hydromotor
Obrázek 1.10 – Hnací náprava

V souladu s požadavky na stroje s dopravní rychlostí do 40 km/h a hmotností do
20000 kg jsou použity: dvourychlostní převodová skříň, zesílené nápravové převodovky
a systémy provozního a nouzového parkovacího brzdění.
V systému nouzového parkovacího brzdění se jako brzdný prvek používají plovoucí
třmeny s akumulátorem energie FSG88 od firmy KNOTT, které se montují na skříň
nápravových převodovek Popis principu práce kotoučové brzdy s plovoucím třmenem a
pokyny k montáži, seřízení, obsluze, opravě a nouzovému odbrzdění jsou uvedeny v
Návodu k montáži a obsluze TM 99/07. Plovoucí třmen FSG88, který je součástí
dodávky plovoucích třmenů.
Návod k montáži a obsluze TM99/07 s plovoucím třmenem FSG88 je uveden v
příloze J.
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1.5.2.3 Nápravová převodovka
Nápravová převodovka (obrázek 1.11) dvoustupňová cylindrická planetová sestává
ze skříně 1, osy kola 31, planetového a cylindrického převodu.
Osa kola 31 nápravové převodovky prochází epicyklickým (centrálním) pastorkem 4
a hnané ozubené kolo 2 cylindrického převodu je ustaveno na ose kola, což umožňuje
nasadit ložiska 24 osy kola v nosných stěnách skříně 1 nápravové převodovky, výrazně
zvýšit zatížení na osu kola a použít jak širokoprofilové pneumatiky, tak i zdvojená kola.

1 – skříň; 2 – ozubené kolo; 3 – pastorek; 4 – epicyklický pastorek; 5 – upínací šroub; 6, 29 –
kryty; 7, 8, 12, 25, 26 – distanční vložky; 9, 22, 23 - matice; 10 - šroub; 11, 18 - manžety; 13, 14,
16, 24 – ložiska; 15 – pastorek hřídele; 17 – kroužek; 19 – podpěra; 20 – kotouč; 21 - příruba;
27 – skříň; 28, 30, 33 – uzávěry; 31 – os kola; 32 – odvětrávací ventil; 34 – parkovací brzda
Obrázek 1.11 – Nápravová převodovka hnací nápravy
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1.5.2.4 Převodová skříň
Převodová skříň (obrázek 1.12) slouží ke stupňovité změně převodového poměru
od hřídele hydromotoru pohonu podvozku k nápravovým převodovkám.
Převodová skříň je trojhřídelová, dvourychlostní, dvojsměrná. Sestává z korpusu 4,
diferenciálu 1, hnací a vložené hřídele a z pastorků se stálým záběrem.
Na krytu korpusu převodové skříně jsou osazeny snímače 3, určené k určování
zařazeného převodu.
Kvůli zlepšení schopnosti terénní jízdy stroje má diferenciál blokování. Blokování
diferenciálu je pneumatické a provádí se zubovou spojkou. Zapnout a vypnout
blokování diferenciálu je možné jen na prvním převodu a provádí se automaticky ze
snímače, který je kinematicky spojen s řízenými koly. Při zařazení druhého převodu se
blokování diferenciálu automaticky vypne.
Převodová skříň se ovládá elektrohydraulicky, pomocí hydraulických válců 2, 6
řazení. To umožňuje řadit pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

1 – diferenciál; 2,6 – hydraulické válce; 3 – snímače; 4 – korpus převodové skříně; 5 – příruba
hydromotoru pohonu podvozku
Obrázek 1.12 – Převodová skříň
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1.5.3 Závěsný mechanismus
Závěsný mechanismus (obrázek 1.13) je určen k zavěšení adaptérů na
samojízdnou řezačku a částečnému sejmutí zátěže z patek nebo směrových kol, kdy
adaptéry kopírují terén pole.
V případě vysunutí pístů hydraulických válců 5 se podávací a rozmělňovací ústrojí
otočí kolem osy a zajistí, že lapače 1 zachytí horní konzole závěsu adaptérů.
Osa 8 je určena k upevnění spodní části adaptérů.
Podpěra 7 je určena k tomu, aby nedošlo k samovolnému spuštění adaptérů při
přepravních jízdách samojízdné řezačky se zavěšeným adaptérem.
Pružina 6 udržuje podpěru 7 v poloze, která zajistí dostatečný posun kopírovací
tyče hydraulického válce 5. Když se adaptér zvedne do přepravní polohy, chrání
podpěra 7 tyč hydraulického válce 5 před samovolným spuštěním.
Přerozdělení zatížení z patek žacích lišt nebo směrových kol sběrače provádí blok
čtyř pneumatických hydroakumulátorů (PHA). Při zatížení na patky adaptérů více než
400 N (40 kp) je třeba zvýšit tlak v PHA, při méně než 400 N snížit. Doporučený tlak v
PHA při práci:
– s žacími lištami – 10,5 MPa;
– se sběračem – 3,6 MPa.

1 – lapače; 2 – podávací a rozmělňovací ústrojí; 3 – kolo; 4 – nosník hnací nápravy; 5 –
hydraulický válec; 6 – pružina; 7 – podpěra; 8 – osa
Obrázek 1.13 – Závěsný mechanismus
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1.5.4 Podávací a rozmělňovací ústrojí
Podávací a rozmělňovací ústrojí sestává z podávacího ústrojí 1 (obrázek 1.14) a
rozmělňovacího ústrojí 4, která jsou mezi sebou spojena pákovým systémem 10.
Pákový systém (připojení/odpojení podávacího ústrojí) se ovládá hydraulickým válcem
6. Před odpojením podávacího ústrojí je třeba sejmout fixační svěrky 7, po připojení
podávacího ústrojí svěrky dát zpátky na místo.
Adaptéry jsou poháněny od hydromotoru přes reduktor 8 a kardanový převod.

1 – podávací ústrojí; 2 – drtič slámy; 3 – svěrka; 4 – rozmělňovací ústrojí; 5 – ostřicí zařízení; 6
– hydraulický válec; 7 – fixační svěrky; 8 – reduktor pohonu adaptérů; 9 – protisměrně řezající
nosník; 10 – pákový systém; 11 – táhlo; 12 - reduktor pohonu vrchních válců; 13 – válce; 14 –
reduktor
Obrázek 1.14 - Podávací a rozmělňovací ústrojí
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1.5.4.1 Podávací ústrojí
Podávací ústrojí je určeno k dolisování a podávání rostlinné hmoty, která postupuje
od žací lišty nebo sběrače do rozmělňovacího ústrojí.
Tři vrchní válce 11 (obrázek 1.15) jsou poháněny reduktorem vrchních válců 5 přes
kardanový převod od reduktoru 12. Vrchní válce 11 za provozu lisují příchozí hmotu
působením pružinového mechanismu, který je upevněn v místech 6.
V předním spodním válci 10 je usazen snímač DK. Přední válce jsou zhotoveny z
nemagnetické nerezové oceli. Na reduktoru pohonu vrchních válců 5 je v zóně zadního
vrchního válce umístěn snímač detektoru kamení 4.

1 – příruba; 2 – lapače horní; 3 – kardanová hřídel; 4 - snímač detektoru; 5 – reduktor pohonu
vrchních válců; 6 – místa pro upevnění pružin lisovacího mechanismu; 7 – konzole; 8 – rám; 9 –
trubka; 10 – přední válec spodní se snímačem detektoru kovů; 11 – vrchní válce; 12 – reduktor
Obrázek 1.15 – Podávací ústrojí
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Spodní válce 10 (obrázek 1.15) podávacího ústrojí jsou poháněny od hydromotoru
přes reduktor 12.
Reduktor pohonu podávacího ústrojí je znázorněn na obrázku 1.16.
Reduktor pohonu vrchních válců je znázorněn na obrázku 1.17.
Reduktor pohonu adaptérů je znázorněn na obrázku 1.18.

1 – korpus reduktoru; 2 – připojovací příruba kardanové hřídele pohonu reduktoru vrchních
válců; 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 – kryty; 6 – hřídele pohonu spodních válců; 8 - pojistný kolík; 9 –
osa;10 – ochranný kryt (místo pro instalaci hydromotoru pohonu reduktoru); 11 – kontrolní
uzávěr; 12 – uzávěr vypouštěcího otvoru; 16 – uzávěr napouštěcího otvoru
Obrázek 1.16 – Reduktor pohonu podávacího ústrojí a spodních válců

1, 7 - nádoby; 2, 6 – kryty; 3, – uzávěr napouštěcího otvoru; 4, 10, 11, 12 – příruby; 5 – upínací
šrouby snímače detektoru kamení; 8 – kontrolní uzávěr; 9 – olejničky; 13 – uzávěr vypouštěcího
otvoru; 14 - destičky
Obrázek 1.17 – Reduktor pohonu vrchních válců
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1 – uzávěr napouštěcího otvoru; 2, 4 – víka; 3 – pojistný ventil; 5, 10 – korpus; 6 – uzávěr
vypouštěcího otvoru; 7 – kontrolní uzávěr; 8 – kryt; 9 – hřídel pohonu adaptérů; 11 – ochranný
kryt (místo pro instalaci hydromotoru pohonu reduktoru)
Obrázek 1.18 – Reduktor pohonu adaptérů
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1.5.4.2 Rozmělňovací ústrojí
Rozmělňovací ústrojí sestává z rámu 10 (obrázek 1.19), krytu 11, bubnu 17, desky
pod nosníkem 15, protiběžné lišty 14, ostřicího zařízení 2, krytu ostřicího zařízení 1,
podložky 9, elektromechanismů nastavení protiběžné lišty 5.

1 – kryt drtiče slámy; 2 - ostřicí zařízení; 3 - elektromechanismus krytu ostřicího zařízení; 4 –
mikrometrický šroub (vodicí) elektromechanismu 5; 5 – elektromechanismus nastavení
protiběžné lišty; 6 – pojistný kolík bubnu; 7 – těsnicí vložky nastavovací; 8, 16 – konzole; 9 –
podložka; 10 – rám; 11 – kryt; 12 – hydromotor ostřicího zařízení; 13 – kryt; 14 – protiběžná
lišta; 15 – destička pod nosníkem; 17 – nůž; 18 – rozmělňovací buben; 19 – pohon; 20 –
podpěry
Obrázek 1.19 – Rozmělňovací ústrojí
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Rozmělňovací buben (obrázek 1.20) představuje válec, na který jsou přivařeny čtyři
řady podpěr 9 po 10 nebo po 12 podpěrách v řadě. K podpěrám jsou pomocí šroubů 5,
spon 10 a lišt 7 připevněny nože 6. K přírubám, navařeným na válec, jsou připevněny
čepy 1, 3, hřídele bubnu.

1, 3 – čepy; 2 – cívka; 4, 8 – šrouby; 5 – upínací šroub nože; 6 – nůž; 7 – lišta; 9 – podpěra; 10
– spona
Obrázek 1.20 – Rozmělňovací buben

POZOR: Upínací šrouby nožů bubnu, nože a spony musí být:
- šroub 0067 1650 od firmy WURTH nebo šroub 214 213.0 od firmy SBE, nebo
šroub 215 212.0 od firmy PEINER;
- nůž Z81123 od firmy John Deere;
- spona Z76801 od firmy John Deere!
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k havarijnímu poškození rozmělňovacího ústrojí, je
nutné používat pouze originální součásti uvedených výrobců nebo jiných firem
doporučených výrobcem!
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1.5.4.3 Ostřicí zařízení
Automatické ostřicí zařízení (obrázek 1.21) je nainstalováno na rámu
rozmělňovacího ústrojí a je určeno k ostření nožů. Mezera mezi protisměrně řezajícím
nosníkem a nožem musí být 0,3 - 0,8 mm.

1 – kryt; 2 – hrazení; 3 - řetěz; 4 – hydromotor ostřicího zařízení; 5, 9 - držáky; 6, 8 vodítka; 7 řetězové kolo; 10, 16 - zarážky; 11 – podpěra; 12 - rohatkové kolo; 13 – jezdec; 14 – spona; 15
– olejnička; 17 – kladka; 18 – pojistný kolík; 19 – závitová vložka; 20, 21 - vložky; 22 – kroužky;
23 – gumové kroužky; 24 - brusný kámen; 25 – nastavovací zařízení; 26 – lišta; 27 – olejnička;
28 – hrdlo; 29 - vložka
Obrázek 1.21 – Ostřicí zařízení

37

KVK-6-0000000 NP

_____

1 Popis a činnost

1.5.5 Sběrná komora
Rozmělněná hmota jde z podávacího a rozmělňovacího ústrojí do sběrné komory
(obrázek 1.22), jejíž konstrukčními součástmi jsou: vrchní plech 1; bočnice 5, 7; spodní
plech 6; těsnění 2, 3, 4.
V případě zanášení technologického traktu je k dispozici mechanismus otevírání
spodního plechu, jehož konstrukčními součástmi jsou: páčky 10 s objímkami 8, 12; osa
9; západka 13. Mechanismus je upevněn na základnu 11.

1 – vrchní plech; 2, 3, 4 – těsnění; 5, 7 – bočnice; 6 – trvanlivý list; 8, 12 – objímky, 9 – osa; 10
– páčky; 11 – základna; 13 – západka
Obrázek 1.22 – Sběrná komora
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1.5.6 Zařízení pro dodatečné rozmělňování a distanční vložka
1.5.6.1 Zařízení pro dodatečné rozmělňování
Na samojízdné řezačce je nainstalováno zařízení pro dodatečné rozmělňování
kotoučového typu (obrázek 1.23) s nastavováním mezery mezi vroubkovanými kotouči.
Zařízení pro dodatečné rozmělňování je určeno k drcení a mačkání zrn kukuřice ve
fázi voskové nebo plné zralosti zrna.
Zrna jsou narušována pomocí dvou válců kotoučového typu.
Ve výrobním závodě je mezi kotouči nastavena minimální pracovní mezera (2 - 4)
mm, která zajistí 100% rozdrcení zrn a kapacitu stroje při jakékoli úrodnosti kukuřice. V
případě nutnosti může pracovník obsluhy pomocí nastavování mezery zvětšit mezeru
mezi kotouči zařízení pro dodatečné rozmělňování.
Pokud není na zařízení pro dodatečné rozmělňování nainstalován systém
nastavování mezery, nastavte mezeru mezi kotouči v souladu s požadavky tohoto
návodu k použití.
Mezeru mezi vroubkovanými kotouči lze nastavovat v rozmezí (2 – 8) mm.
POZOR: Aby nedošlo k havarijnímu poškození, není přípustné zmenšovat
mezeru nastavenou ve výrobním závodě.
Při práci se zařízením pro dodatečné rozmělňování je třeba nastavit délku řezu (15
– 24) mm.

1 – hydraulický systém nastavení mezery; 2 - korpus; 3 – kotoučové válce; 4 – přední kryt; 5 –
hřídel; 6 – mechanismus ručního nastavení mezery; 7 – podpěra; 8 – kladka; 9 –
elektromechanismus; 10 – posunovací mechanismus; 11 – víko; 12 – křídlová matice
Obrázek 1.23 – Zařízení pro dodatečné rozmělňování
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1.5.6.2 Distanční vložka
Pro sklizeň travin a kukuřice mléčné a mléčně voskové zralosti a pro sbírání se
namísto zařízení pro dodatečné rozmělňování nasadí distanční vložka 1 (obrázek 1.24).

1 – distanční vložka; 2, 3 – těsnění; 4 – páčka; 5 – snímatelní stěna; 6, 7 – podpěry; 8 – pojistný
kolík; 9 – podložka; 10 – talířová pružina
Obrázek 1.2.4 – Distanční vložka

1.5.6.3 Výměna zařízení pro dodatečné rozmělňování za distanční vložku
Výměnu zařízení pro dodatečné rozmělňování za distanční vložku provedete
následovně:
1) otočte pojistné kolíky a sundejte hrazení pohonu zařízení pro dodatečné
rozmělňování;
2) zeslabte napnutí řemenu pohonu zařízení pro dodatečné rozmělňování tak, že
pomocí páky přesunete páku 4 (obrázek 1.25) do nefunkčního stavu;
3) odmontujte řemen 1;

1 – řemen; 2, 9 – řemenice; 3, 7, 8 – kladky; 4 – páka; 5 – pružina; 6 – pouzdro
a) napínací kladka v odklopené poloze
b) napínací kladka v přepravní poloze
Obrázek 1.25 – Pohon zařízení pro dodatečné rozmělňování
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povolte šrouby 5 (obrázek 1.26) a otočte spony 6 o 90°;
pro zmenšení úsilí (tření) při odklápění zařízení pro dodatečné rozmělňování je

třeba:
- povolit kontramatku 9 (obrázek 1.26);
- šroub 8 zašroubovat na doraz do podpěry 16;
povolte šrouby 13 a sundejte distanční vložku 11;
6) pomocí klíče S=17, hřídele 10 a řetězového kola 14 mechanismu pro přesun po
perforovaných otvorech podlahy 15 odklopte zařízení pro dodatečné rozmělňování 2;
8) uveďte zařízení pro dodatečné rozmělňování 2 (obrázek 1.24) do přepravní
polohy a upevněte je šrouby 13;
9) nasaďte kryt 11 (obrázek 1.23) na zařízení pro dodatečné rozmělňování;
10) po odstranění zařízení pro dodatečné rozmělňování z pracovní zóny očistěte
pracovní zónu, spoje a spojované povrchy od rostlinné hmoty.
11) přestavte distanční vložku 11 (obrázek 1.26) do provozní polohy a upevněte ji
sponami 6;
12) nasaďte a upevněte hrazení pohonu zařízení pro dodatečné rozmělňování.
POZOR: Veškeré práce na přestavování distanční vložky a zařízení pro
dodatečné rozmělňování provádějte, když je podávací a rozmělňovací ústrojí spuštěné!
POZOR: Po skončení prací na přestavování distanční vložky a zařízení pro
dodatečné rozmělňování přesuňte páku 4 (obrázek 1.25) do provozní polohy!
1.5.6.4 Výměna distanční vložky za zařízení pro dodatečné rozmělňování
Výměnu distanční vložky za zařízení pro dodatečné rozmělňování provádějte v
opačném pořadí.
Po odstranění distanční vložky z pracovní zóny očistěte pracovní zónu, spoje a
spojované povrchy od rostlinné hmoty.
Po nasazení zařízení pro dodatečné rozmělňování 2 (obrázek 1.26) a řemene 1
(obrázek 1.25) na místo přesuňte páku 4 do pracovní polohy.
Upravte neplošnost a napnutí řemenového převodu.
Po sklizni kukuřice odmontujte zařízení pro dodatečné rozmělňování z řezačky.
Sundejte ze zařízení pro dodatečné rozmělňování vrchní a spodní kryt válců a pečlivě
očistěte až po drážky.
Sundejte hnací řemen, připravte k uskladnění a odevzdejte do skladu.
Po omytí a očištění zakonzervujte válce a součástky, promažte zařízení pro
dodatečné rozmělňování podle mazacího schématu, nasaďte kryt a odevzdejte do
skladu.
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1 – sběrná komora; 2 - zařízení pro dodatečné rozmělňování; 3 – urychlovač vyhazování; 4 –
základna dopravníku siláže; 5 – šroub; 6 – spona; 7 – konzole; 8 – šroub; 9 – kontramatka; 10 –
hřídel posuvného mechanismu; 11 – distanční vložka; 12 – snímatelná stěna; 13 – šroub s
podložkou; 14 – řetězové kolo; 15 – podlaha s perforovanými otvory; 16 – podpěra zařízení pro
dodatečné rozmělňování; 17 – kladka
Obrázek 1.26 – Zařízení pro dodatečné rozmělňování a distanční vložka
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1.5.7 Urychlovač vyhazování
Pod základnou dopravníku siláže je instalován urychlovač vyhazování (obrázek
1.27), který zvyšuje spolehlivost výkonu technologického procesu bez ohledu na stav
sklízené plodiny.
Na tělese 16 jsou ve třech řadách umístěny házecí lopatky. Boční lopatky 20 jsou
sklopené kvůli zúžení hmoty. Prostřední lopatky 21 jsou umístěny radiálně a bez sklonu.
V případě opotřebování (poškození) lopatek je třeba vyměňovat diametrálně
protilehlé lopatky a použít lopatky stejné hmotnostní skupiny.
Podložka 3 je umístěna po tečně k pomyslnému válci, který tvoří hrany lopatek při
otáčení hřídele urychlovače vyhazování. V případě opotřebování plechu 12 v zóně
minimální mezery mezi plechem a lopatkami větší než 3 mm otočte plech i se šrouby o
180°.

1, 4 – podpěry; 2 – olejnička; 3 – podložka; 5 – vyztužovací kroužek; 6 – vzduchovod; 7 bočnice; 8 – táhlo; 9 - trubka; 10 – páčka; 11 – vložka (bitumová směs); 12 – plech; 13, 18 –
čepy; 14, 17 - korpusy; 15 – lopatkové kolo; 16 – těleso; 19 – matice; 20 – boční lopatka; 21 prostřední lopatka
Obrázek 1.27 - Urychlovač vyhazování
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1.5.8 Dopravník siláže
Dopravník siláže 2 (obrázek 1.28) je určen k nasměrování proudu rozmělněné
hmoty do dopravního prostředku. Instaluje se osami 3 v podpěrách 4 příruby 5 základny
dopravníku siláže 7. Zvedání a spouštění dopravníku siláže provádí hydraulický válec
11, stříšky 4, 5 (obrázek 1.29) se ovládají hydraulickým válcem 1 (obrázek 1.28).
Aby nedošlo k otírání povrchu dopravníku siláže 1 (obrázek 1.29), je uvnitř obložení
14-19.
Dopravník siláže se otáčí pomocí otáčecího mechanismu 10 (obrázek 1.28) a kola
6. Pružina 9 vyvede šnek 3 (obrázek 1.30) ze záběru, aby nedošlo k poškození
šnekového soukolí.

1, 11 – hydraulické válce; 2 – dopravník siláže; 3 – osa; 4 – podpěra; 5 - příruba; 6 - kolo; 7 –
základna dopravníku siláže; 8 – otvor; 9 – pružina; 10 – otáčecí mechanismus
Obrázek 1.28 – Dopravník siláže se základnou a otáčecím mechanismem

1 – dopravník siláže; 2 – snímač úhlu pootočení; 3 – táhlo; 4 – stříška; 5 – prostřední stříška; 6
– světla; 7 – otvory; 8 – hydraulický válec; 9 – kryty; 10 – spodní kryt; 11 – podpěra; 12 těsnění; 13 – destička; 14, 17 – spodní obložení; 15, 16, 18, 19 – obložení odolné proti
opotřebování
Obrázek 1.29 – Dopravník siláže
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Otáčecí mechanismus dopravníku siláže je znázorněn na obrázku 1.30.

1 – hydromotor; 2 – korpus; 3 – šnek; 4 – podpěra; 5 – olejnička
Obrázek 1.30 – Otáčecí mechanismus dopravníku siláže
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1.5.9 Hydraulický systém
Hydraulický systém stroje zahrnuje:
- hydraulický systém pohonu podvozku;
- hydraulický systém volantového řízení a silových hydraulických válců;
- hydraulický systém podávacího ústrojí a adaptérů;
- hydraulický systém parkovací a dynamické brzdy.
Olejová nádrž 1 (obrázek 1.31) je společná pro všechny hydraulické systémy. Kontrola
hladiny oleje v nádrži se provádí podle olejoznaků 4, 5.
Kontrola teploty provozní kapaliny se provádí snímačem ukazatele teploty oleje,
který je nainstalován v drenážní lince čerpadla 2, a snímačem havarijní teploty oleje 2,
umístěným v olejové nádrži.
Kontrola hladiny oleje v hydraulickém systému se provádí snímačem signalizace 3
havarijní hladiny oleje.
K čištění oleje se používá filtr 7, vestavěný do olejové nádrže.
Hydraulická čerpadla hydraulického systému stroje jsou umístěna na multiplikátoru.
Jejich rozmístění a určení je znázorněno na obrázku 1.8.

1 – olejová nádrž; 2 – snímač havarijní teploty oleje; 3 – snímač signalizace havarijní hladiny; 4
– olejoznak spodní; 5 - olejoznak horní; 6 – filtr; 7 – víko filtru; 8,9 – vzduchové filtry; 10 –
příruba;
I – maximální hladina oleje; II – minimální hladina oleje
Obrázek 1.31 – Olejová nádrž
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1.5.9.1 Hydraulický systém pohonu podvozku
Hydraulický systém pohonu podvozku je sestrojen na základě volumetrického
hydraulického pohonu.
Základní hydraulické schéma hydraulického systému pohonu podvozku je uvedeno
v příloze A na obrázku A2.
Změna rychlosti a směru jízdy stroje se provede změnou výkonu hydraulického
čerpadla a hydromotoru pohonu podvozku s elektro-proporcionálním ovládáním.
Hydraulický systém pohonu podvozku zahrnuje:
- hydraulický blok pro řízení přeřazováním (HB1.1);
- hydraulický blok pro dotáčení hřídele hydromotor (HB1.2);
- hydraulický blok pro zapojení řízené nápravy (HB1.3).
1.5.9.2 Hydraulický systém volantového řízení a silových hydraulických válců
Základní hydraulické schéma hydraulického systému volantového řízení a silových
hydraulických válců je uvedeno v příloze A na obrázku A3.
Hydraulický systém je určen k ovládání akčních mechanismů:
Hydraulických válců:
- volantového řízení;
- zavěšení;
- ovládání stříšky dopravníku siláže;
- zvedání a spouštění dopravníku siláže;
- posuvného mechanismu podávacího ústrojí.
Hydromotorů:
- otáčení dopravníku siláže;
- pohonu ostřicího zařízení;
- pohonu přívod vzduchu.
Hydraulický systém volantového řízení stroje je určen k otáčení kol hnací nápravy
samojízdné řezačky.
Spojení dvojčinného hydraulického válce pro otáčení kol s dávkovacím čerpadlem
(ND2.1), umístěným ve sloupku řízení, se provádí prostřednictvím provozní kapaliny,
dávkovací čerpadlo je mechanicky spojeno s volantem.
Silové hydraulické válce jsou řízeny elektricky ovládanými hydraulickými
regulačními ventily (obrázek 1.32) hydraulického bloku.

1 – korpus; 2 – šoupátko; 3 – zdvihátko; 4 – pružina; 5 – konektor; 6 – elektromagnetická cívka;
7 – nouzové (kontrolní) tlačítko; 8 – matice; А a В – válcové vývody; Р – přívod provozní
kapaliny; Т – výpust provozní kapaliny
Obrázek 1.32 – Hydraulický regulační ventil

Na stroji je řešena změna rychlosti posunu pístnic hydraulických válců
nastavitelnými škrtícími klapkami:
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Dr1 − nastavení rychlosti posunu hydraulického válce stříšky dopravníku siláže v
automatickém režimu
Dr2 − nastavení rychlosti posunu hydraulického válce stříšky dopravníku siláže v
manuálním režimu
Dr3 − nastavení rychlosti posunu hydraulického válce zvedání a spouštění
dopravníku siláže
Dr4 − nastavení rychlosti posunu akčních mechanismů adaptérů připojených k
hydraulickým vývodům 1a a 1b
Dr5 − nastavení rychlosti posunu hydraulického válce podávacího ústrojí nebo
rychlosti posunu akčních mechanismů adaptérů připojených k hydraulickým vývodům
2a a 2b
Dr6 − nastavení rychlosti posunu ostřicího zařízení
Otočením setrvačníku škrticí klapky ve směru hodinových ručiček se rychlost
posunu pístnic sníží, otočením setrvačníku proti směru hodinových ručiček se rychlost
posunu pístnic zvýší.
Hydraulický systém volantového řízení a silových hydraulických válců stroje je
napájen od hydraulického čerpadla N2.1. Při otáčení volantu má přednost dávkovací
čerpadlo. Potřebné množství oleje k otáčení řídících kol je přiváděno k hydraulickému
válci, který zajišťuje otáčení kol, zbytek je přiváděn na hydraulické bloky a dále k
výpusti, díky čemuž je možné zároveň ovládat pracovní ústrojí. Jestliže se volant
neotáčí, jde veškerý proud oleje z hydraulického čerpadla na hydraulický blok HB2.1.
V hydraulické lince závěsu jsou umístěny kohouty Kr2.1 a Kr2.2.
Kohout KR1 je umístěn pod kabinou, u bloku pneumatických hydroakumulátorů a
slouží k odpojení bloku pneumatických hydroakumulátorů od hydraulické linky závěsu, v
případě přesunu podávacího ústrojí k opravě nebo údržbě.
V režimu kopírování adaptéru pomocí bloku pneumatických hydroakumulátorů musí
být kohout Kr2.1 vždy uzavřen (rukojeť kohoutu je otočena podél osy kohoutu).
Kohout Kr2.2 je umístěn pod olejovou nádrží a slouží k vypouštění oleje, který je
pod tlakem v hydraulickém okruhu závěsu, do nádrže. Pokud stroj pracuje, musí být
kohout Kr2.2 vždy uzavřen (rukojeť kohoutu je otočena příčně k ose kohoutu do polohy
„uzavřeno“), obrázek 1.33.

Kohout pro vypouštění tlaku z pneumatických hydroakumulátorů hydraulické soustavy závěsu
podávacího a rozmělňovacího ústrojí.
Rukojeť v poloze „zavřeno“ – průběh technologického procesu.
Rukojeť v poloze „otevřeno“ – provádění oprav a údržby na lince hydraulických válců u závěsu
podávacího a rozmělňovacího ústrojí.
VAROVÁNÍ! Neotevírat kohout při zvednutém adaptéru.
zavřeno
otevřeno
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Obrázek 1.33 – Tabulka „Ovládání kohoutu Kr2.2“
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Za účelem plynulosti kopírování jsou v hydraulickém okruhu závěsu nainstalovány
čtyři pneumatické hydroakumulátory (PHA) o objemu 2 dm 3. Dva PHA jsou naplněny
dusíkem pod tlakem 5 MPa a dva pod tlakem 2,5 MPa.
Při práci s těžkými adaptéry se počítá s možností dosazení záložních PHA.
Za účelem plynulosti zvedání/spouštění dopravníku siláže je nainstalován jeden
pneumatický hydroakumulátor o objemu 0,5 dm3 pod tlakem 2,5 MPa.
PHA jsou vysokotlaké nádoby, proto pro hydraulický řídicí systém pracovního ústrojí
platí vyšší nároky na bezpečnostní techniku při provozu a údržbě.
Na obrazovce monitoru může pracovník obsluhy kontrolovat tlak provozní kapaliny
v prostoru hydraulických válců závěsného mechanismu, který je roven tlaku stlačení
dusíku v plynovém prostoru PHA.
1.5.9.3 Hydraulický systém podávacího ústrojí a adaptérů
Základní hydraulické schéma pohonu podávacího ústrojí a adaptérů je uvedeno v
příloze A na obrázku A4.
Ve stroji je použit hydraulický pohon podávacího ústrojí a adaptérů, který je
realizován hydromotory M4.1 a M4.2, jež jsou zase napájeny z axiálních pístových
hydraulických čerpadel N4.1 a N4.2.
Adaptéry jsou poháněny z hydraulického čerpadla N4.1 přes hydraulický blok
adaptérů HB4.1 hydromotorem M4.1.
Hydromotor pohonu adaptérů je axiální pístový se stálým provozním objemem.
Hydromotor obrací směr automaticky s podávacím ústrojí.
Hydraulický systém pohonu podávacího ústrojí a adaptérů je chlazen chladičem,
který je umístěn ve společném bloku motorové jednotky.
Hydraulický systém pohonu podávacího ústrojí je vybaven systémem nouzového
zastavení válců podávacího ústrojí. Nouzové zastavení se provede pomocí axiálního
pístového čerpadla, hydromotoru s provozním objemem 100 cm 3, hydraulického bloku
nouzového zastavení a detektorů kovu a kamení. V případě, že je zjištěn cizí předmět,
dá snímač detektoru kovů nebo detektoru kamení signál elektronickému řídicímu bloku,
který dá signál do příslušných elektromagnetů čerpadla a hydraulického bloku.
V hydraulickém bloku dochází k okamžitému uzavření vypouštěcí linky a spojení
tlakového potrubí čerpadla se zpětným a na čerpadle dojde k přesunu šikmé podložky
na NULU (nulový výkon).
Dále je v hydraulickém systému stroje možné z kabiny prostřednictvím palubního
počítače nastavit délku řezu a podávání adaptéru. Podle toho, jaký přichází z
elektronického řídicího bloku elektrický signál na elektro-proporcionální solenoid
axiálního pístového čerpadla, zaujímá šikmá podložka příslušnou polohu a tím se
nastaví určitý výkon, čímž se zase změní otáčky hřídele hydromotoru pohonu válců
podávacího ústrojí a/nebo pohonu adaptérů, a tudíž délka řezu a/nebo podávání
adaptéru.
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Pro diagnostiku hydraulického systému jsou zakomponovány příslušné diagnostické
body.
Účel každého bodu a příklady použití jsou znázorněny na obrázku 1.34.

Obrázek 1.34 – Diagnostický panel
Hydraulické čerpadlo pohonu adaptérů
Sběrač
Sekačka na kukuřici
Sekačka na trávu

Přímý chod
Zpětný chod
24/90/250
24/90/250
24/100/250
24/100/250
24/120/420
24/120/420

Příklad
20 / 80 / 250
Rozsah pracovního tlaku, bar
Tlak nastavení pojistného ventilu, bar
Maximální tlak při chodu naprázdno, bar (motor se točí naprázdno)
Tlak zastaveného čerpadla (motor se netočí)
A, B – vysoký tlak hydraulického čerpadla x – přívodní tlak hydraulického čerpadla
Pozor!
Horní hodnota manometrem měřeného tlaku musí být vyšší, než je hodnota nastaveného tlaku
pojistného ventilu
Hydraulické čerpadlo pohonu napájecího bloku
Hydraulické čerpadlo pohonu chodu
Přímý chod
Zpětný chod

1.5.9.4 Hydraulický systém parkovací a dynamické brzdy
Základní hydraulické schéma parkovací a dynamické brzdy je uvedeno v příloze A
na obrázku А5.
Hydraulický systém parkovací a dynamické brzdy je určen k brzdění a zastavení
stroje, k jeho udržení na místě za vypnutého motoru a k pohonu hydromotoru
odlučovače prachu přívodu vzduchu.
V hydraulickém systému parkovací brzdy jsou umístěny dva pneumatické
hydroakumulátory o objemu 0,5 dm3 pod tlakem 2,5 MPa.
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Hydraulický systém pracuje následovně: při zapnutí motoru dodává čerpadlo
parkovací brzdy olej na ventil nabíjení PHA a dále do bloku PHA (o objemu 0,5 dm 3 pod
nabíjecím tlakem 2,5 MPa). Po nabití PHA postupuje olej k hydromotoru pohonu
odlučovače prachu přívodu vzduchu a do olejové nádrže.
Při vypnutém motoru
Brzdový pedál (obrázek 1.40) hydraulické brzdy je určen k zabrzdění stroje.
Pokud je sešlápnut pedál a pákový ovladač rychlosti jízdy je v jakékoli poloze kromě
neutrálu, dojde ke zpomalení stroje, a to úměrně k úhlu odklonu pedálu až do úplného
zastavení. Stejně tak při úplném zastavení, aby se snížila spotřeba paliva, dojde k
plynulému snížení frekvence otáček motoru na 1000 ot/min. Při vyšlápnutí, kdy se pedál
vrátí do výchozí polohy, dojde ke zvýšení frekvence otáček motoru a plynulému zvýšení
rychlosti jízdy stroje až na rychlost zadanou podle polohy pákového ovladače.
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1.5.10 Pneumatický systém
Pneumatický systém (obrázek 1.37) je určen k:
- nahuštění pneumatik;
- profukování chladičů;
- čištění vzduchových filtrů;
- odstranění prachu, nečistot a zbytků technologického produktu ze skříně a z
mezer motoru, z vnějšího povrchu prvků výfukového systému, z povrchu nádrže pro
zavádění konzervačních látek a z podávacího a rozmělňovacího ústrojí;
- zapnutí osového blokování diferenciálu;
- práci s přívěsnými stroji s jednokabelovým pneumatickým pohonem brzd.

1 – kohout; 2 – spojovací hlava; 3, 7 – elektromagnetické ventily; 4 – potrubí; 5 – regenerační
sběrná nádoba; 6 – sběrné nádoby; 8 – manometr; 9 – vnější uzávěr pneumatického vývodu;
10 – regulátor tlaku s vysoušečem
Obrázek 1.37 – Pneumatický systém

POZOR: Před ofukováním bloku chladičů a jiných prvků stroje vypusťte
kondenzát ze sběrné nádoby!
Základní pneumatické schéma stroje je uvedeno v příloze A na obrázku A6.
Údaje o tlaku vzduchu v pneumatickém systému zajišťuje k tomu určený manometr
MN, umístěný v prostoru pod kapotou, a odečet údajů ze snímače ukazatele tlaku DD1
(s výstupem do počítače).
Elektromagnetický ventil KE2 je určen k ovládání pneumatických brzd přívěsných
strojů s jednokabelovým pneumatickým pohonem brzd (spustí se signálem „stop“ při
sešlápnutí brzdového pedálu).
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Pro uvolnění tlaku vzduchu v pneumatické hlavě při agregaci s přívěsnými stroji je
na stroji instalován rozpojovací kohout (ve vzduchotechnickém potrubí, které spojuje
pneumatické systémy stroje a přívěsu). Pokles tlaku se zajistí otočení rukojeti kohoutu o
90°.
POZOR: Poloha rukojeti kohoutu podél osy korpusu („otevřeno“) je pracovní
poloha pro brzdy přívěsu!
Vysoušeč vzduchu s tlakovým regulačním ventilem (RD) (obrázek 1.38) spolu s
výsypným zařízením, umístěným v hlavě bloku válců kompresoru, udržuje tlak vzduchu
v pneumatickém systému v rozmezí 0,71 až 0,87 MPa a přes řídicí kanál převádí
kompresor pneumatického systému do režimu „volnoběhu“.
K přísunu garantovaného „suchého“ vzduchu k pneumatickému válci ovládání
osového blokování diferenciálu C slouží vysoušeč vzduchu 1 patronového typu
(obrázek 1.38), který je třeba po dvou letech provozu vyměnit.

1 – vysoušeč vzduchu patronového typu; 2 – tlakový regulační ventil
Obrázek 1.38 – Vysoušeč vzduchu s tlakovým regulačním ventilem

Elektromagnetický ventil KE je určen k ovládání pneumatického válce C
mechanismu osového blokování.
Pneumatický vývod FN1 je určen k napojení pneumatické pistole s hadicí o délce 8
m, aby bylo možné ofukovat v jakémkoli bodě stroje.
Systém dálkové regulace tlaku vzduchu v pneumatikách představuje část
pneumatického systému stroje a zajišťuje změnu a kontrolu tlaku v pneumatikách z
místa řidiče, a to jak při stání, tak i za jízdy podle charakteru vozovky a rychlosti jízdy
stroje.
„Napájení“ systému regulování tlaku vzduchu v pneumatikách stlačeným vzduchem
probíhá ze sběrných nádob hlavního pneumatického systému.
Snížením tlaku vzduchu v pneumatikách za jízdy po měkkém povrchu se zmenší
tlak na zeminu a zvýší schopnost terénní jízdy.
Systém regulace tlaku vzduchu v pneumatikách má dva režimy práce (nastavují se
přepínačem na ovládacím panelu):
- režim „Pole“ - Vysláním elektrického signálu (stlačením tlačítka v kabině)
elektromagnetu U8.3 elektricky řízeného ventilu KE3 se v pneumatikách
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stanoví tlak 0,16 MPa, nastavený redukčním tlakovým ventilem КД1 (jízda po poli
při výkonu technologického procesu).
- režim „Cesta“ - Vysláním elektrického signálu (stlačením tlačítka v kabině)
elektromagnetu U8.4 elektricky řízeného ventilu KE4 se v pneumatikách stanoví tlak
0,24 MPa, nastavený redukčním tlakovým ventilem КД2 (při jízdě po cestách veřejné
sítě).
Kontrola stanoveného tlaku v pneumatikách (hodnoty jsou vyvedeny do počítače)
se provádí za zrušeného signálu ze snímače ukazatele tlaku DD8.2.
Ruční kohouty KR2, KR3, umístěné na kolech, jsou určeny k propojení duší kol se
systémem regulace tlaku vzduchu.
1.5.11 Systém elektrického vybavení
Systém elektrického vybavení je jednokabelový se stejnosměrným proudem a
napětím 24 V. Základní elektrický obvod stroje je zobrazen v příloze B na obrázcích B.1
– B.10.
Seznam prvků základního elektrického obvodu je uveden v příloze B, tabulka B.1.
1.5.12 Ochranný systém
Ochranný systém podávacího a rozmělňovacího ústrojí sestává z ovládacího
panelu, snímače detektoru kovů, snímače detektoru kamení a konektorů.
1) Řídicí modul podávacího ústrojí se nachází v kabině stroje a je určen k ovládání
podávacího a rozmělňovacího ústrojí a dále k sestavení příkazu nouzového zastavení
pohonu válců podávacího ústrojí v případě, že je ze snímače detektoru kovů obdržen
signál, že byly zjištěny feromagnetické předměty, nebo ze snímače detektoru kamení,
že byly zjištěny pevné neferomagnetické předměty.
2) Snímač detektoru kovů je součástí systému určeného k ochraně rozmělňovacího
ústrojí a snížení pravděpodobnosti jeho poškození feromagnetickými předměty (s
obsahem železa).
Poznámka - Způsob nastavení a kontroly funkčnosti detektoru kovů je uveden v části
„Použití ke stanovenému účelu“.

POZOR: Schopnost detektoru kovů zjišťovat feromagnetické předměty je v
mnohém závislá nejen na citlivosti snímače, ale i na velikosti, tvaru, objemu a obsahu
feromagnetického materiálu v předmětu, vzdálenosti předmětu od snímače při průchodu
nalézací zónou, fyzikálních a mechanických vlastnostech sklízených rostlin!
V souvislosti s tím nemůže výrobce zaručit, že budou zjištěny a zachyceny všechny
cizí feromagnetické předměty, které se nacházejí na poli.
Na polích se nejčastěji vyskytují tyto feromagnetické předměty:
-zuby rámů shrabovačů a obracečů;
-nářadí ztracené při opravách;
-ocelový drát, např. z elektrického ohradníku;
-součásti závěsných a přípojných zařízení;
-součásti podvozků traktorů s pásovými pohybovými mechanismy;
-součásti zařízení na přepravu hnoje;
-vodní armatura (potrubí, hadice);
-kovové prvky stavebních konstrukcí.
Před zahájením sklízecích prací, zejména pokud jsou prováděny v blízkosti obcí a
silnic, je třeba odstranit z pole cizí předměty.
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Poté co se spustí detektor kovů a zastaví se pracovní ústrojí, je třeba stroj zastavit,
zvednout adaptér, popojet několik metrů zpět a zapnout zpětný chod pracovního ústrojí,
aby se odstranil cizí předmět z nalézací zóny. Poté je třeba najít a odstranit cizí předmět
z podávacího ústrojí a adaptéru nebo z hmoty, která byla odstraněna při zpětném
chodu.
Po nalezení a odstranění feromagnetického předmětu z pole je možné pokračovat v
práci.
Není-li cizí předmět nalezen, doporučujeme zastavit část řádku (nebo stonků
sklízené plodiny) znečištěnou cizími předměty odložit, popojet 2-3 m, poté spustit
adaptér a pokračovat ve sklízení.
POZOR: Kovový předmět je povoleno hledat až po úplném zastavení všech
rotujících částí stroje, za vypnutého motoru a se zataženou parkovací brzdou!
Je třeba vědět, že funkčnost systému nouzového zastavení a systému zachycení
cizích předmětů se obnoví až po zapnutí zpětného chodu pracovního ústrojí. Detektor
kovů se uvede do provozního stavu po zapnutí přímého chodu podávacího ústrojí.
Pokud nedojde po spuštění ochranného systému k odstranění feromagnetických
předmětů z technologického traktu, může to zapříčinit opětovné zastavení pracovního
ústrojí. V takovém případě je třeba výše popsané operace zopakovat.
Znovu se feromagnetické předměty mohou dostat do pracovního ústrojí a projít
nalézací zónou, aniž by se spustil detektor kovů, v případech:
- déle trvajícího zpětného chodu kvůli tomu, že se smísí listová a stonková hmota z
adaptéru s hmotou, která obsahuje feromagnetický předmět;
- příliš krátkého zapojení zpětného chodu, který nestačí k odstranění
feromagnetického předmětu z podávacího ústrojí a adaptéru;
- kdy je po zpětném chodu zapnut provozní chod při nižší frekvenci otáček motoru
než nominální (nižší rychlost posunu zelené hmoty snižuje kvůli nízké frekvenci otáček
válců podávacího ústrojí pravděpodobnost, že bude zjištěn cizí předmět);
- kvůli rychlému přepnutí směru otáčení válců (za účelem odstranění
feromagnetického předmětu z technologického traktu), poté co se spustí detektor kovů;
POZOR: Je zakázáno provádět operace, které vedou k opětovnému pronikání
feromagnetického předmětu do válců podávacího ústrojí!
3) Snímač detektoru kamení je součástí systému určeného k ochraně
rozmělňovacího ústrojí a snížení pravděpodobnosti jeho poškození cizími
nemagnetickými předměty.
Poznámka - Způsob nastavení a kontroly funkčnosti detektoru kamení je uveden v části
„Použití ke stanovenému účelu“.

POZOR: Schopnost detektoru kamení zjišťovat cizí nemagnetické předměty
závisí nejen na nastavení citlivosti, ale i na velikosti, tvaru cizích předmětů, jejich
umístění ve vrstvě rostlinné hmoty a také na fyzikálních a mechanických vlastnostech
sklízených rostlin, parametrech řádku vysušené rostlinné hmoty!
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V souvislosti s tím nemůže výrobce zaručit, že budou zjištěny a zachyceny všechny
cizí nemagnetické předměty, které se nacházejí na poli.
Před zahájením sklízení je třeba odstranit z pole cizí nemagnetické předměty, se
kterými se na polích v reálných podmínkách hospodářství setkáváme nejčastěji:
- kameny;
- úlomky stavebních materiálů;
- úlomky stromů, kořenů;
- nerezovou nemagnetickou ocel;
- neželezné kovy (hliník, měď, mosaz, titan aj.).
Když se spustí detektor kamení, je postup mechanizátora obdobný jako v případě
spuštění systému ochrany před cizími feromagnetickými předměty.
Snímač detektoru kamení je umístěn na reduktoru vrchních válců podávacího
ústrojí a je určen ke zjišťování pevných nemagnetických předmětů. Při průchodu
rostlinné hmoty mezi válci dochází k jejímu dolisování, a pokud v ní je pevný předmět,
pak když se dostane mezi válce, způsobí prudký posun vrchního válce a spolu s ním i
snímače detektoru kamení. Posun zachytí snímač a vyšle signál do elektronického
ovládacího panelu. Tento signál vyvolá stejné úkony jako signál, který přichází ze
snímače detektoru kovů.
4) Na základě poloh přepínačů na ovládacím panelu se sestavují příkazy pro
následující provozní režimy podávacího ústrojí:
Provozní chod: v tomto režimu postupuje rostlinná hmota směrem k podávacímu a
rozmělňovacímu ústrojí. Režim se zapne podržením klávesy „RAB. CHOD“ v poloze
„PROVOZNÍ CHOD“ (RABOČIJ CHOD), přitom musí být předem zapnut pohon
rozmělňovacího bubnu.
Zpětný chod: v tomto režimu se válce podávacího ústrojí otáčejí opačným
směrem, při kterém rostlinná hmota postupuje směrem od rozmělňovacího a
podávacího ústrojí. Režim se zapne podržením přepínače „REVERS / REVERS
ADAPTERA“ v poloze „ZPĚTNÝ CHOD“ (REVERS), kromě toho podržením přepínače v
této poloze dojde k zablokování ochranného systému.
Zpětný chod adaptéru: v tomto režimu se otáčí pouze adaptér opačným směrem,
při kterém rostlinná hmota postupuje směrem od rozmělňovacího a podávacího ústrojí.
Režim se zapne podržením přepínače „REVERS / REVERS ADAPTERA“ v poloze
„ZPĚTNÝ CHOD ADAPTÉRU“ (REVERS ADAPTERA).
Neutrál: v tomto režimu nedochází k postupu rostlinné hmoty do podávacího ústrojí
(válce se neotáčejí).

57

KVK-6-0000000 NP

_____

1 Popis a činnost

1.6 Ovládací prvky a přístroje
1.6.1 Kabina
Na stroji je nainstalována jednomístná komfortnější kabina s klimatizací. Jsou v ní i
místa určená pro rozhlasový přijímač, termosku a lékárničku. Nastavitelný volant a
nastavitelné sedadlo jsou zárukou pohodlného řízení stroje.
Rozmístění ovládacích prvků stroje a vybavení kabiny je patrné z obrázku 1.39.

1 – střecha kabiny; 2, 19 – zrcátka; 3 – dveře; 4, 9 – stěrače; 5, 6 – kliky od dveří; 7 – sedadlo
řidiče; 8 – přídavné sedadlo; 10, 11 – skříňky; 12 – sloupek řízení; 13 – brzdový pedál; 14 –
ovládací panel; 15 – pákový ovladač; 16 – modul terminálu; 17 – klička; 18 – nouzový východ;
20, 21 – výstražný maják.
Obrázek 1.39 - Kabina s ovládací plošinou

3 – vstupní dveře do kabiny. K otevření dveří zvenčí je třeba: vložit klíč do zámku,
otočit jím proti směru hodinových ručiček, vyjmout klíč, stisknout tlačítko na klice 6,
otevřít dveře. K otevření dveří zevnitř je třeba: přidržet dveře a otočit klikou 5 doprava.
7 – sedadlo řidiče. Je určeno k usazení pracovníka obsluhy. Nastavuje se
podélně, na hmotnost pracovníka obsluhy, výšku od podlahy, úhel naklonění opěradla.
8 – přídavné sedadlo. Je určeno k usazení instruktora nebo závozníka.
JE ZAKÁZÁNO používat sedadlo k přepravě cestujících!
9 – stěrač čelního skla. Ovládací páčka je na pultu v horní části kabiny.
10, 11 – skříňky. Jsou určeny k úschově drobných předmětů.
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12 (obrázek 1.39) – sloupek řízení. Na sloupku je umístěn volant a řídicí prvky,
které se používají za jízdy stroje.
Řízená kola samojízdné řezačky se ovládají otáčením volantu, u kterého lze
nastavit výšku a úhel naklonění.
13 – brzdový pedál. Brzdový pedál (obrázek 1.40) hydraulické brzdy je určen k
zabrzdění stroje.
Pokud je sešlápnut pedál a pákový ovladač rychlosti jízdy je v jakékoli poloze kromě
neutrálu, dojde ke zpomalení stroje, a to úměrně k úhlu odklonu pedálu až do úplného
zastavení. Stejně tak při úplném zastavení, aby se snížila spotřeba paliva, dojde k
plynulému snížení frekvence otáček motoru na 1000 ot/min. Při vyšlápnutí, kdy se pedál
vrátí do výchozí polohy, dojde ke zvýšení frekvence otáček motoru a plynulému zvýšení
rychlosti jízdy stroje až na rychlost zadanou podle polohy pákového ovladače.
V kterémkoli režimu jízdy je při sešlápnutí pedálu i při posunutí rukojeti směrem k
NEUTRÁLU nezbytné zapnout signalizaci stop, tj. zapnout signalizaci stop je nezbytné
v každém případě zpomalení akcelerace stroje, které způsobí pracovník obsluhy.

1 – brzdový pedál; 2 – otočné koleno; 3 – tlakový snímač signálu STOP; 4 – vypouštěcí hrdlo; 5
– záslepka; 6 – přípojné hrdlo k brzdovému válci; 7 – tlakové hrdlo
Obrázek 1.40 – Brzdový pedál

14 (obrázek 1.39) – ovládací panel. Panel je napravo od pracovníka obsluhy. Na
panelu je nainstalována konzole pro usazení monitoru 16, ovládací prvky stroje.
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15 (obrázek 1.39) – pákový ovladač rychlosti jízdy. Pákový ovladač je
nainstalován na řídící rychlostní jednotce, která je napevno spojena se sedadlem řidiče.
16 – modul terminálu. Je určen ke kontrole základních provozních parametrů
stroje.
18 – nouzový východ.
Dveře otevřete otočením kliky 17 nahoru.
1.6.2 Sedadlo řidiče
Rozmístění prvků k nastavení sedadla do polohy příhodné pro práci je znázorněno
na obrázku 1.41.
Odpružení sedadla se provádí posouváním páky 9 doleva nebo doprava.
Rozpětí nastavení sedadla v podélném směru je 220 mm (10 pevných poloh) a
sedadlo se nastavuje posunováním po vodících lištách se zvednutou páčkou 10. Po
nastavení sedadla do požadované polohy páku 10 pusťte.
Rozpětí nastavení sedadla ve vertikálním směru je 110 mm.
Sedadlo vyvýšíte nebo snížíte otáčením setrvačníku 8 na příslušnou stranu.
Úhel naklonění opěradla 3 se nastavuje v rozpětí 20° se zvednutou zajišťovací
páčkou 7 opěradla.
Po skončení nastavování páku 7 pusťte.

1 – pákový ovladač rychlosti jízdy; 2 – polštář sedadla; 3 – opěradlo sedadla; 4 – opěrka hlavy;
5 – loketní opěrka; 6 – bezpečnostní pás; 7 – aretační páčka naklonění opěradla; 8 - setrvačník
pro nastavení vertikálního posunu sedadla; 9 - páčka pro nastavení odpružení sedadla; 10 aretační páčka podélného posunu sedadla
Obrázek 1.41 – Sedadlo řidiče
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1.6.3 Sloupek řízení
Rozmístění ovládacích prvků, které jsou na sloupku řízení, je znázorněno na
obrázku 1.42.

1 – kryt; 2 – vypínač havarijní signalizace; 3 – rukojeť přepínače předního stěrače; 4 – volant; 5
– rukojeť přepínače blinkrů a světla; 6 – rukojeť zajištění úhlu naklonění sloupku; 7 – kryt
svorky; 8 – vrchní panel
Obrázek 1.42 – Sloupek řízení

2 – vypínač havarijní signalizace. Stisknutím tlačítka se zapne havarijní
signalizace a bliká kontrolka vypínače, opakovaným stisknutím se signalizace vypne.
3 – rukojeť přepínače předního stěrače. Přepínač má čtyři polohy:
-nahoru (bez aretace) – zapnutí ostřikovače předního skla;
-dopředu (s aretací) – zapnutí první, a poté druhé rychlosti stěrače.
4 – volant s páčkou je určen k otáčení kol řízené nápravy.
Pro nastavení výšky volantu:
– odklopte kryt 7 se svorkou na volantu;
– nastavte volant na požadovanou výšku;
– přidržujte volant a zašroubujte kryt 7 se svorkou na místo.
Pro nastavení úhlu naklonění sloupku řízení:
– otočte aretační pákou 6 sloupku;
– nastavte požadovaný náklon sloupku;
– přidržujte sloupek řízení za volant a zajistěte sloupek otočením páky 6.
5 – přepínače blinkrů a světla. Po stlačení páčky dolů zazní zvukový signál.
Přepínač má čtyři aretované polohy a jednu bez aretace:
I – prostřední (s aretací) – jsou zapnuta potkávací světla přepravních reflektorů (a
jsou zapnuta obrysová světla);
II – nahoru (bez aretace) – signalizace dálkovými světly;
III – dozadu (s aretací) – jsou zapnuty levé ukazatele směru; Bliká kontrolka 3
(obrázek 1.43);
IV – dopředu (s aretací) – jsou zapnuty pravé ukazatele směru; Bliká kontrolka 3;
V – dolů (s aretací) – zapnutí dálkových světel. Rozsvítí se kontrolka 1.
Rozmístění ovládacích prvků na vrchním panelu 8 sloupku řízení je znázorněno
na obrázku 1.43.
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1 – kontrolka zapnutých dálkových světel; 2 – kontrolka diagnostiky motoru; 3 – kontrolka
zapnutí blinkrů; 4 – kontrolka Vybití akumulátorové baterie; 5 – signální světlo STOP; 6 –
rezerva
Obrázek 1.43 – Vrchní panel sloupku řízení
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1.6.4 Ovládací panel
Rozmístění ovládacích prvků je znázorněno na ovládacím panelu (obrázek 1.44).

1 – modul terminálu; 2 – přepínač automatického nastavení frekvence otáček motoru; 3 –
přepínač neutrálu / blokování diferenciálu; 4 – přepínač 1. / 2. převodu; 5 – vypínač deblokace
automatického řízení; 6 – vypínač parkovací brzdy; 7 – přepínač tlaku v hydraulických vývodech
2A / 2B; 8 – přepínač odpojení transmise; 9 – vypínač nouzového zastavení; 10 – kontrolka; 11
– zámek zapalování; 12 – vypínač startéru a přístrojů; 13 – zásuvka 12V; 14 – vypínač
nuceného zapnutí centrálního systému mazání; 15 – přepínač délky řezu; 16 – vypínač režimu
servis; 17 – vypínač zařízení na zavádění konzervačních látek; 18 – přepínač tlaku v
hydraulických vývodech 1A / 1B; 19 – přepínač tlaku vzduchu v pneumatikách; 20 – pákový
ovladač rychlosti jízdy; 21 – vypínač režimu cesta / pole; 22 – vypínač řízené nápravy; 23 –
přepínač pohonu podávacího ústrojí a adaptérů; 24 – přepínač frekvence otáček motoru; 25 –
přepínač zpětný chod podávacího ústrojí / zpětný chod adaptéru; 26 – přepínač režimů
frekvence otáček motoru; 27 – přepínač poloh dopravníku siláže; 28 – přepínač zvedání /
spouštění dopravníku siláže; 29 – vypínač hlavního pohonu;
Obrázek 1.44 – Ovládací panel
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Funkce prvků ovládacího panelu:
2 (obrázek 1.44) – automatické nastavení otáček motoru.
Přepínač 6GM 007 832-197
(dvě polohy: aretovaná (neutrální) a
odpružená, Vyp – Zap).
Přetížení otáček motoru.
Stisknutím klávesy ve spodní odpružené poloze dojde ke snížení
rychlosti stroje, aby se zabránilo snížení otáček motoru.
3 – zařazení neutrálu/ blokování diferenciálu.
Přepínač 6GM 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené,
(jedna aretovaná (neutrální), Vyp – Zap).
Zařazení neutrálu / blokování diferenciálu.
Stisknutím klávesy v horní odpružené poloze se zařadí neutrál.
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze se zapne blokování
diferenciálu / nebo se vypne blokování diferenciálu.
4 – zařazení 1. nebo 2. převodu.
Přepínač 6GM 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené,
jedna aretovaná (neutrální), Zap – Vyp – Zap).
Zařazení 1./2. převodu.
Stisknutím klávesy v horní odpružené poloze se zařadí 1. převod.
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze se zařadí 2. převod.
5 – deblokace automatického řízení.
Vypínač 6FH 007 832-107
(dvě aretované polohy: Vyp – Zap).
Deblokace automatického řízení.
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze se zapne režim
Automatické řízení.

6 – vypnutí parkovací brzdy.
Vypínač typu 6ЕH 007 832-671
(dvě aretované polohy: Vyp – Zap).
Zapnutí parkovací brzdy.
Stisknutím klávesy v horní odpružené poloze se zapne parkovací
brzda. Vypínač musí mít mechanické blokování náhodného vypnutí
(blokování náhodného převedení do dolní odpružené polohy).
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7 (obrázek 1.44) – tlak v hydraulických vývodech 2A nebo 2B.

Přepínač 6GМ 007 832-251
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná
(neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Ovládání adaptéru, tlak na hydraulickém vývodu 2A/2B
Stisknutím klávesy v horní odpružené poloze objeví se tlak na hydraulickém vývodu 2A
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze objeví se tlak na hydraulickém vývodu 2B

8 – odpojení transmise.

Přepínač 6GM 007 832-241
(dvě aretované polohy, Vyp-Zap)
Odpojení převodu
Stisknutím klávesy do dolní aretované polohy zapíná se převod.

9 – nouzové zastavení.

Vypínač 06-63-410 KISSLING
(dvě aretované polohy, Vyp-Zap)
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Nouzové zastavení
Aby se zabránilo vzniku havarijní situace, stisknutím tlačítka se odpojuje veškerá elektrická a
automatická zařízení.

11 – zámek zapalování, má čtyři polohy:
0 – neutrální poloha – vše je vypnuto;
I – otočení vlevo z polohy 0 – bez aretace – kontrola práce přístrojů;
I – otočení vpravo z polohy 0 – s aretací – zapnou se všechny přístroje;
II – další otočení vpravo z polohy I – poloha bez aretace – nastartování motoru.
VAROVÁNÍ! K otvírání kapot, akumulátorové skříně, elektrické skříně a bedny
s nářadím používejte speciální klíč ze sady stroje, který musí být vždy v jednom svazku
s klíčem od kabiny a klíčem od zapalování.
14 – zapnutí centrálního mazání s kontrolkou.
Vypínač 6GM 007 832-197
(jedna odpružená a jedna aretovaná poloha).
Vynucené zapnutí centrálního mazání.
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze se zapne doplňkový cyklus
centrálního mazacího systému.
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15 (obrázek 1.44) – délka řezu 1/délka řezu 2.

Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Délka řezu 1 / délka řezu 2
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy nastavuje se režim „Délka řezu 1“
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy nastavuje se režim „Délka řezu 2“

16 (obrázek 1.43) – servis.

Vypínač 6FH 007 832-107
(tři aretované polohy, Zap-Vyp-Zap)
Servis
Stisknutím klávesy do dolní aretované polohy povoluje se práce brusného zařízení
Stisknutím klávesy do horní aretované polohy blokuje se práce brusného zařízení

17 – zapnutí zařízení pro zavádění konzervačních látek.

Vypínač 6FH 007 832-107
(dvě aretované polohy, Vyp-Zap)
Zapnutí zařízení pro zavádění
konzervačních látek
Stisknutím klávesy do dolní aretované polohy zapíná se zařízení pro zavádění konzervačních látek

18 – tlak v hydraulických vývodech 1A nebo 1B.
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Přepínač 6 GМ 007 832-251
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Ovládání adaptéru, tlak v hydraulickém vývodu 1A/1B
Stisknutím klávesy v horní odpružené poloze objeví se tlak na hydraulickém vývodu 1A
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze objeví se tlak na hydraulickém vývodu 1B

19 – přepínač tlaku v pneumatikách (0,16 MPa/0,24 MPa).

Přepínač 6FH 007 832-151
(tři aretované polohy, Zap-Vyp-Zap)
„Přepínač tlaku v pneumatikách 0,16 MPa/0,24 MPa“
Stisknutím klávesy do horní aretované polohy začnou se pumpovat pneumatiky z potrubí tlakem 0,24
MPA.
Stisknutím klávesy do dolní aretované polohy začnou se pumpovat pneumatiky z potrubí tlakem 0,16
MPA.

20 – pákový ovladač rychlosti jízdy.
Při nastartování motoru musí být pákový ovladač rychlosti jízdy v neutrální poloze.
Posunem pákového ovladače vpřed se rychlost jízdy stroje zvyšuje. Pro zpětný chod
přesuňte páku z neutrální polohy dozadu.
Při couvání zní přerušovaný zvukový signál.
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21 (obrázek 1.44) – zapnutí cesta / pole.
Vypínač 6FH 007 832-107
(dvě aretované polohy, Vyp – Zap).
Zapnutí cesta / pole.
Stisknutím klávesy v dolní aretované poloze se napájí elektrohydraulika
(zapne se v režimu pole).
22 (obrázek 1.43) – zapojení řízené nápravy.
Vypínač 6GM 007 832-197
(jedna aretovaná a jedna odpružená poloha).
Zapojení řízené nápravy.
Stisknutím klávesy v dolní odpružené poloze se zapojí řízená náprava
stroje.
23 – zapnutí hydraulického systému podávacího ústrojí a adaptérů.

Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Zapnutí pohonu napájecího bloku a adaptérů
Provozní chod/neutrál
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy nastavuje se režim „Provozní chod“
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy nastavuje se režim „Neutrál“

24, 26 – přepínače frekvence otáček motoru.

Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Přepínač frekvence otáček motoru
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy zapínají se maximální otáčky
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy zapínají se minimální otáčky

Režimy „min“ - 600 min-1; „max“ - 2000 min-1.
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Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Přepínač frekvence otáček motoru
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy zapíná se režim 1 ot./min.
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy zapíná se režim 2 ot./min.

Režimy: „1“ - 1000 min-1; „2“ - 1500 min-1.
25 - zpětný chod podávacího ústrojí a adaptéru / zpětný chod adaptéru.

Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Zpětný chod podávacího ústrojí a adaptéru / zpětná chod adaptéru
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy zapíná se režim „Zpětný chod podávacího ústrojí a
adaptéru“
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy zapíná se režim „Zpětný chod adaptéru“.
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27 (obrázek 1.44) - dopravník siláže automatická poloha 1/automatická poloha 2.

Přepínač 6GМ 007 832-241
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Dopravník siláže automatická poloha 1 / automatická poloha 2
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy zapíná se režim „Automatická poloha 1“
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy zapíná se režim „Automatická poloha 2“.

28 - dopravník siláže (zvednout/spustit).

Přepínač 6GМ 007 832-251
(tři polohy: dvě odpružené, jedna aretovaná (neutrální), Zap-Vyp-Zap)
Dopravník siláže zvednout / spustit
Stisknutím klávesy do horní odpružené polohy dopravník siláže se zvedá nahoru.
Stisknutím klávesy do dolní odpružené polohy dopravník siláže se spouští dolů.

29 – zapojení hlavního pohonu.

Vypínač 6 FH 007 832-107
(dvě aretované polohy, Vyp-Zap)
Zapojení hlavního pohonu
Stisknutím klávesy do dolní aretované polohy zapojí se hlavní pohon
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1.6.5 Ovládací panely a prvky v horní části kabiny
Rozmístění ovládacích panelů a prvků v horní části kabiny je znázorněno na
obrázku 1.45

1, 2 – deflektory; 3 – kryt chlazeného boxu; 4 – stropní kabinové svítidlo; 5, 7 – reproduktory
autorádia; 6 – panel s pojistkami; 8 – mřížka filtru pro recirkulaci vzduchu; 9 – bodové stropní
svítidlo; 10 – panel vypínačů; 11 – ovládací panel dávkovače ZKL; 12 – ovládací panel
klimatizace; 13 – autorádio
Obrázek 1.45 – Ovládací panely a prvky v horní části kabiny

1 – deflektory neregulované. Jsou určeny k ofukování čelního skla.
2 – deflektory regulované.
Jsou určeny k ofukování pracovníka obsluhy.
3 – kryt chlazeného boxu.
Box je určen k uchovávání a chlazení nápojů.
4 – stropní kabinové svítidlo.
Svítidlo zapnete přesunutím spínače na svítidle do polohy „zapnuto“, vypnete
přesunutím do výchozí polohy.
5, 7 – reproduktory autorádia.
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6 (obrázek 1.45) – panel s pojistkami. Pod víkem jsou umístěny dva bloky pojistek.
Rozmístění pojistek a obvody, které chrání, jsou znázorněny na obrázku 1.46.

POJISTKY V KABINĚ
RELÉ
KV10, KV11 – PRACOVNÍCH SVĚTEL V KABINĚ
KV12 – ZADNÍHO STĚRAČE
FU23:
FU23.1 - 10 A - AUTORÁDIO
FU23.2 - 10 A - REZERVA
FU23.3 - 10 A - ZAPNUTÍ PRACOVNÍCH SVĚTEL
FU23.4 - 10 A – SVĚTLO DOPRAVNÍKU SILÁŽE, SPOJKY
FU23.5 - 10 A - KLIMATIZACE
FU23.6 - 10 A - PŘEDNÍ STĚRAČ
FU24:
FU24.1 - 15 A - KLIMATIZACE
FU24.2 - 7,5 A - ZADNÍ STĚRAČ
FU24.3 - 7,5 A - DVEŘNÍ STĚRAČ, STROPNÍ SVÍTIDLO V KABINĚ
FU24.4 - 15 A - MAJÁK
FU24.5 - 25 A - PRACOVNÍ SVĚTLA V KABINĚ
FU24.6 - 25 A - PRACOVNÍ SVĚTLA V KABINĚ
Obrázek 1.46 Bloky pojistek

8 (obrázek 1.45) – mřížka filtru pro recirkulaci vzduchu.
9 – bodové stropní svítidlo. To je bodový zdroj světla, u kterého lze nastavit směr
světelných paprsků.
Svítidlo zapnete stisknutím tlačítka na svítidle. Opětovným stisknutím je vypnete.
Směr světelných paprsků změníte pootočením svítidla potřebným směrem.
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10 – panel vypínačů.
Na panelu jsou umístěny vypínače pro ovládání elektrického vybavení,
instalovaného na stroji.
11 - ovládací panel dávkovače ZKL. Je určen k ovládání provozních režimů
dávkovače ZKL.
12 – ovládací panel klimatizace. Je určen k ovládání přívodu vzduchu a
provozních režimů klimatizace.
13 – autorádio. Používat v souladu s přiloženými provozními dokumenty.
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1.6.5.1 – Panel vypínačů
V horní části kabiny je umístěn panel vypínačů 10 (obrázek 1.45).
Rozmístění a určení vypínačů je znázorněno na obrázku 1.47.

1, 2 – vypínače výstražných majáků; 3 – spínač předního stěrače; 4 – spínač zadního stěrače;
5 – vypínač obrysových světel; 6 – vypínač světla závěsu; 7 – vypínač pracovních světel
kabiny; 8 – vypínač světla dopravníku siláže
Obrázek 1.47 – Panel vypínačů

1,2 – vypínače výstražných majáků. Mají dvě aretované polohy:
I – maják je zapnutý; II – maják je vypnutý.
3 – vypínač předního stěrače. Má dvě aretované polohy:
I – stěrač je zapnutý; II – stěrač je vypnutý.
4 – vypínač zadního stěrače. Má dvě aretované polohy:
I – stěrač je zapnutý; II – stěrač je vypnutý.
5 – vypínač obrysových světel. Má dvě aretované polohy:
I – světla zapnuta; II – světla vypnuta.
6 – vypínač světla závěsu. Má dvě aretované polohy:
I – světlo je zapnuté; II – světlo je vypnuté.
7 – vypínač předních pracovních světel. Má dvě aretované polohy:
I – světla jsou zapnutá; II – světla jsou vypnutá.
8 – vypínač světla dopravníku siláže. Má dvě aretované polohy:
I – světlo je zapnuté; II – světlo je vypnuté.
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1.6.5.2 Ovládací panel dávkovače ZKL
Rozmístění a určení tlačítek na ovládacím panelu dávkovače ZKL je znázorněno na
obrázku 1.48

Расход л/мин
Норма л/мин
УСТ
Насос
Автомат
СД-4,6

Spotřeba l/min
Norma l/min
NAST
Čerpadlo
Automat
SD-4,6

1 – indikátor provozu v automatickém režimu; 2 – tlačítko pro spuštění v automatickém režimu;
3 – tlačítko pro potvrzení zavedení; 4 – tlačítko pro snížení hodnoty aktuálního parametru; 5 –
tlačítko pro zvýšení hodnoty aktuálního parametru; 6 – displej skutečné minutové spotřeby
kapaliny; 7 – displej zadané spotřeby kapaliny; 8 – spínač dávkovacího čerpadla v manuálním
režimu; 9 – indikátor práce dávkovacího čerpadla
Obrázek 1.48 – Ovládací panel dávkovače ZKL
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1.6.5.3 – Ovládací panel klimatizace
Před pracovníkem obsluhy je v horní části kabiny umístěn ovládací panel
klimatizace 11 (obrázek 1.45).
Rozmístění a určení vypínačů je znázorněno na obrázku 1.49.

1 – ovládací knoflík ventilátoru; 2 – ovládací knoflík termostatu klimatizace; 3 – ovládací knoflík
topení
Obrázek 1.49 – Ovládací panel klimatizace

1 (obrázek 1.48) – ovládací knoflík ventilátoru. Má čtyři aretované polohy:
OFF – ventilátor je vypnutý;
I – ventilátor je zapnutý na minimální rychlost;
II – ventilátor je zapnutý na střední rychlost;
III – ventilátor je zapnutý na maximální rychlost.
2 – ovládací knoflík termostatu klimatizace.
Otočení knoflíku vpravo zapíná klimatizaci a zesiluje chlazení, což snižuje tepotu
vzduchu proudícího do kabiny. Otočením knoflíku vlevo do koncové polohy se
klimatizace vypne.
3 – ovládací knoflík topení.
Otočením knoflíku vpravo se zapne topení a vzduch proudící do kabiny se ohřívá.
Otočením knoflíku do levé koncové polohy se topení vypne.
Pro zapnutí klimatizace je nutné provést tyto úkony:
- nastartujte motor stroje;
- zapněte ventilátor knoflíkem 1.
- zapněte požadovaný provozní režim (klimatizace – knoflík 2, nebo topení – knoflík
3).
Klimatizace pracuje nejúčinněji při zavřených dveřích kabiny.
Vzduch v kabině se doporučuje ochlazovat na teplotu maximálně o 6 – 8 °C nižší,
než je venkovní teplota.
Směr proudu vzduchu se ovládá otáčením deflektorů 2 (obrázek 1.45).
POZOR: Nedoporučuje se směrovat proud ochlazeného vzduchu na nohy!
.
JE ZAKÁZÁNO používat stroj se zapnutou klimatizací při otevřených
(pootevřených) dveřích kabiny.
POZOR: Při jakýchkoli údržbových pracích na klimatizaci a vzduchových
filtrech striktně dodržujte požadavky provozní dokumentace ke klimatizaci!
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1.7 Technologický postup činnosti
Technologický postup činnosti stroje (obrázek 1.51) je znázorněn na příkladu práce
s žací lištou na plodiny s hrubými stonky.
Při jízdě po poli kosí řezné ústrojí žací lišty 1 stonky rostliny, podávací rotory je
směrují k přepravním rotorům, kde dochází k předběžnému lisování a přísunu do
podávacího ústrojí 2 samojízdné řezačky. Zkosené stonky jsou přitom rotory
přepravovány do zóny, kde je stáhnou hrablice sběrného okna žací lišty. V podávacím
ústrojí se hmota dále stěsná a nasměruje do zóny řezání rozmělňovacího ústrojí 3
bubnového typu. K tomu, aby měla rozmělněná hmota potřebnou rychlost k překonání
vzdálenosti k dopravníku siláže 7 po dopravníku siláže 6 a aby byla hmota v nádobě
dostatečně stěsnaná, je mezi rozmělňovacím ústrojím a vyústěním základny dopravníku
siláže instalován urychlovač vyhazování hmoty 5. Při přípravě kukuřice k silážování ve
fázi voskové a plné zralosti zrna se mezi rozmělňovací ústrojí 3 a urychlovač
vyhazování 5 nainstaluje zařízení pro dodatečné rozmělňování 4 aktivního typu, které
slouží k narušení slupek zrn, což napomáhá k tomu, aby zvířata lépe vstřebávala živiny
obsažené v zrně.
Deflektor dopravníku siláže je spojen se základnou dopravníku siláže
prostřednictvím otočného mechanismu, který umožňuje vykládat rozmělněnou hmotu do
dopravního prostředku, který je jak nalevo, tak i napravo či vzadu za samojízdnou
řezačkou, v závislosti na konkrétních podmínkách přípravy krmiva. Ze strany
dopravního prostředku je na deflektor dopravníku siláže přimontována dvoustupňova, z
kabiny ovládaná stříška, díky které je možné vykládat do nádoby jak svisle, tak i
souběžně se zemí.
Technologický postup činnosti stroje s žací lištou na trávy a sběračem je obdobný.

1 – žací lišta na plodiny s hrubými stonky; 2 – podávací ústrojí; 3 – rozmělňovací ústrojí; 4 –
zařízení pro dodatečné rozmělňování; 5 –- urychlovač vyhazování hmoty; 6 – dopravník siláže;
7 – dopravní prostředek (traktorový přívěs nebo nákladní automobil)
Obrázek 1.51 – Schéma technologického postupu činnosti stroje
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2 Použití ke stanovenému účelu
2.1 Provozní omezení
2.1.1 Stroj může být agregován pouze s odpovídajícím adaptérem podle sklízené
plodiny a druhu prací.
ZAKAZUJE SE couvání stroje s adaptérem spuštěným na zem.
2.1.2 Příprava pole k práci
Před setbou musí být z pole odstraněny kameny a cizí předměty kromě kamenů o
velikosti do 50 mm. Před sklizní pole důkladně prohlédněte, zejména podél cest, obcí, v
místech, kde jsou usazeny sloupy elektrického vedení. Kolem jam, strží, balvanů,
vymletých úseků a jiných překážek na poli, které by mohly v případě najetí způsobit
poškození stroje, rozestavte dobře viditelné tyčky nebo praporky.
JE ZAKÁZÁNO pracovat se strojem na nepřipravených polích zanesených
cizími předměty.
Na zavlažovaných půdách před sklizní zahrňte a zarovnejte zavlažovací kanály a
hluboké brázdy. Na vysušených rašeliništích se doporučuje před sklizní travin provést
řádkování.
Před začátkem sklizně rozdělte pole na úseky tak, že mezi nimi vytvoříte
dostatečné průseky, aby jimi projel stroj s dopravním prostředkem jedoucím vedle něj.
V místě pro otočení stroje a obslužných dopravních prostředků udělejte průsek
alespoň na tři záběry. Označte si místo pro odpočinek.
2.1.3 Pro zajištění bezpečnosti provozu stroje je při agregaci řezačky s žací lištou
na traviny nebo s žací lištou na plodiny s hrubými stonky třeba nasadit na zadní
nárazník řezačky protiváhy.
Protiváhy a upínací prvky jsou v sadě výměnných dílů.
Při agregaci řezačky se sběračem musí být protiváhy odmontovány.
2.1.4 Hlavní pohon, pohon podávacího a rozmělňovacího ústrojí a adaptérů
zapínejte a vypínejte při frekvenci otáček klikové hřídele motoru 900 – 1000 ot/min.
Dosáhne se tím dlouhé životnosti řemenů. Pro úplné zapnutí nebo vypnutí pohonů je
nutné podržet ovládací tlačítko 4-6 sekund (v souladu s nápisem na tlačítku).
Před zastavením motoru vypněte hlavní pohon, pohon podávacího a
rozmělňovacího ústrojí a adaptérů.
2.1.5 Hladina hluku na pracovišti pracovníka obsluhy je maximálně 80 dBA.
Vibrace na pracovišti nepřesahují přípustnou hladinu pro stroje na sběr krmiv.
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2.2 Příprava stroje k použití
2.2.1 Příprava nového stroje
Při přípravě nového stroje k používání provedou specialisté z prodejních center
předprodejní přípravu, která zahrnuje tyto práce: kontrolu kompletace stroje;
dekonzervaci; dokončovací montáž a záběh; odstranění zjištěných závad; instruktáž
pracovníků obsluhy o pravidlech používání, obsluhy a skladování stroje.
POZOR: Při dokončovací montáži je třeba nainstalovat na přídavné sedadlo v
kabině dvoubodový bezpečnostní pás!
2.2.2 Příprava stroje po delším skladování
Při přípravě stroje k použití po dlouhodobém skladování proveďte tyto práce:
- zkontrolujte stav demontovaných montážních jednotek včetně upevňovacích prvků
a všechny zjištěné vady odstraňte ještě před jejich instalací na stroj;
- odstraňte konzervaci součástí stroje zakonzervovaných při přípravě
k dlouhodobému skladování (bod 5.6);
- proveďte dokončovací montáž součástí stroje demontovaných kvůli uskladnění;
- zkontrolujte stav nabití baterií a v případě nutnosti baterie dobijte (bod 5.4) a
dosaďte do stroje;
- proveďte technickou údržbu před začátkem pracovní sezóny (TÚ-3).
2.2.3 Obecné pokyny ohledně dokončovací montáže
Plošina pro dokončovací montáž stroje musí být hladká a čistá. Při dokončovací
montáži samojízdné řezačky použijte zvedací prostředky a žebříky.
Seřizování provádějte v souladu s částí 2.10.
Při instalaci spojovacích prvků na všechny oválné otvory umístit ploché podložky,
kromě případů připevnění dvěma maticemi (matkou a kontramatkou).
Všechny kloubové spoje (os apod.) před montáží namazat tukem. Zkontrolovat
přítomnost maziva a správnost instalace pryžových těsnění v ložiskových tělesech.
Při nasazovaní hnacího řemene je nutné nejprve uvolnit napínací mechanizmus.
VAROVÁNÍ: Je zakázáno nasazovat řemen na řemenici pomocí páčidla,
protože by se tím mohl řemen poškodit!
2.2.4 Dokončovací montáž samojízdné řezačky
Zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte všechny venkovní upínací prvky;
Nastavte požadovaný tlak v pneumatikách hnacích a řízených kol (tabulka 1.1).
Usaďte na místo, připevněte a připojte akumulátorové baterie v souladu s obrázkem
2.1.
Akumulátory dosazené na řezačku musí být v provozním stavu.
POZOR: Při zapojování akumulátorových baterií nejprve připojte kabel
označený jako „+“, a potom kabel označený jako „-“.
Při odpojování nejprve odpojte kabel označený jako „-“, a potom kabel označený
jako „+“. Přísně dodržujte polaritu zapojování akumulátorových baterií. Při svářečských
pracích odpojte svorky akumulátorových baterií a konektory elektronického bloku
motoru.
Matice na silových svorkách vypínače napájení musí být dotaženy s točivým
momentem 20 až 25 Nm, na akumulátorových bateriích 100 až 110 Nm.
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Стартер
Аккумуляторная батарея № 1
Аккумуляторная батарея № 2
Выключатель питания
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+ 24 V, +12 V
Startér
Akumulátorová baterie č. 1
Akumulátorová baterie č. 2
Vypínač napájení
Obrázek 2.1 – Schéma zapojení AKB

Nedodržení momentu zatažení závitových spojů může způsobit vyřazení
akumulátorových baterií, vypínače napájení nebo startéru z provozu. Po zapojení
akumulátorových baterií naneste na svorky akumulátorů tenkou vrstvu technické
vazelíny nebo jiného neutrálního maziva, abyste zabránili korozi, a uzavřete je
gumovými pouzdry.
Správnost a zapojení a funkčnost AKB se zkontroluje pomocí ukazatele napětí na
obrazovce terminálu. Když se zapne napájení a klíčkem v zapalování se otočí do
polohy I, musí ukazatel napětí ukazovat 24 V.
Nainstalujte zrcátka na držáky, správně je směrově seřiďte a připevněte šrouby.
Nainstalujte pantografová zařízení se stírátky stěrače čelního sklad a stěračů na
dveřích kabiny a upevněte je tak, aby se stírátka při práci nedotýkala těsnění. Abyste
toho dosáhli, upevněte pantografová zařízení se stírátky v krajních polohách při
natočení hřídele stěračů do odpovídajících krajních poloh.
Nainstalujte ostřikovací nádrže, naplňte je čistou vodou, připojte ke stávajícím
elektrickým vývodům čerpadlo a nastavte směr stříkání proudu vody.
Nainstalujte a upevněte výstražné majáky - dva na držáky v kabině a třetí na kapotu
řezačky.
Nainstalujte pracovní reflektory, odrazky, klaksony, osvětlení registrační značky a
boční směrovky a vše připevněte a připojte podle schématu (příloha B).
Pokud je k dispozic, nainstalujte do kabiny a připevněte radiopřijímač po demontáži
krytu z míst pro instalaci přijímače a reproduktorů. Zapojte radiopřijímač do elektrické
sítě a reproduktory k přijímači.
Poznámka – Radiopřijímač je dodáván zvlášť na objednávku.
Připevněte hasicí přístroj na kapotu řezačky.

75

KVK-6-0000000 NP

2 Použití ke stanovenému účelu

2.3 Tankování stroje
2.3.1 Obecné pokyny
Množství tankovacích nádrží a značky olejů, paliva a provozních kapalin naleznete
v příloze C.
Použití jiných olejů a chladicích kapalin není přípustné.
Plnění mazacích a chladicích systémů motoru provádějte v souladu s NO k motoru.
POZOR: Při plnění (dolévání) oleje do olejové vany motoru použijte olejový
kompresor!
Výšku hladiny oleje ve vaně motoru kontrolujte každý den. Doplnění oleje v případě
nutnosti proveďte v souladu s PO k motoru.
Výšku hladiny oleje nekontrolujte při běžícím motoru nebo ihned po jeho zastavení,
protože zjištění bude v tomto případě nesprávné.
VAROVÁNÍ: Při vypouštění horké chladicí kapaliny z chladicího systému a oleje
z vany motoru dávejte pozor, abyste se neopařili!
VAROVÁNÍ: Při práci s hydraulickými oleji je třeba dodržovat pravidla osobní
hygieny! Pokud ukápne olej na sliznici oka, je nutné oko vypláchnout velkým množstvím
teplé vody. Z pokožky smyjete olej teplou mýdlovou vodou. Při vypouštění horkého oleje
je nutná maximální opatrnost – nebezpečí opaření!
2.3.2.3 Doplňování chladicího systému motoru
Chladicí systém doplňujte chladicími kapalinami doporučenými v PO k motoru.
Chladicí kapalinu lijte do chladiče z čisté nádoby, do plnicího hrdla expanzní nádoby
přitom mějte zasunutý trychtýř se sítkem.
Chladicí systém plňte po spodní okraj kelímku v hrdle expanzní nádoby. Spusťte
motor a nechte ho běžet 3 - 5 minut. Znovu zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny
v expanzní nádobě a v případě nutnosti kapalinu dolijte.
VAROVÁNÍ: Běh motoru s nenaplněným chladicím systémem není přípustný!
Při doplňování dbejte, aby se do chladicího systému motoru nedostaly nečistoty a
cizí tělesa.
2.3.3.3 Tankování paliva
Při práci se strojem používejte dieselová paliva doporučená v PO k motoru.
Je možné použít i biodieselové palivo (příloha C, tabulka C.1).
Palivo musí být čisté, bez mechanických příměsí a vody.
Nepřipusťte úplné vyprázdnění palivové nádrže, aby se palivový systém
nezavzdušnil.
Hladina paliva se kontroluje podle palivoměru na obrazovce terminálu.
Po každém natankování pevně uzavřete palivovou nádrž.
Aby nedošlo v palivové nádrži ke kondenzaci vlhkosti, je třeba stroj na sběr krmiv
natankovat ihned po skončení práce.
POZOR: Aby při tankování z tankovací pistole nedošlo ke šplíchání paliva z
plnicího hrdla palivové nádrže, doporučuje se vytáhnout z plnicího hrdla síťový filtr!
2.3.4 Plnění hydraulických systémů
Stroj je dodáván spotřebiteli s olejem v hydraulických systémech, proto je před
zahájením práce třeba jen zkontrolovat hladinu oleje v nádrži při zcela zvednutém
závěsu (dle údajů z počítače tlak 16 MPa), vytažených pístnicích hydraulických válců
ovládání stříšek a zvedání dopravníku siláže.
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Hladina oleje přitom musí být mezi „minimální hladinou“ a „maximální hladinou“
podle horního stavoznaku.
POZOR: Značka oleje, kterým byly naplněny nádrže hydraulických systémů ve
výrobním podniku, je uvedena v technickém průkazu stroje!
POZOR: Po výměně (opravě) hydraulického čerpadla a (nebo) hydromotoru se
nesmí spouštět hydraulický systém, pokud není v tělesech olej. To by vedlo k vyřazení
jednoho z hydraulických zařízení z provozu – zadření třecích ploch v důsledku
chybějícího oleje jako maziva. Naplňte těles hydraulických zařízení olejem (v objemu
cca 5 l) přes plnicí polospojku připevněnou na schůdkách.
V případě klesnutí hladiny oleje se stroj nesmí používat. V takovém případě je
nutné zjistit a odstranit příčinu úniku a do systému doplnit odpovídající olej. Doplnění
hydraulických systémů je nutné provádět pomocí kompresoru dodaného se strojem
přes plnicí polospojku připevněnou na schůdkách.
Olej určený k doplnění musí být čistý, bez mechanických příměsí a vody, kvalita
filtrace nesmí být horší než 10 mikronů. Použití neodstátého nebo nefiltrovaného oleje
způsobí vyřazení hydraulických systémů stroje z provozu.
Při plnění hydraulických systémů dodržujte tento postup:
1) pečlivě očistěte plnicí polospojku kompresoru, její vnitřní povrch propláchněte
dieselovým palivem a osušte stlačeným vzduchem;
2) do očištěného kompresoru nalijte plnicím hrdlem čistý (alespoň 10 dní odstátý
olej) odpovídající značky;
3) důkladně očistěte plnicí polospojku hydraulických systémů;
4) plnicí polospojku kompresoru spojte s plnicí polospojkou hydraulického systému
a načerpejte olej doprostřed olejoznaku olejová nádrže;
5) v době plnění může v tělese kompresoru vznikat podtlak bránící normální
dodávce oleje. Pro odstranění podtlaku je třeba povolit uzávěr hrdla kompresoru o 1-1,5
otáčky. Po skončení tlakování uzávěr zašroubujte na doraz.
K plnění hydraulických systémů stroje ve stabilních podmínkách používejte
mechanizované plnicí zařízení zajišťující nezbytnou kvalitu filtrace oleje.
Do hydraulických systémů dolévejte olej doporučený v příloze D, tabulka D.1.

POZOR:
- jako provozní kapalinu pro hydraulické systémy používejte jen doporučené oleje.
Použití jiných olejů není přípustné;
- v případě znečištění není přípustné proplachovat papírové filtrační vložky. Filtrační
vložky je nutné vyměňovat přesně v intervalech předepsaných v tomto návodu;
- v průběhu tankování učiňte nezbytná preventivní opatření, abyste zabránili
vniknutí prachu a mechanických příměsí do tankovaného oleje!
Použitý olej je třeba vypouštět v souladu s těmito předpisy:
– nepřipusťte vylévání oleje do systémů komunální, průmyslové a dešťové
kanalizace a do otevřených vodojemů;
– pokud se olej rozlije na otevřeném prostranství, je nutné jej přemístit do
samostatné nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit.
2.3.5 Naplnění hydraulických systémů brzdových pohonů
Z výrobního závodu se stroj expeduje s úplně naplněným hydraulickým systémem
brzd, a proto před zahájením práce stačí jen zkontrolovat jejich bezporuchový stav. V
případě úniku brzdové kapaliny je třeba zjistit a odstranit příčinu vytékáním, a poté
brzdný systém naplnit. Plnění brzdového systému je lépe provádět ve dvou.
K naplnění hydraulických pohonů brzd používejte speciální brzdovou kapalinu Rosa
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nebo ROSDOT-4.
Používat jiné brzdové kapaliny není přípustné.
Při plnění pohonu hydraulického systému brzdy levého kola brzdovou kapalinou
postupujte takto:
1) otevřete poklop na podlaze kabiny, abyste získali přístup k nádobkám s brzdovou
kapalinou;
2) očistěte nádobky a pryžové krytky obtokového ventilu hydraulického válce levé
brzdy. Odšroubujte uzávěr nádržky levé brzdy a nádobku naplňte kapalinou;
3) z obtokového ventilu hydraulického válce levé brzdy sejměte ochrannou krytku a
na hlavici ventilu nasaďte pryžovou hadici dlouhou 350-400 mm;
4) druhý konec hadice spusťte do brzdové kapaliny nalité do poloviny skleněné
nádobky o objemu alespoň 0,5 litru;
5) 3-4krát prudce sešlápněte nohou levý brzdový pedál v 1-2sekundových
intervalech, poté nechte pedál sešlápnutý a otevřete obtokový ventil o ½-1 otáčky.
Působením tlaku vytvořeného v systému vyteče skrz hadici do nádobky s kapalinou
část brzdové kapaliny včetně přítomného vzduchu (v podobě bublinek). Aniž byste
uvolňovali pedálu, uzavřete obtokový ventil. Tuto operaci opakujte do té doby, dokud
zcela neustane vypouštění vzduchu z hadice. Během odvzdušňování doplňujte
brzdovou kapalinu do nádobky a nepřipusťte snížení její hladiny pod 2/3, v opačném
případě případě by systém mohl nasát vzduch;
6) po odvzdušnění systému otočte obtokový ventil nadoraz a teprve pak z něj
sundejte hadici. Nasaďte na ventil ochrannou čepičku, dolijte do nádržky kapalinu tak,
aby byla hladina 10 - 15 mm pod vrchním okraje nádržky, postavte na své místo víko
nádržky, aby do ní nenapadal prach a nečistoty;
7) hydraulické systémy pohonu pravé brzdy naplňte obdobně;
8) chcete-li odvzdušnění jednoho z hydraulických systémů brzd urychlit, držte
současně pedál druhého systému vytažený;
9) po 50 hodinách práce zkontrolujte hladinu brzdné kapaliny;
10) před nalitím brzdnou kapalinu přefiltrujte a nechte odstát.
2.4 Spuštění stroje
2.4.1 Spuštění motoru
Před spuštěním motoru zkontrolujte hladinu oleje v olejové vaně motoru, hladinu
chladicí kapaliny v expanzní nádobě, hladinu oleje v nádrži hydraulického systému a
přítomnost paliva v nádrži. Protočte klikovou hřídel startérem bez dodávky paliva.
Ujistěte se, že se kliková hřídel normálně otáčí, a přistupte ke spuštění motoru.
Motor spouštějte a zastavujte v souladu s PO k motoru a za vypnutého hlavního
pohonu.
Po spuštění motoru snižte otáčky klikové hřídele na 900-1000 ot/min a motor
zahřejte. Motor zahřejte, aby byla teplota v chladicím systému minimálně plus 50 °C.
Během zahřívání sledujte, zda se na obrazovce terminálu objeví havarijní ikony (příloha
E, tabulka E.2). Havarijní ikony signalizují odchylku od normální činnosti příslušného
agregátu nebo jeho kritický stav. Motor nesmí pracovat na minimální volnoběžné otáčky
déle než 15 minut.
K rozjezdu je třeba uvolnit parkovací brzdu, zařadit potřebný převod a plynulým
posunem ovládací pákou rychlosti jízdy ve směru jízdy uvést stroj do pohybu. Pro
zastavení stroje nastavte páku do neutrální polohy.
Před zastavením motoru vypněte hlavní pohon, nechte motor 3-5 minut běžet na
středních a pak na minimálních volnoběžných otáčkách, a poté vypněte přívod paliva.
Motor nikdy nezastavujte okamžitě po odlehčení. Po vypnutí motoru zatáhněte
parkovací brzdu a vypněte napájení.
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2.4.2 Spuštění hydraulických systémů při nízkých teplotách
Aby se při spouštění samojízdné řezačky v zimním období nepoškodil hydraulický
pohon podvozku, zakazuje se startovat motor při teplotě okolního vzduchu nižší, než je
spouštěcí teplota provozní kapaliny (tabulka 2.1).
Tabulka 2.1: Podmínky používání hydraulického pohonu v závislosti na teplotě
Olej z tabulky C.3,
Provozní kapalina
příloha C
Teplota provozní kapaliny, °C,
minimální přípustná spouštěcí
-5
Provozní rozsah teplot, °C:
minimální
+3
maximální
+80

Postup při spouštění hydraulického pohonu podvozku v chladném období:
1) nastavte na neutrál řadicí páku a ovládací páku rychlosti jízd;
2) nastartujte motor a nejprve na minimálních (maximálně 15 min), a poté na
středních otáčkách zahřívejte hydraulický pohon do té doby, než dosáhne teplota v
hydraulickém systému pohonu podvozku plus 15 až 20 °C (dle údajů v počítači);
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3) poté lze uvolnit parkovací brzda, zařadit požadovaný převod a zahájit jízdu.
Optimální teplota oleje v hydraulickém pohonu je +40 až +60 °C, proto se
doporučuje v zimě zateplit sekci olejového chladiče hydraulického pohonu umístěním a
upevněním ochranného stínění (kartonu) před tento chladič.
Aby se zabránilo poškození hydraulického pohonu, zakazuje se spuštění motoru při
teplotě okolního vzduchu nižší než té, která je uvedena v tabulce 2.1. V případě
nutnosti přepravujte samojízdnou řezačku vlečením na pevném řetězu rychlostí
nepřevyšující 3 km/h.
Uvedení hydraulického systému pracovního ústrojí a volantového řízení a
hydraulického systému parkovací brzdy do provozu při nízkých teplotách se
uskutečňuje současně se spouštěním hydraulického pohonu podvozku.
2.4.3 Spuštění stroje po delším skladování
Před zahájením provozu stroje po delším skladování musí pracovník obsluhy
důkladně zkontrolovat všechny vnější upínací prvky; spoje hydraulických válců s táhly a
pákami a rovněž se všemi potrubími hydraulického systému; napnutí hnacích řemenů a
pružin; stav elektrických konektorů a vodičů; ovládání zvedání a otáčení dopravníku
siláže; ovládání adaptéru; zapnutí hlavního pohonu.
POZOR:
- hlavní pohon zapínejte a vypínejte při frekvenci otáček klikové hřídele motoru
maximálně 1000 ot/min.
- hlavní pohon zapínejte a vypínejte plynule tak, že podržíte tlačítko po dobu 4 až 6
sekund!
Před zahájením práce zkontrolujte, zda v pracovních ústrojích nezůstaly po
dokončovací montáži nějaké nástroje nebo jiné cizí předměty!
Před zahájením práce nasaďte veškeré ochranné kryty a víka, zavřete kapoty.
Protočte pracovní ústrojí, a pokud všechna pracovní ústrojí fungují normálně a
nevyskytují se neobvyklé zvuky, pokračujte v protáčení pracovních ústrojí stroje a
postupně zvyšujte otáčky na jmenovité.
2.5 Závěs adaptérů
Závěs adaptérů provádějte v souladu s požadavky a doporučeními NO k těmto
adaptérům.
POZOR: Při připojování konektorů hydraulického systému adaptérů (pro
sběrače a žací lišty na plodiny s hrubými stonky) k energetickým vývodům řezačky a
rozlišovacích kabelů adaptéru (pro všechny adaptéry) k elektrickému vývodu řezačky
pokládejte hydraulické hadice a kabely pouze přes držák upevněný na reduktoru
pohonu podávacího ústrojí (obrázek 2.2)!

1 – držák, 2 - konektory hydraulického systému, 3 – elektrický kabel
Obr. 2.2 Položení hydraulických hadic a elektrického kabelu
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2.6 Zařízení pro zavedení konzervačních látek
Na stroj je dosazeno zařízení pro zavedení biologických nebo chemických
konzervačních látek Provozujte podle NO k tomuto zařízení.
Umístění zařízení pro zavedení konzervačních látek je uvedeno v příloze H,
obrázky H.1 - H.4.
2.7 Příprava ochranného systému k provozu
Při přípravě ochranného systému podávacího ústrojí k provozu je třeba zkontrolovat
spoje a v případě nutnosti připojit: snímač detektoru kovů, snímač detektoru kamení ke
kabelu podávacího ústrojí.
Při připojování se řiďte schématy zapojení.
Veškerá připojení je třeba provádět, když je vypnuto napájení samojízdné řezačky.
Po zapnutí napájení modulu automatiky se provede diagnostika některých akčních
mechanismů a snímačů stroje.
POZOR: V případě, že dojde k poruše, se na obrazovce terminálu objeví
oznámení o jejím typu. Je třeba zjistit příčinu vzniku a učinit opatření k odstranění
poruchy!
JE ZAKÁZÁNO pracovat v případě, že je porucha na snímačích detektoru
kovů, detektoru kamení a hydraulického bloku nouzového zastavení.
2.8 Použití stroje
2.8.1 Před zahájením práce
Každý den před zahájením práce zkontrolujte:
- hladinu oleje v motoru;
- hladinu oleje v olejové nádrži hydraulických systémů;
- hladinu chladicí kapaliny;
- stav pneumatik, zda nejsou poškozené;
- nasazení ochranných zábran;
- práci motoru, brzd, přístrojů elektrického vybavení a signalizace;
- stav řezných ústrojí na traviny nebo žací lišty na plodiny s hrubými stonky;
- stav podávacího ústrojí sběrače.
Po dokončení všech operací přípravy stroje vyjeďte na místo výkonu práce:
Na poli:
- postavte se do záhonu;
- otočte dopravník siláže a nastavte stříšku tak, aby směřovala do korby dopravního
prostředku;
- seřiďte polohu zpětného zrcátka v kabině, díky kterému uvidíte na dopravník
siláže ve stavu vykládky;
- snižte otáčky motoru na 900-1000 ot/min;
- zapněte hlavní pohon;
- zkontrolujte podávací ústrojí v režimu Zpětný chod;
- uvolněte parkovací brzdu;
- zařaďte jedničku;
- nastavte jmenovitou frekvenci otáček motoru, dejte zvukové znamení a rozjeďte
se;
- naberte pracovní rychlost jízdy.

81

KVK-6-0000000 NP

2 Použití ke stanovenému účelu

Během provozu stroje je třeba používat nejvýhodnější pracovní postupy a optimálně
seřizovat zařízení a provádět nezbytné opravy a údržbu.
Podle druhu připravovaného krmiva a podmínek sklizně (úrodnost, rovnoměrnost
setby, slehlost, velikost a tvar pole, kvalita půdy atd.) může stroj pracovat na kosení
plodin s různě nastavenou délkou řezu a na sběru sušené hmoty z řádků s různými
rychlostmi jízdy, podle různých schémat jízdy po poli, v agregaci s různými dopravními
prostředky atd.
Rychlost jízdy stroje nabírejte tak, aby byl zachován jeho co největší výkon a
zároveň vysoká kvalita sklizně (nejmenší ztráty).
K tomu, abyste šetřili palivem a zvýšili kvalitu rozmělnění, je třeba:
- denně ostřit nože (15 až 20 cyklů podle sklízené plodiny a stavu řezné hrany) a
následně seřídit mezeru mezi ostřím nožů a protisměrně řezající nosníkem;
- sledovat ostrost hrany protiběžné lišty a v případě nutnosti nahradit jinou hranu
nebo nasadit nový nosník.
POZOR: Tupé nože a větší mezera mezi nožem a protiběžnou lištou vedou ke
zbytečně vysoké spotřebě energie, špatné kvalitě rozmělnění, většímu opotřebování
nožů a protiběžné lišty a větší zátěži na nůž!
Doporučený zpracovaný objem na jednu hranu protiběžné lišty je 3000 až 5000 tun.
Podle podmínek práce - lineární hustoty řádku, přítomnosti písku, kamení a jiných
cizích předmětů ve sklízené hmotě, vlhkosti hmoty, sklízené plodiny - může být pevnost
nožů a protiběžné lišty výrazně vyšší nebo nižší než teoretická.
Nestupňovitá regulace pracovní rychlosti stroje od 0 do 14 km/h umožňuje vybrat
takovou rychlost, za jaké lze pracovat s maximálním nebo co největším zatížením.
Vytížení stroje určíte podle údajů modulu terminálu (příloha E).
Pro zvýšení kvality sklizně a zvýšení výkonu stroje je třeba vybrat takový směr jízdy,
aby se vyloučila nebo minimalizovala jízda napříč svahem nebo brázdami.
Při práci se sběračem jezděte se strojem kruhovým nebo kyvadlovým způsobem,
při práci s žací lištou kyvadlovým způsobem.
Na zavlažovaných zemích pracujte podél závlahových brázd a kanálů a stroj
obracejte jen na souvratích.
Pro zvýšení výkonu stroje při sběru travin a jiných plodin na málo úrodných polích
se doporučuje zdvojovat řádky žacími stroji nebo řádkovači. Žací stroje a řádkovače
musí vytvářet nakypřené stejnorodé řádky. Oba řádky, obrázky 2.3 a 2.4, musí být
přesně položeny vedle sebe a rozděleny na šířku záběru sběrače (2,5 až 2,7 m).
POZOR: při sbírání rozmisťujte řádek po celé šířce sběrače. Sběr řádku jednou
stranou sběrače vede k jednostrannému opotřebování protiběžné lišty.
POZOR: Zakrucování a nakládání řádků na sebe není přípustné!
K vyvážce rozmělněné hmoty ze stroje se doporučuje použít jako dopravní
prostředky automobily s přívěsy a jiné dopravní prostředky na větší náklady, vybavené
nástavnými bočnicemi.
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1  zdvojený řádek; 2  žací stroj
Obrázek 2.3 – Formování řádku při kosení

1  zdvojený řádek; 2  řádkovač
Obrázek 2.4 – Formování řádku řádkovačem
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2.8.2 Ovládání podávacího ústrojí
Před prováděním operací na ovládání podávacího ústrojí je třeba nejprve zapnout
napájení, spustit motor, stisknout spínač do polohy Pole, stisknutím tlačítka na
ovládacím panelu zapnout hlavní pohon, na obrazovce terminálu se rozsvítí ikona
, která informuje o tom, že je pohon drtiče slámy zapnut.
Pro práci v režimu Provozní chod je třeba stisknout vypínač 2 na ovládacím panelu
a držet jej, dokud se
na obrazovce terminálu nerozsvítí ikona (zhruba 1 s), přitom
se válce podávacího ústrojí
musí točit ve směru, při kterém má rostlinná hmota postupovat do podávacího a
rozmělňovacího ústrojí.
Pro návrat do režimu Neutrál stiskněte vypínač 2 do polohy Neutrál a přitom se
válce podávacího ústrojí přestanou otáčet a na obrazovce terminálu se rozsvítí ikona
, načež je možné vypínač pustit.
Pro práci v režimu Zpětný chod je třeba nejprve přejít do režimu Neutrál (stisknout
vypínač 2 do polohy Neutrál), poté stisknout a podržet vypínač 3 Zpětný chod na
ovládacím panelu, přičemž se na obrazovce terminálu rozsvítí ikona
a válce
podávacího ústrojí a adaptér se budou otáčet ve směru, při kterém má rostlinná hmota
postupovat směrem od podávacího a rozmělňovacího ústrojí. Po uvolnění vypínače 3
Zpětný chod se válce přestanou otáček a podávací ústrojí přejde automaticky do režimu
Neutrál.
Pro práci v režimu Zpětný chod adaptéru je třeba nejprve přejít do režimu Neutrál,
poté stisknout a podržet vypínač 3 Zpětný chod adaptéru na ovládacím panelu, přičemž
se na obrazovce terminálu rozsvítí ikona
a adaptér se bude otáčet ve směru, při
kterém má rostlinná hmota postupovat směrem od adaptéru. Po uvolnění tlačítka 3
Zpětný chod adaptéru se adaptér přestane otáčet.
Před kontrolou ochranného systému v režimu Nouzové zastavení je třeba nejprve
přejít do režimu Provozní chod, poté krátce stisknout tlačítko 1 Nouzové zastavení na
pákovém ovladači rychlosti jízdy, přičemž podávací ústrojí automaticky přejde z režimu
Provozní chod do režimu Neutrál a na obrazovce terminálu se objeví zpráva Spuštěn
snímač detektoru kovů.
Pro kontrolu reakce detektoru kovů na kov je třeba při vypnutém motoru zapnout
režim Provozní chod. Dodržujte bezpečnostní opatření a zaneste do prostoru mezi
spodním a vrchním předním válcem podávacího ústrojí jakýkoli feromagnetický předmět
(například ocelový drát nebo šroub o hmotnosti (80+5) g s postupující rychlostí 1,5 2м/с), přitom byste měli pozorovat jevy popsané v předchozím bodě. Pro návrat
systému do výchozího stavu je třeba stisknout tlačítko Zpětný chod.
Ochrana nefunguje v polohách Zpětný chod, Neutrál.
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2.8.3 Nastavení citlivosti detektoru kovů
V režimu Neutrál podávacího ústrojí je potřeba na obrazovce terminálu v
příslušném menu (obrázek 2.5) nastavit požadovanou pozici citlivosti. Pozice citlivosti
se uloží do paměti a uchová se i po vypnutí napájení.
Pro efektivnější využití detektoru kovů je třeba nastavit citlivost konkrétního
adaptéru a snažit se přitom, aby tato citlivost byla maximální. Přitom je nutné:
1) zavěsit adaptér, nastavit maximální citlivost (8. pozice);
2) zapnout pohon drtiče slámy a režim Provozní chod.
Pokud nebudou po dobu 2 – 3 minut práce stroje na maximálních otáčkách motoru
zaznamenány případy nesprávného spuštění detektoru kovů (samovolného zastavení
válců podávacího ústrojí), je systém připraven k provozu. V opačném případě, než je
popsáno výše, se sníží citlivost a najde se poloha, ve které k případům nesprávného
spuštění nedochází.

Чувствительность МД
Режим работы МД: фикс.
Режим адаптации:

Citlivost DK
Provozní režim DK: aret.
Adaptivní režim
Obrázek 2.5 – Nastavení detektoru kovů

Při změně délky řezu se může změnit i citlivost detektoru kovů, proto je po změně
délky řezu nutné nastavit citlivost detektoru kovů.
Kvůli efektivní ochraně podávacího a rozmělňovacího ústrojí je třeba při velkém
řezání pracovat s detektorem kovů v minimálně páté pozici, při řezání na drobno v
minimálně sedmé pozici. Pozice citlivosti přitom musí být co možná nejvyšší, při jaké je
zajištěn stabilní průběh technologického procesu.
V nabídce dalších nastavení je i adaptivní režim práce snímače, v daném režimu se
snímač detektoru kovů automaticky vyladí podle aktuálních provozních podmínek a
nastaví optimální pozici citlivosti.
2.8.4 Nastavení citlivosti detektoru kamení
Stroj musí pracovat při takové citlivosti snímače detektoru kamení, při které nebude
docházet k nesprávnému spuštění a při které budou zachytávány cizí nemagnetické
předměty minimálních rozměrů.
Nastavení podle konkrétních podmínek sklizně je třeba provádět regulátorem
citlivosti, který je na korpusu snímače detektoru kamení. Otočením regulátoru proti
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směru hodinových ručiček se sníží citlivost, a zároveň se zvýší odolnost proti
nesprávnému spuštění, a otočením ve směru hodinových ručiček je to naopak.
Maximální citlivosti odpovídá index T - travina, minimální index K - kukuřice. Střed
stupnice odpovídá střední citlivosti snímače detektoru kamení.
2.8.5 Nastavení délky řezání
Pro změnu délky řezání je třeba v bodě nabídky Nastavení délek řezání (obrázek
2.6) zvolit požadovanou hodnotu délky řezání L. Délka řezání se může měnit od 6 do 24
mm v závislosti na počtu nožů na řezacím bubnu. Také je možné si hodnotu dvou
nejčastěji používaných délek řezání L1 a L2 uložit do paměti. K tomu je zapotřebí
nastavit hodnoty L1 a L2. Dané délky řezání se přiřadí k příslušným tlačítkům L1 a L2 a
lze je rychle zvolit během práce stisknutím daných tlačítek.

.
Длина резки L, мм
Обороты адаптера:
Величина L1, мм:

Obrázek 2.6 – Nastavení délky řezání
Délka řezu L, mm
Otáčky adaptéru:
Hodnota L1, mm:

2.8.6 Nastavení otáček adaptéru
Hodnotu táček adaptéru lze měnit jak v pevném, tak v adaptivním režimu. V
pevném režimu lze nastavit jednu z hodnot otáček adaptéru (400 – 750 ot/min s
tolerancí 10 ot/min). Je-li aktivován adaptivní režim práce adaptéru, sladí se
automaticky jeho otáčky s otáčkami válců a nelze je změnit.
2.8.7 Ukládání poloh dopravníku siláže do paměti
Pro snadnější použití a ovládání dopravníku siláže je k dispozici uložení dvou poloh
dopravníku siláže do paměti. K uložení jedné z nich do paměti je třeba nastavit
dopravník siláže do požadované polohy a podržet vypínač „dopravník siláže poloha 1“
na ovládacím pultu, dokud zvukový signál nepotvrdí uložení do paměti. K uložení druhé
polohy do paměti je třeba nastavit dopravník siláže do požadované polohy a podržet
vypínač 4 „dopravník siláže poloha 2“, dokud zvukový signál nepotvrdí uložení do
paměti. Krátkým stiskem vypínače 4 se dopravník siláže automaticky přesune do polohy
uložené v paměti.
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2.8.8 Ovládání závěsu
POZOR: Aby ovládací systém závěsu (kopírování) pracoval správně, je třeba
při každé výměně adaptéru provést operaci přezkoumání snímačů kopírovacího
systému!
Obrazovka práce (obrázek 2.7) je určena k zobrazování provozních parametrů,
které jsou nejvíce aktuální pro provozní režim („Pole“).
Přepínání mezi obrazovkou přepravy a obrazovkou práce se provádí tlačítky
DOLEVA, DOPRAVA a lze je provádět bez ohledu na provozní režim stroje zvolený v
danou chvíli (Cesta / Pole).

Жатка кукур.
мин-1
км/ч
мм

Obrázek 2.7 – Obrazovka práce
sekačka kukuř.
min-1
km/h
mm

V prostřední části obrazovky práce je indikátor polohy závěsu (obrázek 2.8), který je
určen k vizuálnímu zobrazení aktuální polohy závěsu, poloh závěsu uložených v
paměti, režimů kopírování a typu agregovaného adaptéru.

Typ adaptéru

Indikátor uložené
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polohy režimu
předběžné
výšky
Ikonka režimu předběžné výšky
Poloha závěsu
(číselná hodnota)
Ikonka režimu
kopírování povrchu
Zóna režimu kopírování
povrchu

Sekačka kukuř.

Zóna režimu
předběžné
výšky
Sloupec indikátoru

Indikátor uložené
polohy režimu
kopírování povrchu

Obrázek 2.8 – Indikátor polohy závěsu

Poloha závěsu je na daném indikátoru schematicky určena číselnou hodnotou,
vyjádřenou v procentech z rozpětí od -20 do 100 %. Hodnota 100 % odpovídá
maximální výšce zvednutí závěsu nad zemí. Hodnota -20 % odpovídá maximálnímu
tlaku adaptéru na půdu. Vizuálně se poloha závěsu zobrazuje pomocí sloupce
indikátoru, který narůstá nahoru nebo dolů podle režimu kopírování.
Škála indikátoru určuje přípustné zóny polohy závěsu pro různé režimy kopírování.
Velká vodorovná linie na škále odpovídá úrovni země, tj. nulové poloze závěsu (0 %),
při které je výška závěsu nad zemí rovna nule, ale veškerá váha adaptéru připadá na
hydraulické válce. Sloupec indikátoru může být umístěn vzhledem k úrovni země
nahoře nebo dole. Je-li sloupec indikátoru nahoře, je závěs nadzvednut nad zemí. Čím
vyšší je výška sloupce, tím výše nad zemí je umístěn závěs. Je-li sloupec indikátoru
dole, tlačí závěs na půdu.
Svislá škála nalevo od sloupce indikátoru určuje zóny režimu kopírování terénu, ve
kterém je prostřednictvím automatiky udržována výška řezu nebo tlaku na půdu. Podle
udržované hodnoty můžeme režim kopírování terénu rozdělit do dvou podrežimů:
- udržování zadané výšky řezu - v daném podrežimu kopíruje automatika terén
podle kopírovacích hrotů;
- udržování zadaného tlaku na půdu – v daném podrežimu kopíruje automatika
terén podle tlakového snímače v hydraulickém systému válců závěsu.
Část škály kopírování terénu, která je nad úrovní země, odpovídá zóně udržování
výšky řezu. Hodnota zóny výšky řezu je 0 – 20 %. Část škály kopírování terénu
(vyšrafovaná), která je pod úrovní země, odpovídá zóně udržování tlaku. Hodnota dané
zóny je -20 – 0 %.
Značka uložené polohy režimu kopírování terénu ukazuje na polohu závěsu, kterou
bude udržovat automatika při aktivaci daného režimu.
Nová poloha se uloží do paměti pomocí tlačítka 4 (poloha III) nastavení
automatického obrysu Poloha 2 na rukojeti HSR. Nejprve se přepínačem 3 na rukojeti
HSR „Zvednout závěs“ / „Spustit návěs“ nastaví návěs do požadované polohy (v rozpětí
od -20 do +20 %). Dále se nová poloha se uloží do paměti stisknutím a podržením
tlačítka 4 (poloha III) nastavení automatického obrysu Poloha 2. Při správné poloze
závěsu (v rozpětí od -20 do +20 %) zazní krátký zvukový signál a značka uložené
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polohy režimu kopírování terénu se přesune do nové polohy, což svědčí o úspěšném
uložení nové polohy do paměti.
Poznámky:
– pro adaptéry, jejichž konstrukční řešení nepočítá s nastavením kopírovacích
hrotů, lze uloženou polohu režimu kopírování terénu zadat pouze v zóně podpory tlaku
(-20 – 0 %);
– při ukládání nové polohy režimu kopírování terénu v zóně podpory tlaku je možné
se orientovat podle údajů indikátoru tlaku v hydraulickém systému silových válců
závěsu.
Režim kopírování terénu se spustí krátkým stisknutím tlačítka 4 (poloha III)
nastavení automatického obrysu Poloha 2. Přitom začne automatika nastavovat závěs
do uložené polohy daného režimu.
Je-li režim kopírování terénu zapnut, bude mít ikonka režimu tmavé pozadí. Kromě
toho se v řádku informačních ikonek rozsvítí příslušná ikonka
(příloha E, tabulka
E.3 - znakové pole 8).
Vertikální škála vpravo od sloupce indikátoru určuje zóny režimu předběžné výšky,
který je určen k nastavení závěsu do „výchozí“ polohy, aby plnil určité úkoly
technologického procesu (například obracení). Zóna předběžné výšky je v rozmezí
poloh závěsu od úrovně země až po maximální zvednutí (0 – 100 %) a skládá se ze
dvou oblastí: 0 – 20 % a 20 – 100 %. (Jako i v případě kopírování terénu je možnost
uložení polohy do paměti označené značkou, do níž bude automatika přesunovat závěs
při aktivaci daného režimu.).
Rozdělení zóny předběžné výšky do dvou oblastí je podmíněno tím, zda jsou /
nejsou v na různých typech adaptérů kopírovací hroty. Pro adaptéry, na kterých jsou
nasazeny kopírovací hroty (například žací stroj na kukuřici), lze ukládat do paměti
pouze v oblasti 20 – 100 %, poněvadž zóna 0 – 20 % se používá v režimu kopírování
terénu. Pro adaptéry, jejichž konstrukční provedení nepodporuje nasazení kopírovacích
hrotů (například sběrač), může být poloha uložena do paměti v celém rozsahu 0 – 100
%.
Nová poloha se uloží do paměti obdobně jako u režimu kopírování terénu. Nejprve
se přepínačem 3 na rukojeti HSR „Zvednout závěs“ / „Spustit návěs“ nastaví návěs do
požadované polohy: 0 – 100 % nebo 20 – 100 % podle toho, zda agregovaný typ
adaptéru má kopírovací hroty. Dále se nová poloha se uloží do paměti stisknutím a
podržením tlačítka 4 (poloha II) nastavení automatického obrysu Poloha 1. Při správné
poloze závěsu zazní krátký zvukový signál a značka uložené polohy režimu předběžné
výšky se přesune do nové polohy, což svědčí o úspěšném uložení nové polohy do
paměti.
Režim předběžné výšky se spustí krátkým stisknutím tlačítka 4 (poloha II) nastavení
automatického obrysu Poloha 1. Přitom začne automatika nastavovat závěs do uložené
polohy daného režimu.
Je-li režim předběžné výšky zapnut, bude mít ikonka režimu tmavé pozadí. Kromě
toho se v řádku informačních ikonek rozsvítí příslušná ikonka
(příloha E, tabulka
E.3 - znakové pole 8).
Indikátor polohy závěsu obsahuje i informaci o typu adaptéru, jak jej určil palubní
informační systém. Mnohé operace palubního informačního systému (řízení otáček
adaptéru, kopírování terénu, statistické výpočty výkonu) jsou prováděny podle toho,
jaký typ adaptéru byl určen. Pokud palubní informační systém z těch či oněch důvodů
nemůže automaticky zjistit typ adaptéru (například kvůli poškození elektrických obvodů
rozlišovacího konektoru), objeví se na obrazovce terminálu odpovídající hlášení a
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palubní informační systém provede „defaultní“ instalaci adaptéru. V takovém případě je
nicméně potřeba se ujistit, že se přijatý typ adaptéru shoduje s reálně agregovaným
adaptérem. V opačném případě je třeba se obrátit na servisní služby, aby provedly
správné zadání nebo odstranily závady.
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2.8.9 Ovládání řazení převodů
POZOR: Převody (1, 2 nebo N) zařazujte a vyřazujte, když stroj stojí a běží
motor!
Pro zařazení prvního převodu je třeba:
- ujistit se, že je páka HSR v neutrální poloze;
- sešlápnout a podržet brzdový pedál;
- stisknout polohu 1 přepínače na ovládacím panelu.
Po zařazení prvního převodu by se na obrazovce terminálu měla rozsvítit ikonka
.
Pro zařazení druhého převodu je třeba:
- ujistit se, že je páka HSR v neutrální poloze;
- sešlápnout a podržet brzdový pedál;
- stisknout polohu 2 přepínače na ovládacím panelu.
Po zařazení druhého převodu by se na obrazovce terminálu měla rozsvítit ikonka
.
Druhý převod je určen k jízdě stroje v přepravním režimu (Cesta). Zařazením
druhého převodu se automaticky vypne režim maximální frekvence otáček motoru
(„max“ je 2000 min-1). V tomto režimu nelze nastavit otáčky motoru na vyšší než 1500
min-1, aby se šetřilo palivem.
Poznámka – Otáčky motoru podle zapnutého režimu na ovládacím panelu:
- přepínač 8: režim „min“ - 600 min-1; režim „мах“ - 2000 min-1;
- přepínač 9: režim „1“ - 1000 min-1; režim „2“ - 1500 min-1.

Pokud se převod do 10 s nezařadí, objeví se na obrazovce terminálu hlášení
„Převod se ve stanovené době nezařadil“. Je třeba zařazení převodu zopakovat.
Jízda se provádí následovně:
- vypínačem 12 na ovládacím panelu uvolněte parkovací brzdu;
- vyšlápněte brzdový pedál, dejte zvukové znamení a zatažením páky HSR ve
směru jízdy se rozjeďte.
Pokud byl během jízdy sešlápnut brzdový pedál, je k obnovení jízdy zapotřebí vrátit
páku HSR do výchozí polohy a zařadit potřebný převod.
Pro zařazení neutrálního převodu je třeba:
- sešlápnout a držet brzdový pedál;
- stisknout polohu N přepínače 27 na ovládacím panelu.
Po zařazení neutrálu by se na obrazovce terminálu měla rozsvítit ikonka
.
Pokud se při zařazení převodu (1, 2 nebo N) na obrazovce terminálu rozsvítí ikonka
, znamená to, že jeden ze snímačů na převodové skříni má poruchu nebo že
převod nebyl zařazen. Je třeba podniknout kroky k odstranění poruchy.
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2.9 Kontrola během práce
2.9.1 Během práce stroje je nutné kontrolovat, aby:
1) žací lišty nebo sběrač pracovaly na celou šířku záběru;
2) proud rozmělněné hmoty směřoval do korby dopravního prostředku;
3) nedocházelo k namotávání rostlin;
4) řezné ústrojí žacích lišt nebo sběrné ústrojí sběrače nenaráželo na překážky a
nedrhlo o zem;
5) nedocházelo k zanášení adaptérů a technologického traktu;
6) ostrost nožů drtiče slámy a hrana protiběžné lišty zajišťovaly kvalitní rozmělnění
technologického produktu;
7) žací lišty nebo sběrač se při obracení, otáčení a vyjíždění z řádků nadzvedávaly
do výše 250-300 mm;
8) před každou obrátkou se rychlost jízdy snížila na 3-4 km/h;
9) výměnu dopravního prostředku se doporučuje provádět na obrátkách.
POZOR: Je zakázáno snižovat rychlost jízdy stroje snižováním frekvence
otáček motoru, neboť to vede k zanášení pracovního ústrojí sklízenou hmotou!
10) v případě, že se podávací ústrojí a/nebo technologický trakt zanese
(rozmělněná hmota nepadá do dopravního prostředku), je třeba:
- zastavit stroj;
- zapnout mechanismus zpětného chodu a protočit pracovní ústrojí v opačném
směru.
Pokud zanášení neustane, vyčistěte pracovní ústrojí a technologický trakt ručně,
když předtím vypnete motor, a postupujte přitom opatrně, jak je uvedeno v části
„Bezpečnostní opatření“.
Před čištěním technologického traktu sundejte ručně snímatelnou stěnu 3 (obrázek
2.9) z distanční vložky řezačky, a to tak, že otočíte 4 snímací pojistné kolíky 2 o 90 0.
Poté odstraňte hmotu z distanční vložky.

1 – drtič slámy; 2 – pojistné kolíky snímací; 3 – snímatelná stěna; 4 – sběrná komora; 5 –
lapače; 6 – otvor pro upevnění; 7 – páčky; 8 – pouzdra; 9 – pojistné kolíky; 10 – osa
Obrázek 2.9 – Technologický trakt
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Dále otevřete sběrnou komoru 4 (obrázek 2.9). Dole na sběrné komoře je otevírací
mechanismus, který zajišťuje sběrnou komoru pojistnými kolíky 9 v lapačích 4. Sběrnou
komoru otevřete tak, že vytáhnete pojistné kolíky 9 z lapačů 5, když otočíte páčky 10
vlevo o 90° dolů, načež se sběrná komora roztočí na ose 10, dokud se nezarazí o
nosník hnací nápravy. Do vzniklé mezery vystrčte zbylou hmotu z technologického
traktu. Sběrnou kameru zavřete opačným postupem, přičemž předem zkontrolujte, zda
nejsou otvory pro upevnění 6 v lapačích 5 znečištěny, aby se otevírací mechanismus
sběrné kamery nezasekl. Na závěr nasaďte na své místo víko 3 distanční vložky a
upevněte snímacími pojistnými kolíky 2.
Pokud stroj pracuje se zařízením pro dodatečné rozmělňování, v případě zanášení
technologického traktu zvedněte zařízení pro dodatečné rozmělňování z
technologického traktu, a poté otevřete sběrnou komoru.
2.9.2 Před zastavením stroje je třeba protočit pracovní ústrojí na nominální
frekvenci otáček, aby se technologický trakt vyčistil.
Po skončení pracovní směny každý den:
- očistěte od zbytků rostlin, prachu a nečistot: podávací a rozmělňovací ústrojí,
motor (elektronický kontrolní blok, konektory, generátor, startér, blok chladičů, přívod
vzduchu, výfukový systém), kondenzátor a elektromagnetickou spojku klimatizace,
používaný adaptér;
- prohlédněte stroj zvenčí a v případě nutnosti dotáhněte venkovní upínací prvky;
- zkontrolujte hermetičnost palivového, hydraulického a brzdného systému a
odstraňte zjištěné úniky;
- vylijte kondenzát ze sběrné nádoby pneumatického systému.
Vypuštění kondenzátu ze sběrné nádoby 1 (obrázek 2.10) a rovněž, v případě
nutnosti, vypuštění vzduchu z potrubí a sběrné nádoby proveďte pomocí vypouštěcího
kohoutu kondenzátu umístěného ve spodní části sběrné nádoby.
K provedení tohoto úkonu je třeba kroužek 2 nasazený na tyči vypouštěcího
kohoutu kondenzátu 3 odsunout stranou podle obrázku.
Při vypouštění se vypouštěcí ventil automaticky hermeticky uzavře.

1 – sběrná nádoba; 2 – kroužek; 3 – vypouštěcí ventil kondenzátu
Obrázek 2.10 – Vypouštění kondenzátu

2.10 Seřizování stroje
2.10.1 Seřízení brzd
Systémy parkovacího a nouzového brzdění seřizujte podle návodů k montáži a
obsluze TM 99/07
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2.10.2 Seřízení snímačů elektrického mechanismu krytu ostřicího zařízení
Pro seřízení snímačů elektrického mechanismu krytu ostřicího zařízení drtiče slámy
je třeba v režimu Servis:
1) provést operaci otevření krytu pomocí příkazu „Otevřít kryt“ v nabídce terminálu
(obrázek 2.12), přičemž se kryt automaticky otevře – dávejte pozor, aby se okraj krytu
dostal mimo okno.
2) provést operaci zavření krytu pomocí příkazu „Zavřít kryt“ v nabídce terminálu,
přičemž se kryt automaticky zavře – dávejte pozor, aby se kryt zcela zakryl okno.
Nejsou-li tyto podmínky splněny, je třeba dosáhnout jejich splnění tím, že seřídíte
snímače elektromechanismu krytu ostřicího zařízení. Snímače seřizujte při vypnutém

motoru.
2.10.3 Úprava mezery mezi podložkou a noži drtiče slámy
Mezera 2 +1mm se nastaví změnou počtu regulačních vložek 5 (obrázek 2.11) při
povolených upínacích šroubech podložky a rámu a odšroubovaném uzávěru 4.
POZOR: Při nastavování mezery musí být počet regulačních vložek napravo i
nalevo od drtiče slámy stejný!
Poznámka – Přípustný je rozdíl v počtu vložek maximálně 2 kusy.

1 – sekáč; 2 – nože drtiče slámy; 3 – podložka; 4 – uzávěr; 5– vložky;
Obrázek 2.11 - Rozmělňovací ústrojí
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2.10.4 Seřizování podávacího a rozmělňovacího ústrojí
Pro zvýšení kvality přípravy krmiv, snížení časových ztrát na pomocné operace,
zvýšení výkonu stroje na sběr krmiv, snížení spotřeby paliva byl vypracován
automatický systém ostření nožů a automatického nastavení protiběžné lišty.
POZOR: Tato a všechny následující servisní operace s podávacím a
rozmělňovacím ústrojím jsou možné pouze v případě, že je předem zapnut režim POLE
a pohon drtiče slámy
a stisknuto tlačítko Servis
1 Režim „Automatické ostření“

S

.

POZOR: Před ostřením důkladně očistěte okolí ostřicího zařízení (zónu
jiskření) – nebezpečí požáru!
Řezné nože drtiče se ostří pomocí brusného kamene upevněného ve speciálním
držáku. Hydromotor přes řetězový převod přesouvá brusný kámen podél celé délky
nožů v určitém počtu cyklů, který se zadá v příslušném menu terminálu (obrázek 2.11).
Jedním cyklem ostření se rozumí přesun brusného kamene podél celé délky nožů s
následným návratem do výchozí polohy.
V režimu „Automatické ostření“ musí být pohon rozmělňovacího ústrojí zapnut,
otáčky drtiče slámy musí být 900 - 950 ot/min, brusný kámen musí být ve výchozí
poloze – krajní pravá poloha ve směru pohybu;
Pro práci v režimu „Automatické ostření“ je třeba:
a) na manipulační obrazovce terminálu nastavit požadovaný počet cyklů ostření
(minimální – 1, maximální – 32).
b) zvolit z nabídky bod „Zahájit ostření“ a podržet tlačítko ENTER (2-3 s), dokud se
neobjeví hlášení o zahájení ostření. Krytka ostřicího zařízení se musí automaticky
otevřít a brusný kámen ostřicího zařízení musí odpracovat zadaný počet cyklů a
zastavit se ve výchozí poloze. Poté se krytka ostřicího zařízení musí automaticky zavřít.
V průběhu ostření se brusný kámen postupně obrušuje a po určitém počtu cyklů
ostření se může opotřebovat do takové míry, kdy už další ostření není možné. V
takovém případě se při pokusu zahájit ostření objeví na obrazovce terminálu hlášení o
nutnosti brusný kámen posunout nebo zcela vyměnit. Po návratu brusného kamene do
výchozí polohy se informační hlášení na obrazovce terminálu přestane objevovat.
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Циклов заточки
Возврат камня заточного
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Zahájit ostření
Cyklů ostření
Vrácení brusného kamene
Otevřít krytku ostřícího zařízení
Obrázek 2.12 – Nabídka ostření nožů

2 Režim „Automatické nastavení mezery“
Automatické nastavení mezery mezi noži a protisměrně řezajícím nosníkem se
provede pomocí dvou elektrických pohonů, umístěných po obou stranách rámu
rozmělňovacího ústrojí, které pomocí mikrometrických šroubů posunují protisměrně
řezající nosník do polohy, která odpovídá optimálním mezerám v řezacím páru.
POZOR:
- na závitech mikrometrických (vodicích) šroubů 4 se nesmí hromadit prach ani
nečistoty;
- při nastavování protiběžné lišty nesmí docházet k žádnému klepání. Nadměrný
hluk může způsobit nesprávné fungování systému!
Přečnívání nožů musí být nastaveno rovnoměrně k povrchu válce drtiče slámy.
Přečnívají-li nože na jedné straně více, pak se protisměrně řezající nosník také nastaví
se zkřivením. Automatické nastavení protiběžné lišty se provede u nože, který má
maximální přesah.
POZOR: Při automatickém nastavování musí být pracovník obsluhy v kabině,
motor musí běžet, pohon drtiče slámy musí být zapnut, otáčky drtiče slámy musí být
900 - 950 ot/min. V dosahu 30 metrů nesmí být nepovolané osoby!
Pro nastavení mezery mezi noži a protisměrně řezajícím nosníkem je třeba:
1) v příslušné nabídce terminálu zvolit požadovanou velikost mezery (0,3 – 0,8) mm
(obrázek 2.13);
2) vybrat v nabídce bod „Zahájit nastavení mezery“, držet po dobu 2-3 s tlačítko
ENTER a vyčkat zahájení operace nastavování mezery. Pustit tlačítko.

Начать установку зазора
Зазор, мм
Начать отвод бруса
Сброс счетчика пути

Obrázek 2.13 – Nabídka nastavení mezery
Zahájit nastavení mezery
Mezera, mm
Oddálit brus
Vynulovat počítadlo
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Elektrické pohony umístěné na koncích protiběžné lišty musí dojíždět popořadě.
Poté co je nastavena potřebná mezera, se na obrazovce terminálu objeví nabídka
servisních operací. Nastavení mezery je dokončeno. Mají-li při spuštění systému
nastavení mezery snímače otřesů nebo jsou-li odpojeny, objeví se na obrazovce
terminálu hlášení o poruše.
Je třeba najít a odstranit poruchu, a poté zopakovat operaci nastavení mezery.
POZOR: V průběhu automatického nastavení mezery je pro nouzové zastavení
operace přísunu nosníku (pokud se objeví šum neznámého původu déle než na 3 s)
nutné vypnout tlačítko SERVIS!
3 Režim „Odsun nosníku“
Daný režim se použije pouze tehdy, kdy je třeba odsunout protisměrně řezající
nosník od nožů při údržbě rozmělňovacího ústrojí (obrázek 2.13).
Pro práci v režimu „Odsun nosníku“ je třeba:
a) Stisknout a podržet v nabídce bod „Zahájit odsun nosníku“, dokud se neobjeví
hlášení „Odsun nosníku“.
b) elektromotory, umístěné na koncích protiběžné lišty, musí doběhnout popořadě a
mezera mezi noži a protiběžnou lištou se musí zvětšit o 0,4 ± 0,1 mm.
c) pokud je třeba ještě zvětšit mezeru – je nutné zopakovat bod a).
4 Nulování počítadla trasy.
V průběhu ostření a následného nastavování mezery může protisměrně řezající
nosník dosáhnout maximální možné polohy. V tom případě se při pokusu zahájit proces
nastavování mezery na obrazovce terminálu objeví hlášení o příslušné chybě. Je třeba
vynulovat počítadlo trasy a nastavit nosník do výchozí polohy, a poté posunout nebo
zcela vyměnit nože.
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5 Režim „Manuálního otevření, zavření krytu“
Tento režim se používá při technologickém seřizování a obsluze rozmělňovacího
ústrojí (při nastartovaném motoru, zapnutém pohonu drtiče slámy a stisknutém tlačítku
SERVIS

S

).

POZOR: Při běžícím motoru je přípustné pracovat v režimu „Manuálního
otevření, zavření krytu“ a v režimu „Manuální ostření“ pouze tehdy, pokud je pracovník
obsluhy v kabině. Přitom musí být odpojena (zablokována) transmise (zapnut vypínač
elektrického ovladače transmise) a učiněna opatření proti rozjetí (parkovací brzda,
zakládací klíny). Operace mimo kabinu musí provádět pouze závozník, přičemž musí
přísně dodržovat bezpečnostní požadavky!
Pro manuální otevření, zavření krytu je nezbytné:
a) pro otevření krytu - stisknout odpovídající tlačítko na vnějším panelu řezačky
vlevo po směru jízdy.
b) pro zavření krytu - stisknout odpovídající tlačítko na vnějším panelu řezačky
vlevo po směru jízdy.
Operaci otevření/zavření krytu lze provést také z nabídky grafického terminálu.
6 Režim „Manuální ostření“
POZOR: Před ostřením důkladně očistěte okolí ostřicího zařízení (zónu
jiskření) – nebezpečí požáru!
Tento režim se používá, pokud nelze použít režim „Automatické ostření“ nebo při
technologickém seřizování rozmělňovacího ústrojí (při nastartovaném motoru,
S

zapnutém pohonu drtiče slámy a stisknutém tlačítku SERVIS
).
Pro práci v režimu „Manuální ostření“ je třeba:
a) otevřít kryt v manuálním režimu dle předchozího bodu;
b) při nastartovaném motoru (otáčky rozmělňovacího ústrojí 900 - 950 ot/min)
stisknout a podržet odpovídající tlačítko na panelu stroje na levé straně ve směru jízdy;
c) poté co brusný kámen odpracuje potřebný počet cyklů, pustit ve chvíli, kdy je
kámen ve výchozí poloze, tlačítko „Manuální ostření“, ujistit se, že je kámen ve výchozí
poloze.
d) zavřít kryt v manuálním režimu dle bodu 6.
POZOR: V případě, že dojde k případům nesprávného spuštění snímače
detektoru kovů, po ostření nožů rozmělňovacího ústrojí očistěte spodní přední válec od
kovových částic!
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7 Nastavování snímačů ostřicího zařízení
a) Nastavení snímače polohy brusného kamene
Při vypnutém motoru je třeba ručně nastavit brusný kámen do výchozí polohy
(krajní poloha vpravo ve směru pohybu). Nastavit snímač kamene podle obrázku 2.14.

Obrázek 2.14 – Nastavení snímače polohy brusného kamene

b) Nastavení snímače opotřebování brusného kamene
Při vypnutém motoru je třeba:
- ručně nastavit rohatkové kolo 1 (obrázek 2.15) na velikost 2 až 4 mm od okraje
snímače 4;
- povolit matice 5 a nastavit vzdálenost 2 mm mezi čelem snímače 4 a čelem
zubu rohatkového kola 1;
- utáhnout matice 5.
Při těchto mezerách se spouští snímač 4 a na monitoru terminálu se rozsvítí
příkaz „Opotřebování brusného kamene“ (nutné přenastavení nebo výměna kamene).

1 – rohatkové kolo; 2 – podpěra; 3 - konzole; 4 – snímač opotřebobání brusného kamene; 5 matice
Obrázek 2.15 - Nastavení snímače opotřebování brusného kamene
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2.10.5 Seřízení mechanismu naklánění dopravníku siláže
Aby nedošlo ke nadměrnému opotřebování šnekového kola 6 (obrázek 2.16), je
třeba:

1 – šnek; 2 – korpus; 3, 5 – šrouby; 4 – příruba; 6 – šnekové kolo; 7 – konzole; 8 – pružina; 9 –
stahovací objímka; 10 – matice; 11 – vidlice; 12 – regulační vložky
Obrázek 2.16 - Základna dopravníku siláže

1) nastavit boční vůli šnekového převodu na 0,16 až 0,7 mm následovně:
- zaklesněte šnek 1 do kola 6 nadoraz tím, že stlačíte pružinu 8;
- zašroubujte stahovací objímku 9 nadoraz do konzole 7, poté dotáhněte stahovací
objímka 9 o 1/2 až 3/4 závitu;
- matici 10 zašroubujte s Mu 180 až 220 Nm vůči stahovací objímce 9.
Kontrolu nastavení velikosti boční vůle, dotažení výše uvedených závitových spojů
provádějte minimálně po 60 hodinách práce. V případě nutnosti seřiďte mezeru a
dotáhněte závitové spoje.
2) axiální vůli příruby (maximálně 0,3 mm) zajistit odstraněním (nebo nasazením)
vložek 3 (obrázek 2.17) pod šrouby.
Schéma nastavení axiální vůle příruby je ve zvětšení znázorněno na obrázku 2.17.
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3) axiální vůli B korpusu 2 (obrázek 2.16) zajistit protočením objímky 1 (obrázek
2.18), a poté ji zablokovat maticí 3 tím, že se matice otočí o 1/8 až 1/6 závitu proti
objímce 2.
Při uvolnění šneku 1 (obrázek 2.16) ze soukolí se musí příruba 4 volně otáčet, bez
zadrhávání.
Po provedení výše uvedených prací zkontrolujte fungování otáčecího mechanismu
protočením šneku 1 s Mu maximálně 10 Nm při vypnutém motoru a zapnutém napájení
a zapnutou sekcí hydraulického bloku.

1 – těsnění; 2 – kuličky; 3 – regulační vložka; 4 – šroub; 5 – matice; 6 – kontramatka; 7 –
olejnička
Obrázek 2.17 – Nastavení axiální vůle příruby

1, 2 – objímky; 3 – matice
Obrázek 2.18 – Základna dopravníku siláže
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2.10.6 Seřízení sbíhavosti kol
Seřízení sbíhavosti kol hnací nápravy řezačky provádějte následovně: zaměřte
vzdálenost mezi vnitřními okraji věnců kol vpředu ve výšce středů a v místech zaměření
udělejte značky. Popojeďte rovně vpřed tak, aby se značky dostaly dozadu na stejnou
výšku, a znovu změřte vzdálenost mezi nimi. Rozdíl mezi vzdálenostmi A a B musí být
od 1 do 4 mm, přičemž vzdálenost vpředu musí být menší než vzdálenost vzadu.
Rozdíl vzdáleností od značek k ose kyvu nápravy musí být maximálně 1 mm.
Sbíhavost kol seřiďte protočením kloubových spojů 3 (obrázek 2.19) vůči táhlům 1. Před
seřízením nastavte pístnici hydraulického válce 4 na G=171,5+0,5 mm. Po seřízení
utáhněte matice 2 s Mu 250 až 300 Nm.

1 - táhla; 2 - matice; 3 - kloubové spoje; 4 - hydraulický válec
Obrázek 2.19 - Seřízení sbíhavosti kol řízené hnací nápravy

2.10.7 Seřízení dopravních světel
Kvůli dostatečnému a bezpečnému osvětlení cesty při pohybu stroje za tmy má
velký význam pravidelné seřizování světla přepravních reflektorů.
JE ZAKÁZÁNO při přepravních přejezdech používat pracovní reflektory.
Seřizování se provádí na projekční ploše tímto způsobem:
1) usaďte samojízdnou řezačku (tlak v pneumatikách řízených kol je 0,18 MPa,
hnacích kol 0,24 MPa) na rovnou vodorovnou plošinu kolmo k projekční ploše (jako
projekční plochu lze využít zeď budovy). Vzdálenost mezi skly předních reflektorů a
projekční plochou by měla být 10 m;
2) zapněte světla vypínačem a ujistěte se, že se v obou reflektorech současně
rozsvěcují dálková a klopená světla;
3) zapněte klopené světlo, protože jeho světelná skvrna na svislém povrchu má
dostatečně výraznou hranici tvořenou horizontální a šikmou linií. Průsečík těchto linií
musí přesně souhlasit se středem světelného paprsku.
Reflektory seřiďte tak tak, aby se tyto body na projekční ploše nacházely stejně
daleko od osy souměrnosti samojízdné řezačky (0,9 m). Horizontální čára hranice
světelných skvrn musí být ve výšce 0,8 m od povrchu, na němž stojí stroj;
4) po seřízení reflektory bezpečně upevněte.

102

KVK-6-0000000 NP

2 Použití ke stanovenému účelu

2.10.8 Seřízení řemenových převodů
Veškerá nezbytná seřízení řemenových převodů provedl výrobce. Seřízení
provádějte v případě výměny jednoho z montážních celků a při uvedení do provozu po
skladování.
1) Seřízení pohonu drtiče slámy

1, 5 – řemenice; 2 – řemen; 3, 11, 12, 14 – štítky; 4 – kladka; 6, 15 – lamely; 7, 25, 32 – matice;
8, 29 – podpěra; 10 – pouzdro; 13 – podpěra kladky; 16, 22 – náboje; 17, 21 – pera; 18, 20, 23,
26, 33 – šrouby; 19 – příruba; 24 – stojan; 27 – ložisko; 28 – táhlo; 30 – koule; 31 – osa
Obrázek 2.20 – Pohon drtiče slámy

Zkontrolujte a v případě nutnosti nastavte rozměr N (Н) (obrázek 2.20) zajistit
posunem řemenice 1 s nábojem 16 po hřídeli drtiče slámy.
Šrouby S (С) dotahujte střídavě křížem, aby bylo zajištěno rovnoměrné dotažení,
Mu od 90 do 110 Nm, a poté šrouby zakryjte přehnutými lamelami 15. Mezera mezi
hranou hlavičky šroubu a přehnutou stranou lamely je maximálně 0,5 mm.
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Drážky řemenice 5 a řemenice 1 musí být umístěny proti sobě. Tolerance
souosovosti drážek je 2 mm. Seřizujte posunem řemenice 5 s nábojem 22 po hřídeli
urychlovače vyhazování. Šrouby M dotahujte střídavě křížem, aby bylo zajištěno
rovnoměrné dotažení, Mu od 50 do 60 Nm, a poté šrouby zakryjte přehnutými lamelami
6. Mezera mezi hranou hlavičky šroubu a přehnutou stranou lamely je maximálně 0,5
mm.
Na povrchu Ju (Ю) před instalací páky naneste mazivo Litol-24 GOST 21150-87
pomocí olejničky, dokud se mazivo neobjeví na čelech E a A1.
Neplošnost povrchu T kladky P (П) páky vůči povrchu U (У) řemenice 5 je
maximálně 1 mm. Plošnost a rozměr D1 (Д1) zajistěte přestavením příslušných
podložek.
Stojany 24 zajistěte před axiálním posuvem šrouby s maticemi 25 po nasazení
stahovací objímky, šrouby 25 utěsněte tmelem.
Neplošnost povrchu F (Ф) kladky C (Ц) podpěry 13 vůči povrchu T válečku P (П)
páky je maximálně 1 mm. Plošnost a rozměry Š (Ш) a Šč (Щ) zajistěte posouváním
podpěry 13 po upínacích šroubech E (Э) upínacími maticemi, upínací matice dotáhněte
s Mu od 185 do 205 Nm.
Na spojované povrchy táhla 28 a koule 30 naneste mazivo Šrus-4 nebo mazivo č.
158M. Pouzdrem 10 zajistěte stlačení pružiny na 388±2 mm. Po seřízení matici 7
utáhněte s Mu 400 až 500 Nm.
Seřízení mezery Ja (Я) (maximálně 2 mm) provádějte přidáním podložky mezi roh
štítku a konzolu B1 (Б1) podvozkového rámu.
Rozdíl mezi rozměry V1 (В1) a G1 (Г1) po celé délce štítku 11 je max. 3 mm.
Mezery mezi štítky 3, 11, 12, 14 a řemenem 2 nastavujte posouváním štítků a upínacích
konzolí po podlouhlých otvorech.
2) Seřízení pohonu zařízení pro dodatečné rozmělňování
Tolerance rovnoběžnosti osy V (В) podpěry 19 (obrázek 2.21) vůči ose G (Г) hřídele
urychlovače vyhazování 26 je max. 1 mm. Seřízení a zajištění rozměru Ž (Ж)
provádějte posouváním podpěry 19 po upínacích šroubech 22 maticemi 21. Dotažení
matic 21 momentem 185 až 205 Nm.
Rozměr U (У) zajistěte posunem řemenice 2 s nábojem 12 po hřídeli urychlovače
vyhazování 26.
Šrouby 13 dotáhněte střídavě křížem, aby bylo zajištěno rovnoměrné dotažení, Mu
od 45 do 55 Nm, a poté šrouby zakryjte přehnutými lamelami 3. Mezera mezi hranou
hlavičky šroubu a přehnutou stranou lamely je maximálně 0,5 mm.
Drážky řemenice 9 a řemenice 2 musí být umístěny proti sobě. Tolerance
souosovosti drážek je 1 mm. Seřizujte posunem řemenice 9 s nábojem 17 po hřídeli D
(Д).
Rozměr T zajistěte posunem kladky 10 s nábojem 17 po hřídeli I (И).
Šrouby 23 dotáhněte střídavě křížem, aby bylo zajištěno rovnoměrné dotažení, Mu
od 20 do 25 Nm.
Tolerance rovnoběžnosti osy E páky 5 vůči ose G (Г) hřídele urychlovače
vyhazování je max. 1 mm. Seřízení a zajištění rozměru K provádějte posouváním
podpěry 24 po upínacích šroubech L (Л) maticemi 25.
Dotažení speciálních matic 16 momentem 140 až 180 Nm.
Pouzdrem 8 zajistěte stlačení pružiny 7 na rozměr P (П). Po seřízení matici 6
dotáhněte momentem 80 až 100 Nm.
Olejničku 15 utáhněte momentem 3-4 Nm.
Na povrchu R (Р) a S (С) před dosazením podpěry 31 naneste mazivo Šrus-4 nebo
mazivo č. 158M.
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1 – řemen; 2, 9 – řemenice; 3 – lamela; 4, 10, 11 – kladky; 5 – páka; 6, 21, 25 – matice; 7 –
pružina; 8 – pouzdro; 12, 17 – náboje; 13 – šroub; 14, 18, 29 – podložky; 15 – olejnička; 16 –
speciální matice; 19, 24, 31, 32 – podpěry; 20 – ložisko; 22 – upínací šroub; 23 – šroub; 26 –
hřídel urychlovače vyhazování; 27 – osa; 28 – úchyt; 30 – závlačka; 31 – podpěra
Obrázek 2.21 – Seřízení pohonu zařízení pro dodatečné rozmělňování

3) Seřízení pohonu ventilátoru
Tolerance souosovosti drážek řemenic 2, 5 (obrázek 2.22) a napínací kladky 4 je
1,5 mm. Seřizujte posunem vložek 6 z obou stran řemenice ventilátoru 5.
Řemen pohonu ventilátoru napněte napínacím mechanismem 7 (obrázek 2.22).
Za tímto účelem je nutné:
- odšroubovat matice 2, 4 (obrázek 2.23) a otáčením pružiny 3 nastavit rozměry
44,5±1 mm;
- utáhnout matice 2, 4.
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4) Seřízení pohonu kompresoru
Tolerance souosovosti drážek řemenice kompresoru 11 (obrázek 2.22) a drážek
řemenice hlavního pohonu 2 je 0,5 mm. Seřizujte posunem kompresoru s konzolí 9 po
drážkách 8.
Napnutí řemenů se zjišťuje průhybem úseku mezi řemenicí hlavního pohonu a
řemenicí kompresoru klimatizace (obrázek 2.22). Tento průhyb musí být 12,1 +0,5 mm
a určuje se pomocí síly 50+5 N aplikované uprostřed úseku řemenu. Seřizujte posunem
kompresoru po drážce konzole.

1 – řemen pohonu kompresoru; 2 – řemenice hlavního pohonu; 3 - řemen pohonu ventilátoru; 4
– napínací kladka; 5 – řemenice ventilátoru; 6 – vložka; 7 – napínací mechanismus; 8 – drážky
k nastavení souosovosti řemenic 2 a 11; 9 – konzole; 10 – drážka k nastavení napnutí řemene
1; 11 – řemenice kompresoru
Obrázek 2.22 – Řemenové převody pohonů ventilátoru a kompresoru

1, 5 – úchyty; 2, 4 – matice; 3 – pružina
Obrázek 2.23 – Napínací mechanismus
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2.10.9 Seřízení řetězového převodu pohonu jezdce ostřicího zařízení
Napnutí řetězu 2 (obrázek 2.24) se seřizuje šroubem 1. Prohýbání řetězu 1 až 3
mm, vlastní vahou.

1 – šroub; 2 – řetěz
Obrázek 2.24 – Ostřicí zařízení

2.10.10 Seřizování zařízení pro dodatečné rozmělňování
1) Nastavení minimální pracovní mezery 2 až 4 mm
Minimální pracovní mezera se nastavuje při opravě zařízení pro dodatečné
rozmělňování nebo při výměně disků s následným dynamickým vyvažováním disků.
Minimální pracovní mezer 2 až 4 mm mezi disky se nastaví následovně:
- uvolněte po obou stranách kontramatky 6 (obrázek 2.25);
- popořadě otáčejte táhly 7 (ve směru hodinových ručiček se zvětšuje mezer, proti
směru se zmenšuje), podle pravítek 5 nastavte potřebnou mezeru;
- utáhněte kontramatky 6.
POZOR:
- ukazatele 2 vpravo a vlevo od korpusu musí rozdělovat pravítka na stejné části;
- zmenšit mezeru na méně než 1 mm (na pravítkách) je nepřípustné!

1 – posuvný mechanismus; 2 – ukazatel; 3 – pružina; 4 – pouzdro; 5 – pravítko; 6 –
kontramatka; 7 - táhlo
Obrázek 2.25 – Ruční seřízení mezery
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2) Hydraulický systém seřízení mezery
Odvzdušnění hydraulického systému seřízení mezery (obrázek 2.26) proveďte
následovně:
Odmontujte elektromechanismus 3, korpus 5 se snímači 4 (obrázek 2.27), vytočte
pístnici 7 (obrázek 2.26) válce 8 ze závitu, a poté ji pootočte o 1-2 otáčky. Odšroubujte
na 2-3 závity obtokové ventily 4 zdvihátek 2, 6. Přes polospojku 9 pomocí olejového
kompresoru dolévejte do hydraulického systému olej MGE-46V, dokud olej nezačne
vytékat z obtokových ventilů 4 a nepřestanou unikat vzduchové bublinky. Odpojte
olejový kompresor a zašroubujte obtokové ventily. Převeďte pístnici 7 do polohy „0“ tak,
že nastavíte čelo B (Б) pístnice 7 na 0 na pravítku. Nastavte minimální mezeru podle
omezovačů a olej odpusťte obtokovými ventily 4. Utáhněte obtokové ventily 4.
Odstraňte zbytky oleje z prvků konstrukce.
Nasaďte korpus 5 (obrázek 2.27) se snímači 4, zkontrolujte rozměr 78 +1 nastavení
snímačů 4 a elektromechanismus 3.
Proveďte zkoušku funkčnosti a těsnosti hydraulického systému, a to následovně:
Přesuňte pístnici 7 (obrázek 2.26) válce 8 z polohy „0“ do polohy „5“. Písty 3
zdvihátek 2, 6 se musí vytáhnout na 5±0,5 mm. Přesuňte pístnici 7 válce 8 z polohy „5“
do polohy „0“. Písty 3 zdvihátek 2 a 6 se musí vrátit do výchozí polohy. Proveďte
minimálně pět cyklů zkoušek.

1 – koleno; 2, 6 – zdvihátka; 3 – píst; 4 – obtokový ventil; 5 – hadice; 7 – pístnice;
- polospojka

8 – válec; 9

Obrázek 2.26 – Hydraulický systém seřízení mezery mezi disky zařízení pro dodatečné
rozmělňování

3) Nastavení snímačů hydraulického systému seřízení mezery zařízení pro
dodatečné rozmělňování (ZDR)
Snímače nastavte, když hydraulický systém není v provozu nebo při jeho opravě.
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a) Nastavte koncové snímače 4 (obrázek 2.27) tak, aby se v případě, že je ukazatel
pístnice hydraulického systému seřízení mezery ZDR v krajních polohách, snímače
spustily s rezervou 0,5 mm na vypnutí elektromechanismu 3.

1 – hydraulický válec; 2 – pístince; 3 – elektromechanismus; 4 – koncové snímače; 5 – korpus;
6 – zařízení pro dodatečné rozmělňování
Obrázek 2.27– Nastavení koncových snímačů

b) Nastavte snímač úhlu pootočení 2 (obrázek 2.28) tak, aby při minimální mezeře
byla naměřená hodnota napětí na výstupním signálu snímače minimálně 0,6 V a při
maximální mezeře maximálně 4,4 V.
c) Nastavte snímač vzdálenosti 3 (obrázek 2.28) tak, aby při minimální mezeře byla
naměřená hodnota napětí na výstupním signálu snímače minimálně 1,0 V a při
maximální mezeře bylo napětí na snímači maximálně 9,0 V.
d) Proveďte 3 až 5 cyklů změny mezery od minima po maximum a sledujte hodnoty
napětí v krajních pozicích a v prostřední poloze pro snímač úhlu pootočení a snímač
vzdálenosti.

1 – posuvný mechanismus; 2 – snímač úhlu pootočení; 3 – snímač vzdálenosti
Obrázek 2.28 – Nastavení snímačů
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3 Údržba
3.1 Obecné pokyny
3.1.1 Druhy a periodicita údržby
Všechny úkony údržby: MTÚ, TÚ-1 a TÚ-2 je nutné provádět pravidelně ve
stanovených časových intervalech, v závislosti na počtu hodin odpracovaných strojem
v souladu s tabulkou 3.1 a při splnění požadavků obecně uznávaného systému údržby
a oprav.
V závislosti na pracovních podmínkách se u TÚ-1 a TÚ-2 připouští odchylka od
stanovené periodicity (urychlení nebo zpoždění) nepřesahující 10 % stanovené normy.
Záznamy o provedení úkonů údržby je nutné zapisovat do servisní knížky.
Ve všech případech, kdy dojde k porušení upevnění nebo seřízení mechanizmů a
objeví se hluk anebo klepání, odstraňte nedostatky v souladu s částí 2 a nečekejte na
TÚ, která je na řadě.
Tabulka 3.1: Druhy a periodicita údržby
Druhy údržby
Údržba při provozním záběhu
Údržba prováděná každý měsíc (MTÚ)
Technická údržba TÚ-1
Technická údržba TÚ-2
Údržba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-3)
Údržba během skladování

Periodicita v hodinách
Před začátkem využívání nového
kombajnu
10
60
240
Před začátkem sezóny využívání
stroje
Během skladování v uzavřených
prostorách každé dva měsíce, pod
přístřeškem každý měsíc

3.1.2 Bezpečnostní požadavky
VAROVÁNÍ: Aby při provádění údržby nedocházelo k nehodám, dodržujte
kromě požadavků tohoto NP, NP a PO k motoru a příslušenství ke stroji i obvyklé
bezpečnostní požadavky!
JE ZAKÁZÁNO provádět úkony údržby na stroji s pracujícím motorem. Před
opuštěním kabiny je nutné vypnout motor a vyjmout klíč zapalování.
JE ZAKÁZÁNO provádět jakékoli práce pod strojem na svazích, pokud kola
nejsou zabezpečena zakládacími klíny.
POZOR: Při provádění technické údržby stroje musí být zavěšený adaptér
upevněn závěsným mechanismem ve zvednuté poloze nebo spuštěn na zem!
JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu a kontrolu stroje v zóně elektrického vedení.
POZOR:
– nepřipusťte vylévání oleje do systémů komunální, průmyslové a dešťové
kanalizace a do otevřených vodojemů;
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- pokud se olej rozlije na otevřeném prostranství, je nutné jej sebrat do samostatné
nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit!
3.2 Seznam prací podle druhů údržby
Úkony technické údržby motoru provádějte v souladu s PO motoru.
Úkony technické údržby klimatizace provádějte v souladu s PO klimatizace.
3.2.1 Údržba při přípravě stroje k provoznímu záběhu:
1) prohlédněte a očistěte součásti stroje od prachu, bláta a konzervačního maziva;
2) připravte k činnosti akumulátorové baterie, v případě nutnosti očistěte svorky od
oxidů a namažte je technickou vazelínou, vyčistěte větrací otvory, zkontrolujte úroveň
vybití a v případě nutnosti baterie dobijte;
3) zkontrolujte a v případě nutnosti dolijte olej do vany motoru, do převodové skříně,
převodovek hnací nápravy, olejové nádrže hydraulického systému, reduktoru pohonu
ventilátoru, multiplikátoru, reduktoru pohonu podávacího ústrojí a do reduktoru pohonu
vrchních válců; zkontrolujte a v případě nutnosti dolijte chladicí kapalinu do expanzní
nádoby; zkontrolujte a v případě nutnosti dolijte močovinu do nádrže Adblue;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti nastavte potřebný tlak vzduchu v pneumatikách
kol;
5) zkontrolujte celistvost olejových potrubí (trubek) a spolehlivost jejich utěsnění v
hrdlech olejniček a mazacích míst a promažte stroj v souladu s bodem 3.3 NP;
6) zkontrolujte vizuálně a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových a
řemenových převodů;
7) zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte venkovní závitové spoje včetně pantů
kapot, pojistných kolíku zámků;
8) natankujte palivo do samojízdné řezačky;
9) spusťte motor a ověřte provozuschopnost a součinnost všech mechanizmů a
pohonů stroje.
3.2.2 Údržba stroje během provozního záběhu (po dobu 30 hodin).
Na novém stroji každých 30 minut během prvních třech hodin dotahujte matice
hnacích a řízených kol. Utahovací momenty matic hnacích a řízených kol jsou 500 až
560 Nm.
Během provozního záběhu provádějte MTÚ.
3.2.3 Údržba po skončení provozního záběhu
Po skončení provozního záběhu proveďte TÚ-1 a navíc
- zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových a řemenových
převodů, tlak vzduchu v pneumatikách, ovládací mechanizmy a brzdy;
- vyměňte filtrační vložky hydraulického systému stroje, pokud nebyly vyměněny
během záběhu.
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Tabulka 3.2 - Údržbový list
Č.
opera
Název operace
ce
Stlačeným vzduchem očistit motor, chladicí blok,
přívod vzduchu, mřížky filtrů a kapot, vnějších
povrchy prvků výfukového systému, použitý
1
adaptér,
pracovní
a
parkovací
brzdné
mechanismy, převodovou skříň a nápravové
převodovky od zbytků rostlin, prachu a nečistot.
Zkontrolovat, zda nedochází k úniku oleje,
2
paliva, brzdné kapaliny
Zkontrolovat hladinu oleje v olejové nádrži
3
hydraulických systémů
Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny v
4
expanzní nádobě
5
Zkontrolovat hladinu oleje v motorové vaně
6
Promazat stroj v souladu s bodem 3.3 NP
7
Zkontrolovat tlak v pneumatikách řízených kol
8
Zkontrolovat utažení matic kol
Zkontrolovat upevnění a celistvost potrubí na
9
chladivo
Zkontrolovat kontrolním okénkem sběrné
10
nádoby množství chladicí kapaliny v systému
Vyčistit vnitřní povrchy urychlovače vyhazování,
výstupu ventilátoru a trysky rozprašovače
zařízení na zavádění konzervačních látek a
11
odstranit z nich zbytky sklízené hmoty.
Zkontrolovat
stav
lopatek
urychlovače
vyhazování a listu podložky
Vyčistit nebo vyměnit filtr - náboj čističe vzduchu
12
motoru
13*
Zkontrolovat akumulátorové baterie
Vypustit kondenzovanou vodu ze sběrné hadice
14
olejové nádrže
Zkontrolovat napnutí řetězových a řemenových
15
převodů
Zkontrolovat hladinu oleje v převodové skříni,
převodovkách hnací nápravy, v multiplikátoru, v
reduktoru pohonu podávacího ústrojí, v
16
reduktoru vrchních válců, v reduktoru pohonu
adaptérů, v reduktoru pohonu ventilátoru
17
18

Vyčistit kazetové filtry v kabině
Nastavit řezačku a používané adaptéry
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DTÚ

Periodicita, h
TÚ-1
TÚ-2

TÚ-3

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Výměna oleje
po
480
hodinách, ale
nejpozději
jednou ročně,
před začátkem
sezóny.
Х
Х
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Konec tabulky 3.2
19
Provést údržbu akumulátorových baterií
20
Dotáhnout kontakty elektrického vybavení
21
Seřídit sbíhavost kol řízené hnací nápravy
22
Promazání rotačních spojů
Očistit palivovou nádrž od kondenzátu vody
23
nebo kalu
Vyměnit filtrační vložku ve sběrném filtru
24
hydraulického systému pracovního ústrojí a
volantového řízení
Vyměnit tlakový filtr hydraulického systému
25
pohonu podvozku a adaptérů
Vyměnit tlakový filtr hydraulického systému
26
pohonu podávacího ústrojí
27

Vyměnit odvětrávací ventily olejové nádrže

28

Vyměnit olej v hydraulických systémech stroje

29

Vyměnit olej ve vaně motoru

30

Vyměnit olejový filtr motoru

31

Umýt motor
Promazání polospojek a žlábkových hřídelů
pohonu nápravových převodovek
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Х
Х
Х
Х
Х
Po každých 120 hodinách práce
motoru a před začátkem sezóny
Při TÚ-1 první výměna, dále
podle
míry
znečištění,
minimálně však jednou do roka
před začátkem sezóny
Po 960 hodinách, ale nejpozději
jednou za dva roky, před
začátkem sezóny.
Po
1500
hodinách,
ale
nejpozději jednou za dva roky,
před začátkem sezóny.
Po 350 hodinách, ale nejpozději
jednou za rok před začátkem
sezóny.
Podle potřeby
1krát za sezónu, před začátkem
sezóny

* Periodicita údržby AKB – minimálně jednou za tři měsíce
3.2.4 Každodenní technická údržba (DTÚ)
Po každých 10 hodinách práce nebo každý den provádějte tyto operace:
Operace 1 Očištění od zbytků rostliny, prachu a nečistot stlačených vzduchem
Pomocí foukací pneumatické pistole očistěte stlačeným vzduchem očistit skříň a
mezery motoru, vnější povrchy prvků výfukového systému, chladicí blok, přívod
vzduchu, mřížky filtrů a kapot, podávací a rozmělňovací ústrojí (nastavovací šrouby na
podvozku, válce podávacího ústrojí, čelní povrchy drtiče slámy skrze otvor a žlábek
ostřicího zařízení), povrch nádrže pro zavádění konzervačních látek a použitý adaptér
od zbytků rostlin, prachu a nečistot.
VAROVÁNÍ: Kvůli zachování požární bezpečnosti při práci je nezbytné:
– zamezit hromadění prachu, nečistot a zbytků technologického produktu na skříni
a v mezerách motoru, v podávacím a rozmělňovacím ústrojí, na vnějším povrchu prvků
výfukového systému a na povrchu nádrže pro zavádění konzervačních látek;
– starat se o čistotu ochranných štítů chladičů a prostoru mezi chladicími deskami a
trubkami chladičů!
Ofukování chladicího bloku stlačeným vzduchem provádějte pomocí pneumatické
pistole a proud vzduchu směrujte ze strany přívod vzduchu při otevřené obrazovce.
Operace 2 Kontrola, zda nedochází k úniku oleje, paliva, brzdné kapaliny
Zkontrolujte zvenku, zda někde neuniká olej, palivo, brzdná kapalina, a v případě
nutnosti dotáhněte závitové spoje a stahovací pásky v místech úniku nebo vyměňte
opotřebované hadice a potrubí.
Operace 3 Kontrola hladiny oleje v olejové nádrži hydraulických systémů
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Hladina oleje musí být mezi minimální hladinou spodního olejoznaku 2 a maximální
hladinou horního olejoznaku 3 (obrázek 3.1).
JE ZAKÁZÁNO provozovat stroj, je-li hladina oleje pod minimální úrovní.
VAROVÁNÍ: Dolévat olej nad maximální hladinu je nepřípustné, neboť může
při zahřátí docházet k vystřikování oleje skrze odvětrávací ventily!

1 – olejová nádrž; 2 – spodní olejoznak; 3 – horní olejoznak; I – horní hladina oleje; II – spodní
hladina oleje
Obrázek 3.1 – Kontrola hladiny oleje v olejové nádrži
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Operace 4 Kontrola hladiny chladicí kapaliny v expanzní nádobě
Hladina chladicí kapaliny 4 (obrázek 3.2) musí dosahovat po spodní okraj nádobky
3 v ústí expanzní nádoby.
Do chladicího systému motoru doplňujte pouze doporučené chladicí kapaliny.
Periodicita výměn má být v souladu s provozními dokumenty k motoru.
Chladicí systém doplňte tak, že otevřete víko 2, nasadíte na plnicí hrdlo expanzní
nádoby 1 trychtýř se sítkem. Dolijte odpovídající chladicí kapalinu až po spodní okraj
nádobky 3.
Spusťte motor, nechte ho běžet 3 - 5 minut a zkontrolujte výšku hladiny chladicí
kapaliny v expanzní nádobě a v případě nutnosti kapalinu dolijte. Zavřete víko 2.
Při doplňování používejte čisté nádoby a zabraňte proniknutí nečistot a cizích těles
do chladicího systému motoru.
VAROVÁNÍ: Kvůli zachování požární bezpečnosti při práci je nezbytné:
– sledovat údaje kontrolních přístrojů chladicího systému motoru a hydraulického
systému;
– nepřipustit snížení hladiny chladicí kapaliny v chladicím systému motoru!

1 – korpus expanzní nádoby; 2 – víko; 3 – nádobka; 4 – chladicí kapalina
Obrázek 3.2 – Kontrola hladiny chladicí kapaliny
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Operace 5 Kontrola hladiny oleje ve vaně motoru
Hladinu oleje je třeba kontrolovat každý den. Usaďte stroj na rovnou vodorovnou
plošinu s tvrdým povrchem. Zastavte motor. Kontrolu hladiny je třeba provádět nejdříve
pět minut po zastavení motoru – olej musí stéci do vany.
Vytáhněte měrku a otřete ji do sucha čistým hladkým hadrem a zase ji celou vložte
do vodicí trubky.
Vytáhněte měrku a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje musí být mezi značkami
„min“ a „max“ (obrázek 3.3) na měrce. V případě nutnosti dolijte příslušný olej podle
provozních dokumentů k motoru až ke značce „max“ na měrce.
POZOR: Nenaplňujte motorovou skříň olejem nad značku „max“ na měrce oleje!
POZOR: Spustit a nechat běžet motor s hladinou oleje pod značkou „min“ na
měrce oleje není přípustné!

1 – měrka oleje
max – maximální hladina oleje;
min – minimální hladina oleje
Obrázek 3.3 - Kontrola hladiny oleje ve vaně motoru

Operace 6 Mazání
Promažte všechny body stroje, které mají periodicitu mazání 10 hodin, a to v
souladu se schématem mazání.
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3.2.5 První technická údržba (TÚ-1)
Po každých 60 hodinách proveďte operace MTÚ a navíc:
Operace 7 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Zkontrolujte a v případě nutnosti nastavte tlak vzduchu v pneumatikách řízených a
hnacích kol:
– řízených kol na 0,18±0,01 MPa;
– hnacích kol na (0,16 – 0,24)±0,01 MPa.
Tlak vzduchu v pneumatikách řízených kol se kontroluje manometrem.
Tlak vzduchu v pneumatikách hnacích kol se nastaví přepínačem na ovládacím
panelu podle toho, zda je režim „pole“ (0,16±0,01 MPa) nebo „cesta“ (0,24±0,01 MPa).
Kontroluje se na obrazovce terminálu (obrázek 3.4).

Давление в шинах, бар
Датчик положения рукоятки ГСТ
Нейтральное положение рукоятки ГСТ
Педаль тормоза
Нейтр.
1 пер.:
2 пер.:

Tlak v pneumatikách, bar
Snímač polohy páky HSR
Neutrální poloha páky HSR
Brzdový pedál
Neutr.
1.
převod
2.
převod

Obrázek 3.4 – Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách hnacích kol

Operace 8 Kontrola utažení matic hnacích a řízených kol
Zkontrolujte utahovací momenty a v případě nutnosti dotáhněte upevňovací matice
hnacích a řízených kol:
– hnacích kol na (500 – 600) Nm;
– řízených kol na (500 – 600) Nm.
Operace 9 Kontrola upevnění a celistvosti potrubí na chladivo
Potrubí na chladivo klimatizace musí být upevněna stahovacími třmeny.
Zkontrolujte zvenku, zda potrubí na chladivo nedotýkají ostrých hran nebo rotujících
povrchů. V případě nutnosti vyměňte.
Operace 10 Kontrola množství chladicí kapaliny v systému
POZOR: Kontrolu provádějí speciálně vyškolení specialisté a dodržují přitom
nezbytná bezpečnostní opatření!
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Operace 11 Vyčištění vnitřního povrchu urychlovače vyhazování, výstupu
ventilátoru a trysky rozprašovače zařízení na zavádění konzervačních látek a
odstranění zbytků sklízené hmoty. Kontrola stavu lopatek urychlovače vyhazování a
listu podložky
Odmontujte podložku 3 (obrázek 1.27) urychlovače vyhazování nebo poklop 8
(obrázek 1.28) na základně dopravníku siláže, vyčistěte vnitřní povrch bočnic
urychlovače vyhazování od zbytků sklízené hmoty, vyčistěte vstup ventilátoru, trysku
rozprašovače zařízení pro zavádění konzervačních látek. Zkontrolujte stav lopatek
urychlovače vyhazování a listu podložky.
Operace 12 Vyčištění nebo výměna filtrační patrony čističe vzduchu motoru
Čistič vzduchu se suchým filtračním prvkem
Všechny nekovové součásti systému přívodu vzduchu vyměnit za nové každé dva
roky.
Varovné signální zařízení
V případě zaneseného filtrační patrony v důsledku nižšího tlaku v nasávací trubici
se spustí kontaktní spínač na korpusu filtru. V takovém případě je uvedeno do provozu
varovné signální zařízení. A rozezní se bzučák a na obrazovce monitoru svítí příslušný
indikátor.
Pokud je uvedeno do provozu signální zařízení, vypněte motor a vyčistěte filtr.
Velké a volné prachové částice se odsají z korpusu filtru hrdlem pro odsávání
prachu.
Operace 13 Kontrola akumulátorových baterií
Zkontrolujte spolehlivost upevnění baterie v lůžku a správný kontakt koncovek
kabelů s vývody baterie. V případě nutnosti očistěte baterii od prachu a bláta. Elektrolyt
vylitý na povrch baterií otřete čistým hadrem namočeným v roztoku čpavku nebo 10%
uhličitanu sodného. Vyčistěte větrací otvory.
Operace 14 Vypuštění kondenzátu z olejové nádrže hydraulických systémů
Postavte pod vypouštěcí hadici 3 (obrázek 3.5) nádobu.
Uvolněte stahovací pásek 4, vytáhněte uzávěr 5 a slijte kondenzát z vypouštěcí
hadice, dokud se neobjeví čistý olej. Zasuňte uzávěr 5 a utáhněte stahovací pásek 4.

1 – olejová nádrž; 2, 4 – stahovací pásky; 3 – hadice; 5 – uzávěr
Obrázek 3.5 – Vypuštění kondenzované vody z vypouštěcí hadice olejové nádrže
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Operace 15 Kontrola napnutí řetězových a řemenových převodů
Zkontrolujte napnutí řetězových a řemenových převodů a v případě nutnosti seřiďte.
Operace 16 Kontrola hladiny oleje.
Zkontrolujte hladinu oleje v převodové skříni, převodovkách hnací nápravy, v
multiplikátoru, v reduktoru pohonu podávacího ústrojí, v reduktoru pohonu adaptérů, v
reduktoru pohonu ventilátoru a v případě nutnosti dolijte až po úroveň kontrolních
uzávěrů.
Kontrolu hladiny oleje v reduktoru pohonu vrchních válců provádějte, když jsou
válce v krajní dolní poloze.
Výměna oleje po 480 hodinách, ale nejpozději jednou ročně před začátkem sezóny.
Operace 17 Vyčištění kazetových filtrů v kabině
Vytáhněte a stlačeným vzduchem ofoukejte kazetové filtry v kabině (obrázek 3.6).
Poškozené filtry vyměňte.

1 – střecha kabiny; 2 – filtr
Obrázek 3.6 - Čištění kazetových filtrů v kabině

Operace 18 Seřízení řezačky a adaptérů
Řezačku a adaptéry seřizujte v souladu s pokyny v oddíle 2.10.
3.2.6 Druhá technická údržba (TÚ-2)
Po každých 240 hodinách proveďte operace TÚ-1 a navíc:
Operace 19 Údržba akumulátorových baterií (alespoň jednou za tři měsíce)
Očistěte baterie od prachu a nečistot.
Zkontrolujte nabití AKB a v případě potřeby ji nabijte.
Zkontrolujte stav svorek akumulátorů, které jsou pod ochrannými pouzdry, a větrací
otvory v uzávěrech. Je-li to nutné, promažte svorky technickou vazelínou a vyčistěte
větrací otvory.
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Operace 20 Kontrola kontaktů elektrického vybavení
Zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte kontakty elektrického vybavení.
Obrázek 21 Seřízení sbíhavosti kol řízené hnací nápravy.
Sbíhavost kol řízené nápravy musí být v rozmezí 1 až 4 mm.
V případě nutnosti seřiďte sbíhavost podle části 2.
Operace 22 Promazání rotačních spojů
Promazání rotačních spojů pneumatického systému huštění pneumatik provádějte v
souladu s obrázkem 3.7 olejem na hydraulické převody MGE-46V (nebo jeho
analogem) stříkačkou skrze mazací otvory v korpusu, a to 4-6 kapek. Olej určený
k promazání musí být čistý, bez mechanických příměsí a vody, kvalita filtrace nesmí být
horší než 10 mikronů. Před promazáním pečlivě očistěte povrch rotačních spojů.

Obrázek 3.7 - Promazání rotačních spojů

Operace 23 Vypuštění kondenzátu z palivové nádrže
Připravte si speciální nádobu a postavte ji pod palivovou nádrž.
Odšroubujte uzávěry vypouštěcích otvorů 7, 8 (obrázek 3.8) a slijte kondenzát z
palivové nádrže, dokud se neobjeví čisté palivo. Kondenzát recyklujte stanoveným
způsobem.

1 – motor; 2 – palivový filtr; 3 – víko; 4 – plnicí hrdlo; 5, 6 – palivové nádrže; 7, 8 – uzávěry
vypouštěcích otvorů
Obrázek 3.8 – Palivová nádrž
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Operace 24 Výměna filtrační vložky sběrného filtru
Zkontrolujte na obrazovce monitoru, zda není v hydraulickém systému tlak.
Maticovým klíčem odšroubujte víko 3 (obrázek 3.9) za hranatý výčnělek.
Odmontujte z korpusu 2 filtrační vložku, kterou chcete vyměnit, a recyklujte ji
stanoveným způsobem.
Zaveďte novou filtrační vložku, z níž nejprve sejmete etiketu.
Zkontrolujte stav těsnicího kroužku mezi korpusem 6 a víkem 3 a v případě nutnosti
kroužek vyměňte.
Zavřete víko 7. Ujistěte se, že je víko těsně spojeno s korpusem.

Obrázek 3.9 – Výměna filtrační vložky sběrného filtru

Operace 25 Výměna tlakových filtrů hydraulických systémů podvozku a pohonu
adaptérů
Zkontrolujte na obrazovce monitoru, zda není v hydraulickém systému tlak.
Odšroubujte upínací šrouby filtrů. Vyměňte za nové filtry a zašroubujte upínací
šrouby.
Operace 26 Výměna tlakového filtru hydraulického systému podávacího ústrojí
Zkontrolujte na obrazovce monitoru, zda není v hydraulickém systému tlak.
Odpojte hadice z hrdel filtrů. Odšroubujte upínací šrouby filtru. Vyměňte za nový filtr
a zašroubujte upínací šrouby. Připojte hadice.
Operace 27 Výměna odvětrávacích ventilů
Odvětrávací ventily je třeba měnit po 960 hodinách, ale nejpozději jednou za dva
roky, před začátkem sezóny.
Operace 28 Výměna oleje v hydraulických systémech
Výměnu oleje provádějte po 1500 hodinách, nejméně však jednou za dva roky před
začátkem sezóny, a používejte oleje doporučené v tomto NP (příloha E, tabulka E.3).
Při výměně oleje postupujte v souladu v b. 2.5.4
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Operace 29 Výměna oleje v motoru
Výměnu oleje provádějte pouze se zahřátým motorem ihned po jeho zastavení.
Postavte nádobu pod vypouštěcí hrdlo motoru. Vyndejte uzávěr z hrdla a vylijte olej.
Očistěte hrdlo a zašroubujte je zpět. Plnicím hrdlem dolijte do motoru požadovaný olej
dle provozních dokumentů až po potřebnou hladinu dle měrky oleje. Recyklujte vyjetý
olej stanoveným způsobem.
Operace 30 Výměna olejového filtru motoru
Odšroubujte závitové víko olejového filtru s nástavcem pro nástrčkový klíč (S 36).
Nechte vytéct olej z korpusu filtru.
Sundejte závitové víko s filtrační vložkou, zmáčkněte ze strany dolní okraj a vysuňte
vložku.
Dávejte pozor, aby se do korpusu filtru nedostaly cizí předměty a nečistoty. Korpus
filtru v žádném případě nevytírejte.
Vyměňte těsnící kroužek na závitovém víku.
Do závitového víka vložte novou filtrační vložku a přitlačte, dokud nebude sedět
napevno.
Závitové víko našroubujte na korpus olejového filtru a utáhněte s Mu 40 Nm.
Operace 31 Vyčištění motoru
Je-li to nutné, vyčistěte motor párou, vysokotlakým zařízením nebo odmašťovacími
látkami.
Při použití vysokotlakého zařízení dodržujte požadavky návodu k obsluze výrobce
zařízení.
POZOR: Párou nebo rozpouštědlem nezpracovávejte přímo generátor,
startér, komponenty elektronického řídicího systému motoru, snímače a jiné elektrické
komponenty, aby nedošlo k jejich poškození!
VAROVÁNÍ! Kategoricky se zakazuje proniknutí vody na elektronickou
kontrolní jednotku (EKJ) a její konektory. V případě, že je třeba provést umývací práce,
EKJ sundejte, konektory kabelů, startér, generátor, elektronické a elektrické součástky
motoru chraňte před vlhkostí!
Po vyčištění, zejména po čištění vysokotlakým zařízením nebo odmašťovacími
látkami promažte motor podle pokynů v servisní knížce.
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Údržba pneumatických hydroakumulátorů.
Pneumatické hydroakumulátory naplněné plynem nepotřebují technickou údržbu.
Aby byl zajištěn bezporuchový provoz a dlouhá životnost, je třeba pravidelně provádět
tyto kontrolní a preventivní práce:
- kontrolovat tlak předběžného plnění plynem;
- kontrolovat funkčnost manometru hydraulického závěsného systému;
- kontrolovat těsnost hadic a spojení potrubí a armatury;
- kontrolovat upevnění pneumatických hydroakumulátorů.
Kontrolu tlaku předběžného plnění plynem proveďte alespoň 1krát během prvního
týdnu provozu. Nedochází-li ke ztrátám tlaku, proveďte druhou kontrolu za 3 měsíce.
Pokud se při kontrole tlak nezměnil, přejděte na každoroční kontrolu.
Kontrolu plnicího tlaku plynu provádějte hydraulickým manometrem následovně:
1) naplňte pneumatické hydroakumulátory provozní kapalinou, když předtím
nastavíte přepínač ovládání závěsu do polohy ZVEDNOUT ZÁVĚS;
2) nastavte přepínač závěsu do polohy PLOVOUCÍ a vylijte provozní kapalinu z
pneumatických hydroakumulátorů;
3) během vylévání kontrolujte údaje manometru v kabině. Jelikož jsou v
hydraulickém systému nainstalovány dva pneumatické hydroakumulátory, jakmile plnicí
tlak dosáhne prvního z nich, dojde k urychlení poklesu ručičky manometru, a když plnicí
tlak dosáhne druhého, spadne ručička manometru skokově na nulu.
V případě, že jsou zjištěny odchylky (pro PHA Р plynu=5±0,5 MPa a pro PHA
Рplynu=2,5±0,25 MPa), je nutné prověřit, zda tyto odchylky nebyly způsobeny:
1) rozdílem mezi okolní teplotou (plynu) a teplotou provozní kapaliny (kontrolujte při
teplotě (20+5) °C);
2) unikáním z plynového prostoru pneumatických hydroakumulátorů (zkontrolujete
namydlením spojů).
Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je třeba naplnit plynový prostor
pneumatických hydroakumulátorů až na požadovaný tlak.
POZOR: Plnění plynového prostoru pneumatických hydroakumulátorů až na
požadovaný tlak mohou provádět jen speciálně vyškolení specialisté, kteří přitom
dodržují nezbytná bezpečnostní opatření!
3.2.7 Údržba před začátkem sezóny (TÚ-3)
Údržbu před začátkem sezóny je třeba spojit s provedením TÚ-2.
Operace 32 Promazání polospojek a žlábkových hřídelů pohonu nápravových
převodovek
Odmontujte drát, který stahuje pouzdro, odmontujte pojistné kroužky, posuňte
spojky s pouzdry po drážkách poloos hnací nápravy. Polospojky a žlábky hřídelů
promažte. Vraťte vše na místo.
3.2.8 Údržba během skladování
Údržbu během skladování provádějte v souladu s částí 5.
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3.3 Mazání
Životnost a bezporuchovost provozu stroje do značné míry závisí na jeho správném
a včasném mazání.
Mažte pouze druhy maziv a olejů doporučenými výrobcem. Maziva musí být čistá a
nesmí obsahovat cizí mechanické příměsi a vodu. Před mazáním odstraňte prach a
špínu z olejových maznic a plnicích otvorů.
Mazání stroje provádějte v souladu s tabulkou 3.3 a mazacími schématy (obrázky
3.10 až 3.12), motor mažte v souladu s provozními dokumenty k motoru.
Na stroji je dosazen automatický centrální mazací systém (ACMS). Mazací místa,
která patří do ACMS, jsou označena v tabulce 3.3 znaménkem *. Dávkování maziva,
které je přiváděno do mazacích bodů, je předem nastaveno a uvedeno v NO ACMS.
Údržbu ACMS provádějte v souladu s NO k tomuto systému.
POZOR: Před mazáním olejovým potrubím (trubkami) zkontrolujte jejich
celistvost a spolehlivost utěsnění v hrdlech olejniček a mazacích míst!
POZOR: Je-li řezačka vybavena centrálním mazacím systémem, kontrolujte
množství maziva každý den!
POZOR: Aby nedocházelo k nadbytečné spotřebě maziva a znečištění řezačky
při převádění zařízení na dodatečné rozmělňování do přepravní polohy, je třeba odpojit
snímatelný spoj potrubí automatického centrálního mazacího systému od hydraulického
regulačního ventilu pro zařízení na dodatečné rozmělňování a připojit jej ke zpětné lince
čerpadla automatického centrálního mazacího systému. Při práci se zařízením na
dodatečné rozmělňování je třeba napojit potrubí na hydraulický regulační ventil, který je
na zařízení pro dodatečné rozmělňování!
Všechna místa, která se promazávají olejničkami, je třeba promazávat, dokud se
mazivo nezačne vytlačovat ven. Zbytky maziva odstraňte suchým hadrem.
Tabulka 3.3 – Mazání

Č. položky na
schématu

Názvy mazacích míst

1

2

Periodicit
a
maz
ání,
hodi
nách
3

Název a značka
maziva pro
používání a
skladování
4

Počet
mazací
ch míst
5

Mazání řezačky
1*, 2*, 3*, 4*

Ložiska válců zařízení pro
dodatečné rozmělňování

10

12*

Ozubený věnec šnekového
kola

10

MAZIVO ŠRUS4 nebo LITOL24
MAZIVO ŠRUS4

4
1
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Pokračování tabulky 3.3
1
13*
6*, 7*
10*, 11*
14*
15*
22*, 31*
25*
26*
27
39*
20*, 21*, 32*, 33*
8, 9
30
23*, 24*
17, 37
16

2
Ložiskový uzel mechanismu
naklánění dopravníku siláže
Ložiska hřídele urychlovače
vyhazování
Ložiska os kyvu dopravníku
siláže
Osa
kyvu
mechanismu
naklánění dopravníku siláže
Osa (ložiska) napínací páky
řemenu pohonu zařízení pro
dodatečné rozmělňování
Kloubové spoje táhel řízení
řídicí nápravy
Osa kyvu napínací páky
řemenů převodu pohonu
ventilátoru odsávání prachu
Osa kyvu páky řemenového
převodu pohonu rotujícího
lapače vzduchu
Ložiska rotujícího lapače
vzduchu motoru
Osa (ložiska) napínací páky
řemenu pohonu drtiče slámy
Otočné čepy otočných vaček
řízené nápravy
Ložiska hydraulického válce
zvedání
(spouštění)
dopravníku siláže
Tažné zařízení
Opěry osy
nápravy

kyvu

řízené

Ozubení pastorků v záběru a
ložiska převodovek hnací
nápravy.
Ozubení pastorků v záběru a
ložiska převodové skříně
hnací nápravy

3

4

5

10

LITOL-24

1

60

Stejné

2

60

-//-

2

60

-//-

1

60

-//-

1

60

-//-

4

60

-//-

1

60

-//-

1

60

-//-

1

60

-//-

1

60

-//-

4

120

litol-24

2

240

-//-

1

240

MAZIVO ŠRUS4

2

480

OLEJ
TM 5-18

480

OLEJ
TM 5-18

2
Výměna
oleje
1
Výměna
oleje

124

KVK-6-0000000 NP

___3 Údržba

Pokračování tabulky 3.3
1

3

4

5

Polospojky a žlábky hřídelů

sezónně

MAZIVO ŠRUS4

4

29

Ozubení pastorků v záběru a
ložiska multiplikátoru

sezónně

OLEJ
TM 5-18

38

Ozubení pastorků v záběru a
ložiska převodovky pohonu
adaptérů

sezónně

Stejné

18, 19, 34, 35

2

1
Výměna
oleje
1
Výměna
oleje

Mazání podávacího a rozmělňovacího ústrojí
3*, 35*
6*, 17*, 28*, 30*
1
4*, 33*

Ložiska drtiče slámy
Osy
hydraulických
válců
závěsného mechanismu
Opěra pastorku ostřicího
zařízení
Šroub
seřizování
protiběžné lišty

polohy

10

litol-24

2

60

Stejné

4

60

-//-

1

60

-//-

2

12*, 13*, 14*

Ložiska opěr spodních válců

60

-//-

3

15*, 29*

Opěra osy kyvu destičky pod
nosníkem (osa kyvu páky
destičky pod nosníkem)

60

-//-

2

18, 19

Kloubové spoje kardanové
hřídele vrchních válců

60

Mazivo č. 158,
158M

2

21, 22, 23

Žlábky pohonu spodních
válců hřídelových spojek

60

MAZIVO ŠRUS4

3

37, 38, 39

Závitová objímka a ložiska
ostřicího zařízení

60

litol-24

3

Řetěz
pohonu
ostřicího zařízení

60

Stejné

1

Ložiska opěr vrchních válců

60

-//-

3

Ložisko osy kyvu podávacího
a rozmělňovacího ústrojí

120

-//-

2

35
24*, 25*, 26*
5*, 32*

jezdce
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Konec tabulky 3.3
1
8*, 9*, 10*

2

3

4
MAZIVO ŠRUS4

5

Žlábky pohonu válců

120

11*

Ložisko osy kyvu vrchních
válců

120

litol-24

1

2, 16, 27, 34

Ložisko
osy
rozkládání
podávacího
a
rozmělňovacího ústrojí

sezónně

Stejné

4

7

Reduktor
válců

sezónně

31

Reduktor pohonu podávacího
ústrojí

OLEJ
TM 5-18,
TAD-17i
OLEJ
TM 5-18,
TAD-17i

1
Výměna
oleje
1
Výměna
oleje

pohonu

Периодичность смазки в часах работы
С – сезонная смазка
Литол-24
Масло ТМ-5-18 или ТИ 5-2
Смазка ШРУС-4

vrchních

sezónně

2

Pravidelnost mazání podle provozních hodin
S – sezónní mazání
Litol-24
Olej TM-5-18 nebo ТI 5-2
Mazivo ŠRUS-4

Obrázek 3.10 – Mazací schéma řezačky (pohled zprava)
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Obrázek 3.11 – Mazací schéma řezačky (pohled zleva)

Obrázek 3.12 – Mazací schéma podávacího a rozmělňovacího ústrojí řezačky
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4 Běžná údržba
4.1 Přeinstalování a výměna protiběžné lišty rozmělňovacího ústrojí
Zkontrolujte ostrost řezné hrany protiběžné lišty a v případě nutnosti vyměňte za
jinou řeznou hranu nebo nasaďte novou lištu (pokud se řezná hrana ztupí v poloměru
více než 2 mm).
Než otočíte lištu s jinou řeznou hranou nebo než nasadíte novou lištu, je třeba
zkontrolovat povrch destičky pod protiběžnou lištou a přiléhající povrch protiběžné lišty
(jakákoli deformace povrchů je nepřípustná). Protiběžná lišta musí těsně přiléhat po
celém povrchu.
K přeinstalaci nebo výměně protiběžné lišty je třeba:
1) otevřít podávací a rozmělňovací ústrojí a zajistit drtič slámy zarážkou 1 (obrázek
4.2);
Podávací a rozmělňovací ústrojí otevřete následujícím způsobem:
- odšroubujte pojistné šrouby a sundejte svěrky 7 (obrázek 1.14) (po dvou na každé
straně);
- svěrku 3 nadzvedněte a pootočte a položte na hydromotor ostřicího zařízení;
- spusťte motor a stiskněte přepínač 7 (ve směru 2A) na ovládacím panelu (obrázek
1.44). Hydraulický válec 6 (obrázek 1.14) přitom pomocí pákového systému oddálí
podávací ústrojí od rozmělňovacího;
- vypněte motor;
2) odšroubovat tři upínací šrouby a sundat protiběžnou lištu;
3) otočit protiběžnou lištu na druhou stranu nebo nainstalovat novou. Utahovací
moment upínacích šroubů protiběžné lišty je 280 - 320 Nm, přičemž krajní šrouby
utěsněte tmelem;
4) zavřít podávací a rozmělňovací ústrojí a zajistit drtič slámy.

1 – nůž; 2 – spona nože; 3 – šroub; 4 – opěra nože; 5 – závitová lišta; 6 – buben; 7 – trubka
drtiče slámy; 8 – protiběžná lišta
Obrázek 4.1 – Instalace nožů řezacího bubnu
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Podávací a rozmělňovací ústrojí zavřete následujícím způsobem:
- spusťte motor a stiskněte přepínač 7 (ve směru 2B) na ovládacím panelu (obrázek
1.44). Hydraulický válec 6 (obrázek 1.14) přitom pomocí pákového systému přivede
podávací ústrojí k rozmělňovacímu;
- vypněte motor;
- zkontrolujte těsnost přiléhání styčných ploch podávacího a rozmělňovacího ústrojí;
- nasaďte svěrky 7 a zajistěte je šrouby;
- svěrku 3 nasaďte do původní polohy.
Poznámka: Pokud styčné plochy podávacího a rozmělňovacího ústrojí nepřiléhají
natěsno, je třeba seřídit pákový systém.
Seřízení proveďte následovně:
- proveďte operace na otevření podávacího a rozmělňovacího ústrojí (b. 1);
- odšroubujte kontramatky na táhle 11 (obrázek 1.14);
- prodloužením nebo zkrácením táhla 11 vyrovnejte styčné plochy podávacího a
rozmělňovacího ústrojí tak, aby byly rovnoběžné;
- zavřete podávací a rozmělňovací ústrojí;
- vypněte motor a zkontrolujte těsnost přiléhání styčných ploch podávacího a
rozmělňovacího ústrojí;
- nastartujte motor a otevřete podávací a rozmělňovací aparát;
- vypněte motor a zašroubujte kontramatky na táhle 11;
- proveďte operace na zavření podávacího a rozmělňovacího ústrojí (b. 4).

1 – zarážka; 2 – šroub; 3 – matice; 4 – kontramatka; 5 – podložka; 6 – trvanlivý list;
7 – rám
Obrázek 4.2 - Výměna trvanlivého listu podložky rozmělňovacího ústrojí
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4.2 Výměna nožů rozmělňovacího ústrojí
Před výměnou nožů proveďte operace na otevření podávacího a rozmělňovacího
ústrojí, po výměně operace na zavření podávacího a rozmělňovacího ústrojí (pododdíl
4.1).
4.2.1 Při výměně jednoho nože je třeba:
1) seřídit mezeru mezi noži a lištou;
2) zajistit drtič slámy zarážkou 1 (obrázek 4.2);
3) odšroubovat 3 upínací šrouby nože, který se má vyměnit, odmontovat nůž a v
případě potřeby odmontovat šrouby a sponu nože;
4) předtím, než nasadíte nový nůž, zkontrolujte povrch opěry nože (jakákoli
deformace povrchu je nepřípustná). Nůž musí těsně přiléhat po celém povrchu;
5) pro seřízení umístění nože použijte protiběžnou lištu, konkrétně vysuňte nůž
dopředu tak, aby byla mezi nožem a lištou mezera 0,3 až 0,8 mm;
6) utáhněte upínací šrouby utahovacím momentem 280 až 320 Nm;
7) v případě nutnosti vyměňte sponu nože a závitovou lištu;
POZOR: Aby byl při výměně nožů, spon nožů a závitových lišt buben
neustále vyvážený, musíte současně vyměňovat diametrálně protilehlé nože, spony
nožů a závitové lišty. Nově instalované nože, spony nožů a závitové lišty musí přitom
být stejné hmotnostní skupiny (rozdíl v hmotnosti musí mít maximálně 5 g pro každou
položku)!
8) naostřete nože bubnu a seřiďte mezeru.
4.2.2 Při výměně celé sady nožů je třeba:
1) nastavit maximální mezeru mezi noži a protiběžnou lištou;
2) zajistit drtič slámy zarážkou 1 (obrázek 4.2), odmontovat nože a spony;
3) předtím, než nasadíte nový nůž, zkontrolovat povrch opěr nožů (jakákoli
deformace povrchu je nepřípustná). Nože musí těsně přiléhat po celém povrchu;
4) důkladně vyčistit rozmělňovací ústrojí;
5) zkontrolovat, zda není protiběžná lišta opotřebovaná (neopotřebovaná hrana
lišty je důležitá pro seřízení nožů). Je-li to nutné, obraťte lištu nebo ji vyměňte za novou;
6 ) vysunout dva krajní nože vpravo a vlevo na maximální průměr jedním z
následujících způsobů:
- udržováním vzdálenosti A (obrázek 4.1);
- na protiběžná liště 8, zajistit ji a udržovat vzdálenost 96 mm mezi trubkou drtiče
slámy 7 a hranou protiběžné lišty 8.
7) rukou zašroubovat upínací šrouby nožů;
8) ručně roztočit buben a ujistit se, že se nože nezachytávají o prvky konstrukce
rozmělňovacího ústrojí;
9) utáhnout upínací šrouby utahovacím momentem 280 až 320 Nm;
10) přitáhnout protiběžnou lištu k nožům a zajistit ji v této poloze;
11) nasadit ostatní nože pomocí řezné hrany protiběžné lišty;
POZOR: Aby zůstal buben vyvážený, musí být diametrálně protilehlé nože,
spony nožů a závitové lišty stejné hmotnostní skupiny (rozdíl v hmotnosti musí mít
maximálně 5 g pro každou položku)!
12) označit po utažení šroubů, abyste si byli jistit, že jste nějaké šrouby
nezapomněli utáhnout;
13) odjistit drtič slámy;
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14) odtáhnout lištu, zajistit garantovanou mezeru mezi noži bubnu a protiběžnou
lištou;
15) naostřit nože bubnu a seřídit mezeru.
4.2.3 Při demontáži poloviny nožů kvůli zvětšení délky řezu je nutné demontovat
pouze nože a spony nožů ponechat, aby bylo lůžko nože chráněno. Po demontáži nožů
utáhněte upínací šrouby utahovacím momentem 280 až 320 Nm.
POZOR:
- na kamenitých půdách musíte utažení prostředního šroubu povolit o 30 Nm v
porovnání s utažením krajních šroubů;
- aby nedošlo k vážným poškozením rozmělňovacího ústrojí, používejte pouze
originální šrouby 0067 16 50 (Německo, firma WURTH) nebo 214 213.0 (Německo,
firma SBE) nebo 215 212.0 (Německo, firma PEINER)!
4.3 Výměna trvanlivého listu podložky rozmělňovacího ústrojí
V případě, že se list podložky rozmělňovacího ústrojí opotřebuje, vyměňte jej za
nový a postupujte následovně:
1) zvedněte podávací a rozmělňovací ústrojí do krajní horní polohy;
2) nasaďte pod podávací a rozmělňovací ústrojí podstavce;
3) odpojte hydraulické válce 3 s podpěrami 7 (obrázek 1.13) a spusťte je dolů;
4) zajistěte drtič slámy zarážkou 1 (obrázek 4.2);
4) vyšroubujte šrouby 2;
5) otevřete sběrnou komoru a sundejte podložku 5 (obrázek 4.2) rozmělňovacího
ústrojí;
6) odšroubujte kontramatky 4 a matice 3;
7) vyměňte trvanlivý list 6;
8) zašroubujte matice 3 utahovacím momentem 50 až 55 Nm a zašroubujte
kontramatky 4;
9) nasaďte podložku na místo a zašroubujte šrouby 2;
10) seřiďte mezeru mezi noži drtiče slámy a podložkou podle části 2;
11) nasaďte hydraulické válce s podpěrami na místo;
12) odstraňte zpod podávacího a rozmělňovacího ústrojí podstavce.
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4.4 Výměna lopatek a trvanlivého listu podložky urychlovače vyhazování
4.4.1 K výměně lopatek 4 (obrázek 4.3) je třeba:
1) sundat podložku 2, odšroubovat matice 5 pro upínání lopatky a sundat lopatku;
2) nasadit a upevnit novou lopatku.
Mezera mezi nově nasazenou lopatkou a trvanlivým listem podložky musí být 3±0,5
mm.
Utahovací moment matic 5 pro upínání lopatky je 100 až 125 Nm.

1 – korpus; 2 – podložka; 3, 5 – matice; 4 – hřídel; 6 – lopatka; 7 – trvanlivý plech; 8 - vložka
Obrázek 4.3 - Výměna lopatek a trvanlivého listu podložky urychlovače vyhazování

POZOR: Aby při výměně lopatek nebylo narušeno vyvážení hřídele
urychlovače vyhazování, je třeba:
- současně vyměňovat diametrálně protilehlé lopatky. Přitom musí být nově
nasazené lopatky stejné hmotnostní skupiny (musí mít rozdíl v hmotnosti maximálně 5
g);
- k nastavení nově nasazené lopatky na stejnou vzdálenost vůči sekačce s
ostatními lopatkami použijte hrot nebo kovovou destičku!
2 Při současné výměně všech lopatek je nejprve potřeba nasadit a upevnit dvě
lopatky, jednu vpravo a jednu vlevo, a nastavit je radiálně s mezerou 3,5-4,5 mm vůči
vnitřnímu povrchu korpusu. Nasadit a upevnit ostatní lopatky tak, aby mezera mezi nimi
a sekačkou byla stejně velká jako mezi sekačkou a prvními dvěma lopatkami. Nově
instalované lopatky musí přitom patřit do jedné hmotnostní skupiny!
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4.4.2 Výměna trvanlivého listu podložky urychlovače vyhazování
1) sundejte podložku 2 (obrázek 4.3) tak, že odšroubujete matice 3;
2) vyměňte trvanlivý list 7 za nový. Zašroubujte matice 3 momentem 50 až 55 Nm;
3) nasaďte a upevněte novou lopatku.
4.5 Výměna trvanlivého listu sběrné komory
V případě, že se list sběrné komory opotřebuje, vyměňte jej za nový a postupujte
následovně:
1) zvedněte podávací a rozmělňovací ústrojí do krajní horní polohy;
2) položte zarážky 7 (obrázek 1.13);
3) otevřete sběrnou komoru. Postup při otevření komory dle části 2.
4) vyměňte trvanlivý list;
5) zavřete sběrnou komoru.
4.6 Přeinstalování nebo výměna brusného kamene ostřicího zařízení
Pro přeinstalování nebo výměnu brusného kamene 9 (obrázek 4.4) spusťte
podávací a rozmělňovací ústrojí do krajní dolní polohy a proveďte následující operace:
1) v manuálním režimu otevřete víko pod ostřicím zařízením;

1 – víko; 2 – spona; 3 – jezdec; 4 – zarážka; 5 – pojistný kolík; 6 – závitová objímka;
7 - objímka; 8 – rohatkové kolo; 9 – brusný kámen; 10 – kroužky;
11 - gumové kroužky
Obrázek 4.4 – Ostřicí zařízení

2) sundejte víko 1;
3) přesuňte jezdce 3 a protočte drticí buben, aby se nůž dostal pod brusný kámen
9;
4) povolte sponu 2;
5) nastavte pojistný kolík 5 do provozní polohy tím, že jej otočíte o 90°, očistěte
žlábky v korpusu pojistného kolíku 5 od zbytků sklízené hmoty;
6) vyšroubujte závitovou objímku 6 a zajistěte pojistným kolíkem 5, předtím očistěte
spodní část závitové objímky 6 od zbytků sklízené hmoty a promažte ji mazivem Litol24. Vyčistěte vrchní část závitové objímky a promažte ji mazivem Litol-24;
7) vložte speciální klíč nebo klíč 7811-0352 GOST 16985-79 do rohatkového kola 8
a odšroubujte je, čímž uvolníte upevnění brusného kamene 9;
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8) vytáhněte (vyměňte za nový , nasaďte kroužky podle obrázku 1.21) brusný
kámen k noži drtiče slámy a zašroubujte rohatkové kolo 8 (obrázek 4.4), aby se brusný
kámen nehýbal. Utahovací moment rohatkového kola je 140 Nm;
9) odjistěte závitovou objímku 6 a otočte páčkou pojistného kolíku 5 o 90°;
10) vyšroubujte závitovou objímku nahoru, aby se brusný kámen nedotýkal nože
drtiče slámy;
11) nasaďte sponu 2;
12) přesuňte jezdce 3 do výchozí polohy;
13) nasaďte víko 1;
14) v manuálním režimu zavřete víko pod ostřicím zařízením;
4.7 Oprava pneumatického systému
POZOR: Práce na údržbě a opravách pneumatického systému provádějte
pouze s vypnutým motorem a odpuštěným tlakem!
Pronikání nečistot dovnitř pneumatického systému je nepřípustné.
Pneumatická přípojná hlavice brzd přívěsu musí být čistá. Nevyužitou
pneumatickou hlavici zakryjte ochranným krytem.
Pravidelně jednou za půl roku kontrolujte funkčnost pojistného ventilu, a to tak, že
při naplněném pneumatickém systému vytáhnete osu ventilu z těla.
Vypuštění kondenzátu ze sběrné nádoby a rovněž, v případě nutnosti, vypuštění
vzduchu z potrubí a sběrné nádoby proveďte pomocí vypouštěcího kohoutu kondenzátu
umístěného ve spodní části sběrné nádoby.
K provedení tohoto úkonu je třeba dle obrázku 4.5 odtáhnou kroužek 2 nasazený na
tyči vypouštěcího kohoutu kondenzátu 3. Při vypouštění se vypouštěcí ventil
automaticky hermeticky uzavře.

1 – sběrná nádoba; 2 – kroužek; 3 – vypouštěcí ventil kondenzátu
Obrázek 4.5 - Sběrná nádoba
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Při údržbě a opravách pneumatického systému je nutné za účelem odpojení
pneumatických trubek od spojek „kleštinového“ typu (obrázek 4.6):
- stisknout čelo spojky 3 pomocí speciálního energetického klíče. Podržet klíč ve
stisknuté poloze a vyjmout pneumatickou trubku 1 ze spojky 3.
POZOR: Před zahájením údržby a opravy je nutné snížit tlak v pneumatickém
systému!
Při spojování pneumatických trubek je nutné:
– zasunout pneumatickou trubku 1 celou montážní délkou (21 mm) až nadoraz do
spojky 3.

1 – pneumatická trubka; 2 – kleštinoví svorka; 3 - spojka
Obrázek 4.6 – Spojka „kleštinového“ typu

4.8 Výměna přepínače ZVEDÁNÍ-SPOUŠTĚNÍ závěsu
V případě poškození přepínač 92.3709-04.73 ZVEDÁNÍ-SPOUŠTĚNÍ závěsu (na
páce HSR) vyměňte. Vyřazení přepínače z provozu se přitom nepovažuje za známku
vadného zboží.
4.9 Čištění snímače ukazatele množství paliva
V případě, že na obrazovce terminálu množství paliva chybějí údaje, je nutné
odmontovat z palivové nádrže snímač ukazatele množství paliva 2 (obrázek 4.7 a
s použitím čistého hadru smočeného ve vodě otřít povrch odporu snímače 1. Poté
snímač vrátit na místo a zkontrolovat jeho funkčnost.

1 – odpor snímače ukazatele množství paliva; 2 – snímač ukazatele množství paliva
Obrázek 4.7 – Snímač ukazatele množství paliva
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4.10 Možné poruchy a metody jejich odstranění
Tabulka 4.3 Možné poruchy a metody jejich odstranění
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

1 Brzdy
Neúčinné brzdy

Zavzdušnění
hydraulického Zcela odvzdušnit brzdný systém
systému pohonu brzd
Opotřebované brzdové čelisti
Vyměňte brzdové čelisti v
souladu s návodem k montáži a
obsluze brzd
Opotřebované
manžety Vyměňte opotřebené manžety
pracovních brzdových válců
Nedostatečný tlak v pracovních Odstraňte příčiny bránící návratu
brzdových válcích
pístu brzdového válce do
výchozí polohy
Parkovací brzda není Zvětšená vzduchová mezera mezi Nastavte vzduchovou mezeru v
schopna udržet stroj na brzdovými čelistmi a brzdovým souladu s návodem k montáži a
určeném sklonu
kotoučem
obsluze TM99/07
Opotřebované brzdové čelisti
Vyměňte brzdové čelisti v
souladu s návodem k montáži a
obsluze TM99/07

2 Převodová skříň hnací nápravy
Únik oleje skrz spoje Ucpal se odvětrávací ventil
tělesa a krytů

Vyšroubujte odvětrávací ventil a
zbavte jej nečistot

Přebytek oleje v převodové skříni

Upravte hladinu oleje tak, aby
dosahovala
ke
kontrolnímu
otvoru
Povolené
upevňovací
matice Zkontrolujte
utažení
polotěles a krytů
upevňovacích matic
Únik oleje skrz těsnicí Opotřebené nebo poškozené Vyměňte manžety
manžety
manžety
Opotřebené nebo poškozené Vyměňte hřídele
pracovní povrchy hřídelí, které
jsou ve styku s manžetami
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Pokračování tabulky 4.3
Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Naráží zub na zub pastorku Přemístěním
rychlostní
páky
převodové skříně
otočte hřídelem hydromotoru, a
poté vraťte páku do neutrální
polohy.
Sešlápněte
ovládací
pedál
blokování a znovu se pokuste
zařadit převod

Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Nelze zařadit převod

Vzduch
v hydraulickém
systému
pro
vypínání
blokování
Neseřízený mechanizmus
řazení převodů
Opotřebené
manžety
hlavního nebo pracovního
hydraulického válce pro
vypínání blokování
Zaseknutí
pístu
hydraulického válce pro
vypínání blokování
Řazení převodů doprovází Neseřízený
ovládací
hluk v převodovce
mechanizmus
hydraulického
čerpadla
podvozku
Samovolné
vyřazení Neseřízený
ovládací
rozsahu během pohybu
mechanizmus
převodové
skříně

Zcela odvzdušněte
systém

hydraulický

Seřiďte délky táhel pohonu otáčení
řadicího válečku převodů
Vyměňte opotřebené manžety

Sundejte
hydraulický
válec
blokování a odstraňte zaseknutí
pístu
Odstraňte
závady
ovládacího
systému hydraulického čerpadla
Seřiďte délku táhla pohonu
axiálního pohybu řadicího válečku
převodů

Závady hydraulického válce Odstraňte příčiny zasekávání pístu
pro vypínání blokování
hydraulického válce, tyče nebo
válečku blokování, zkontrolujte
funkčnost vratné pružiny

3 Nápravová převodovka hnací nápravy
Přehřátí reduktoru

Hladina oleje v tělese nižší Upravte hladinu oleje tak, aby
nebo vyšší než přípustná
dosahovala ke kontrolnímu otvoru

Únik oleje skrz spoje tělesa a Povolené
krytů
šrouby krytů
Únik oleje
manžety

skrz

těsnicí

upevňovací Dotáhněte šrouby

Opotřebené těsnicí manžety

Vyměňte manžety
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Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

Možné příčiny

4 Řízená hnací náprava
Za jízdy stroje pozorováno
tlučení řízeného kola

Vychýlení kola vůči náboji Nadzvedněte
kolo
heverem.
v důsledku nerovnoměrně Povolte upevňovací matice kola
utažených matic
k náboji
a
rovnoměrně
je
utáhněte
Seřiďte vůli v kónických ložiscích

Často se opakující silné
otřesy v okamžiku zatáčení

Uvolněné
řízení

upevnění

táhel Dotáhněte upínací matky táhel
řízení

5 Hydraulický systém pohonu podvozku
Přehřátí oleje

Znečištěné články chladiče Proudem vzduchu nebo proudem
oleje
vody z hadice očistěte články
chladiče oleje od prachu a
nečistot
Hladina oleje v nádrži je Dolijte olej do nádrže
pod přípustnou úrovní
Přetížení
hydraulického Snižte zatížení působící na jízdní
pohonu:
hydraulický
pohon
tím,
že
a) kvůli nesprávnému přejdete na nižší rychlostní
provozu;
stupeň
b) z důvodu zasekávání Zkontrolujte
technický
stav,
brzd nápravové převodovky seřiďte a opravte brzdy
hlavní hnací nápravy
Vyšší
vnitřní
úniky
v Vyměňte závadné hydraulické
hydraulickém čerpadle a agregáty
(nebo) hydromotoru. Vyšší
vnitřní tření v hydraulickém
čerpadle
a
(nebo)
hydromotoru
Vysokotlaký ventil se zasekl Vypláchněte ventil nebo vyměňte
a nedovírá
Výměnu
provede
zástupce
prodejního centra
Vystřikování oleje a pěny Přisávání
vzduchu
do Dotáhněte spoje sacích potrubí
skrz
odvětrávací
ventil systému
napájecího čerpadla
olejové nádrže, silný hluk v
hydraulickém čerpadle nebo
hydromotoru
Snížení
hladiny
oleje Netěsnost čelního těsnění Vyměňte čelní těsnění hřídele
v nádrži,
únik
oleje hřídele
hydraulického hydraulického čerpadla nebo
odvětrávacím
ventilem čerpadla nebo hydromotoru hydromotoru
převodovky hnací nápravy
nebo v místě upevnění
hydraulického čerpadla

138

KVK-6-0000000 NP

__ _____

4 Běžná údržba

Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Únik
oleje
ze
spojů Netěsnosti
hydraulického systému
systému

hydraulického

Metoda
odstranění,
nezbytná
seřízení
Utáhněte spoje olejových potrubí.
Zkontrolujte
kvalitu
těsnicích
kroužků v místech úniku oleje a
vyměňte je, pokud jsou poškozené.
Při výměně pryžových kroužků,
které utěsňují vysokotlaká potrubí,
dotahujte šrouby polopřírub na tři
etapy: první etapa – 10 Nm; druhá
– 20 Nm; finální – momentem 37
až 50 Nm
Posloupnost dotahování šroubů:
křížem.

POZOR: Veškeré závitové spoje hydraulického čerpadla a hydromotoru jsou provedeny v
palcovém systému!
Ztráta tahu stroje
Vada pohonu ovládacího Zkontrolujte a seřiďte pohon
mechanizmu rychlosti jízdy ovládacího mechanizmu rychlosti
jízdy
Přerušené spoje hřídelů Zkontrolujte stav přívodních spojek
čerpadla nebo motoru s čerpadla a hydromotoru
mechanickými převody
Znečištěný filtr na sací lince Vyměňte filtrační vložku
Vnitřní
poškození
hydraulického
čerpadla
nebo hydromotoru Porucha
HSR z důvodu zadření při
tření. V olejovém filtru
nebo nádrži byly zjištěny
mosazné částice
Napájecí
čerpadlo
bylo
vyřazeno z provozu (není
napájecí tlak - 0 MPa)
Nezapíná se hlavní pohon Do
hydraulického
nebo jeden z převodů
regulačního ventilu hlavního
pohonu nebo převodu není
přiváděna elektřina
Znečištěná škrticí klapka v
hydraulickém vedení pro
přívod tlaku do spínacích
bloků hlavního pohonu a
převodů
Zaseklo
se
šoupátko
hydraulického regulačního
ventilu hlavního pohonu
nebo jednoho z převodů

Vyměňte hydraulický převod
Vymyjte vysokotlaké hadice

Vyměňte
převodu

čerpadlo

hydraulického

Odstraňte závady ne elektrickém
systému
Změřte tlak v diagnostických bodech
Vyčistěte škrticí klapku (je umístěna
mezi hydraulickým čerpadlem a
vysokotlakou hadicí pro přívod tlaku
do hydraulického regulačního ventilu
hlavního pohonu)
Změřte tlak v diagnostických bodech
Vymyjte hydraulický regulační ventil
nebo jej vyměňte

Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
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Změřte tlak ve spojce (napájecí
tlak podvozku), který musí být
minimálně 1,4 MPa. V případě
nižšího tlaku:
a) nezatěžujte hlavní pohon při
malých otáčkách motoru;
b) vyměňte hydraulické čerpadlo
HSR

Prostor mezi přítlačným Odmontujte
víko
přítlačného
kotoučem a korpusem je mechanismu, očistěte povrch
ucpán smetím
přítlačného kotouče a vnitřní
prostor víka od nečistot a smetí

6 Hydraulický systém volantového řízení a silových hydraulických válců
Při otáčení volantem
nenatáčejí řízená kola

se Nedostatek oleje v systému

Průsak oleje skrz spoje
hydraulického systému nebo
podél pístu hydraulického
válce
Volant se otáčí ztuha nebo Zvýšený odpor proti otáčení
se škubáním
v pohonu
dávkovacího
čerpadla
Vadné dávkovací čerpadlo

Dolijte olej do nádrže
Utáhněte
spoje,
hydraulický válec

opravte

Odstraňte
závadu
pohonu
ovládacího hřídele dávkovacího
čerpadla
Opravte nebo vyměňte dávkovací
čerpadlo
Otevírací tlak pojistného Seřídit pojistný ventil dávkovacího
ventilu
dávkovacího čerpadla na otevírací tlak 14 MPa
čerpadla nižší než 14 MPa
Hydraulické
čerpadlo Pokud
hydraulické
čerpadlo
nevyvíjí tlak (zastavuje se při nevyvíjí tlak, vyměňte je
otočení volantem do krajní
polohy)
Vystřikování oleje a pěny Přisávání
vzduchu
do Dotáhněte spoje sacích potrubí
skrz
odvětrávací
ventil hydraulického systému
hydraulických
čerpadel.
olejové
nádrže
Hluk
Zkontrolujte
kvalitu
těsnicích
vycházející z čerpadel
kroužků v sacích přírubách a
vyměňte
je,
pokud
jsou
poškozené
Únik oleje po těsnění hřídele Výrobní vada hydraulického Opravte
nebo
vyměňte
hydraulického čerpadla
čerpadla,
opotřebené hydraulické čerpadlo
těsnění hřídele
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Po zapnutí
regulačních
pracovní
nepřemisťují

hydraulických
ventilů
se
orgány

Po otevření hydraulického
regulačního
ventilu
se
pracovní kapalina nedostává
k odpovídajícímu
hydraulickému válci nebo
hydraulickému vedení stroje

Tlak
v hydraulickém
systému
je
nižší
než
stanovený (měří se skrz
hydraulická
potrubí
při
zapnutém pracovním ústrojí)

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Na
elektromagnety Odstraňte závadu elektrického
hydraulických
regulačních vybavení
ventilů hydraulických bloků
HB2.1 nebo HB2.2 se
nepřivádí napětí
Porušena
regulace Seřiďte tlak v hydraulickém
pojistného
ventilu systému regulačním šroubem
hydraulického bloku
pojistných ventilů hydraulických
bloků
Zaseknuté
šoupátko Odmontujte pravý nebo levý
hydraulického regulačního elektromagnet. Vyjměte všechny
ventilu hydraulických bloků součásti z tělesa hydraulického
HB2.1 nebo HB2.2
regulačního ventilu a přitom berte
v úvahu nesymetrickou konstrukci
šoupátka (během demontáže si
zapamatujte
jeho
polohu
v tělese), omyjte je v čisté
motorové naftě (kromě těsnicích
kroužků).
Namažte
součásti
provozní kapalinou a sestavte
v obráceném pořadí
Zaseknutý ventil nebo píst Rozeberte hydraulický zámek,
hydraulického zámku
omýt všechny součásti (kromě
těsnicích
kroužků)
v čisté
motorové
naftě.
Namažte
pracovní kapalinou a sestavte
v obráceném pořadí
Šoupátko
hydraulického Odmontujte
sekci.
Sundejte
regulačního
ventilu
je elektromagnet. Vyjměte všechny
zaseknuté v neutrální poloze součásti z tělesa hydraulického
regulačního ventilu. Vzhledem
k nesymetrické konstrukci kuželky
si musíte zapamatovat její polohu
v tělese. Omyjte všechny součásti
v čisté motorové naftě. Namažte
provozní kapalinou a sestavte
v obráceném
pořadí.
Před
instalací
elektromagnetu
zkontrolujte, zda se šoupátko
pohybuje snadno. Zkontrolujte
sílu nutnou k pohybu šoupátka
v sestaveném
hydraulickém
regulačním ventilu.
Možné příčiny
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Přehřátí
oleje
v hydraulickém
systému,
zatímco
teplota
oleje
v hydraulickém
systému
podvozku
nepřesahuje
80 °C

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Zaseknutý pojistný ventil Rozeberte pojistný ventil, omyjte
hydraulického bloku
součásti v čisté motorové naftě a
vyčistěte škrticí otvor hlavního
ventilu.
Sestavte ventil a zvláštní pozornost
přitom věnujte správnosti instalace
a celistvosti pryžových těsnicích
kroužků. V případě nutnosti seřiďte
otevírací tlak pojistného ventilu dle
schématu
Možné příčiny

Hydraulické
čerpadlo
ovládacího
systému
pracovního ústrojí nevyvíjí
tlak 16 MPa
Hladina oleje je pod
přípustnou úrovní
Šoupátko
sekce
základního hydraulického
bloku HB2.1 je zaseknuté
v krajní poloze nebo je
vadné elektrické vybavení
Tlak
v hydraulickém
systému
při
běhu
naprázdno
(pracovní
ústrojí
vypnuto)
při
zahřátém oleji převyšuje
3,0 MPa (30 kgs/cm2) při
maximálních
otáčkách
motoru
Znečištěná filtrační vložka
sběrného filtru
Váznutí
pohonu
dávkovacího čerpadla ve
sloupku
řízení
Hřídel
dávkovacího čerpadla se
nevrací do neutrální polohy
(po ukončení působení na
volant se nevyprazdňuje
hydraulické
čerpadlo
systému
volantového
řízení)

Vyměňte
čerpadlo

vadné

hydraulické

Dolijte olej do nádrže
Demontujte a omyjte šoupátko
přepadové sekce, jak je uvedeno
výše
Odstraňte závadu elektrického
vybavení stroje
Zkontrolujte a v případě potřeby
odstraňte přehyby na výpustných
hadicích.
Opravte nebo vyměňte hydraulický
blok.

Vyměňte filtrační vložku
Opravte závadu pohonu hřídele
dávkovacího čerpadla ovládaného
volantem
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Možné příčiny

Metoda odstranění,
seřízení

nezbytná

7 Hydraulický systém podávacího ústrojí a adaptérů
Válce podávacího ústrojí Závada na elektronickém
se netočí
ovládacím
systému
hydraulického čerpadla (není
řídicí
signál)
nebo
hydromotoru (přívod napětí
na
elektromagnet
hydraulického
bloku
nouzového zastavení HB 4.2
(obrázek 1.59) hydromotoru
pohonu podávacího ústrojí)
Závada na reduktoru pohonu
- nepřenáší se otáčení na
hřídel
hydraulického
čerpadla
Závada na elektromagnetu
elektroproporcionálního
hydraulického
regulačního
ventilu nebo závada na
elektroproporcionálním
hydraulickém
regulačním
ventilu
Axiální pístové čerpadlo
nevyvíjí tlak

Odstraňte závadu elektronického
ovladače

Odstraňte závadu

Odstraňte závadu

Zkontrolujte tlak v hydraulickém
pohonu podávacího ústrojí pomocí
manometru s rozsahem měření od
0 do 30 MPa. Při nominálních
otáčkách motoru a teplotě oleje
30-50 °C musí být tlak nastaven
na 25 MPa.
Tlak
je
třeba
změřit
v
diagnostickém bodě TD4.9 na
diagnostickém panelu (obrázek
1.59). J-li tlak výrazně nižší než 25
MPa,
vyměňte
hydraulické
čerpadlo.
Vadné čerpadlo
Vyměňte hydraulické čerpadlo
Vadný hydromotor
Vyměňte hydromotor
Při zapnutí podávacího Nepřichází řídicí elektrický Odstraňte závadu elektrického
ústrojí adaptér nepracuje
signál
na
jeden
z vybavení
elektromagnetů
hydraulického
čerpadla
ovládání adaptérů
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Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Vadný
elektromagnet Vyměňte cívku
hydraulického regulačního
ventilu hydraulického bloku
ovládání adaptérů
Zaseklo
se
šoupátko Tuto závadu opravujte jen v
hydraulického regulačního opravně.
ventilu, kterým se ovládá Odmontujte pravé nebo levé víko
hydraulický blok, nebo v hydraulického regulačního ventilu.
hydraulickém regulačním Vyndejte
z
tělesa
všechny
ventilu
hlavního součástky, vymyjte je v čisté
hydraulického
bloku motorové naftě (kromě těsnicích
adaptérů
kroužků) a profoukněte stlačeným
vzduchem.
Namažte
součásti
provozní kapalinou a sestavte
v obráceném pořadí
Došlo
ke
znečištění Zjistí se při kontrole tlaku v
pojistného
ventilu hydraulickém
pohonu
při
hydraulického
bloku nominálních otáčkách motoru a
adaptérů HB4.1
teplotě oleje 30-50 °C pomocí
manometru s rozsahem měření od
0 do 30 MPa, který připojíte k
diagnostickému
bodu
TD4.6
(obrázek 1.61). Je-li tlak výrazně
nižší než 25 MPa, je třeba snížit
nastavení tlaku pojistných ventilů
bloku adaptérů na minimum. K
tomu je třeba povolit kontramatku
(obrázek
1.61)
a
otáčením
regulačního šroubu proti směru
hodinových ručiček co nejvíc
vyšroubovat šroub.
Dále je třeba zapnout hydraulický
pohon adaptérů při nominálních
otáčkách motoru na dobu alespoň
60 s.
Vypněte
motor
a
pomocí
regulačního
šroubu
nastavte
pojistný ventil hydraulického bloku
adaptérů otáčením regulačního
šroubu ve směru hodinových
ručiček na 25 MPa. Tlak kontrolujte
pomocí manometru.
Možné příčiny
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Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
POZOR: Regulace nastavení
tlaku se musí provádět s vypnutým
motorem!
Před nastavením pojistného ventilu
je třeba hřídel hydromotoru pohonu
adaptérů
zajistit
zarážkou
(například polospojka, která se
nasazuje na hřídel hydromotoru,
musí být mechanicky spojena s
montážní přírubou hydromotoru).
Jakmile dosáhnete tlaku 25 MPa, je
třeba kontramatku upnout
Pokud se nepodaří nastavit pojistný
ventil, je třeba jej odmontovat,
vyčistit a nasadit zpátky.
Zkontrolujte nastavení tlaku - musí
být 25 MPa.
Pokud se nastavit pojistný ventil
nepodaří, je třeba jej vyměnit nebo
vyměnit hydraulický blok adaptérů.

Vadný hydromotor pohonu
adaptérů
Vadné zubové hydraulické
čerpadlo
Vadný adaptér
Nepřenáší se otáčení na
hřídel
hydraulických
čerpadel
Když se spustí detektor Není řídicí elektrický signál
kamení a (nebo) detektor na elektromagnet (obrázek
kovů, zastaví se válce 2.42) hydraulického bloku
nedostatečně rychle
nouzového zastavení
HB 4.2
Vadný hydraulický blok
nouzového zastavení
Došlo ke vzdutí volného
odtoku z hydraulického
bloku nouzového zastavení

Vyměňte hydromotor
Vyměňte hydraulické čerpadlo
Odstraňte závadu
Odstraňte závadu
Odstraňte závadu

Opravte nebo vyměňte hydraulický
blok
Odstraňte vzdutí
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Možné příčiny

Když se spustí detektor
kamení a (nebo) detektor
kovů, zastaví se válce a je
dán signál ke zpětnému
chodu, válce podávacího
ústrojí se netočí

Zaseklo se šoupátko
(šoupátka) v hydraulickém
bloku nouzového zastavení
(obrázek 4.18)

Když se vypne podávací
ústrojí, válce a (nebo)
adaptér se nezastaví

Vadný elektronický řídicí
systém (nezruší se řídicí
elektrický signál v
elektroproporcionálním
hydraulickém regulačním
ventilu hydraulického
čerpadla)
Nezruší se řídicí elektrický
signál v cívce hydraulického
regulačního ventilu
hydraulického ovladače
adaptérů
Znečištěná filtrační vložka
sacího filtru

Když se zapne hydraulické
čerpadlo, šiří se zvláštní
zvuk

Otáčky válců podávacího
ústrojí samovolně padají a
stoupají
Otáčky válců podávacího
ústrojí rychle padají

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Odmontujte dvě záslepky (obrázek
2.28), umístěné na čelech
hydraulického bloku, a pomocí
kovového kolíku (Ø 3-4 mm,
dlouhého minimálně 60 mm)
převeďte šoupátka do výchozí
neutrální polohy
Odstraňte závadu

Odstraňte závadu

Vyměňte filtrační vložku

Dochází ke vzdutí vzduchu
v sacím potrubí
hydraulického čerpadla
Vadný elektronický řídicí
systém

Zjistěte a odstraňte místo, kde
dochází ke vzdouvání

Klesla hladina oleje v
olejové nádrži

Zjistěte a odstraňte příčinu úniku
oleje, a poté doplňte olej do
hydraulického systému
Vyměňte hydraulické čerpadlo

Obroušené drážky na
hřídeli axiálního pístového
přívodního hydraulického
čerpadla

Odstraňte závadu
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Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

8 Pneumatický systém
Když pracuje motor, tlak v Netěsnost spojů v potrubí a Najděte místo, kde dochází k úniku,
pneumatickém systému hadicích
a odstraňte je (utáhněte nebo
nestoupá nebo stoupá
vyměňte netěsné spoje nebo
velmi pomalu
jednotlivé prvky)
Opotřebování
pístních Opravte nebo vyměňte kompresor
kroužků
nebo
válce
kompresoru
Závada
tlakového Opravte nebo vyměňte tlakový
regulačního ventilu
regulační ventil

Velké množství oleje v
kondenzátu, který vytéká
ze sběrné nádoby
Časté
spouštění
pojistného
ventilu,
provázené
charakteristickým
pronikavým zvukem
Po sešlápnutí brzdového
pedálu se neuvolňuje tlak
v pneumatické hlavici

Opotřebování
pístních Opravte nebo vyměňte kompresor
kroužků
nebo
válce
kompresoru
Závada
tlakového Opravte nebo vyměňte tlakový
regulačního ventilu nebo regulační ventil, pojistný ventil
pojistného ventilu
Není řídicí elektrický signál Odstraňte závadu
na elektromagnetu řídicího
ventilu brzd přívěsu
Vadný řídicí ventil brzd Opravte nebo vyměňte ventil
přívěsu

Nezapíná
se
osové Není řídicí elektrický signál Odstraňte závadu
blokování hnací nápravy
na elektromagnetu řídicího
ventilu blokování
Vadný řídicí ventil blokování
Opravte nebo vyměňte ventil
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9 Elektrické vybavení
Vadné elektrické obvody Vadný
vypínače napájení

vypínač

SB2

se

značkou
(na
pravém zadním panelu v
kabině)
Vyměňte vypínač SB2
Vadný vypínač napájení Q1
(na
vstupní
plošině
u
akumulátorových baterií)
Vyměňte vypínač Q1
Přepaluje se kontrolka HL1
se značkou
(na
sloupku řízení)
Vyměňte kontrolku HL1
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Poznámka - Zde a dále v textu jsou veškerá označení prvků v této části vzata ze základního
elektrického schématu (příloha B, obrázky B1 – B11)
Vadné elektrické obvody Vadná
relé
elektrického
blokování
vypínače napájení KV4 a blokování Vyměňte relé KV4 a KV6
napájení
KV6
Vadný
modul
zpoždění
napájení A13
Vyměňte modul A13
Vadný zámek zapalování
SA1 (na pravém zadním
panelu v kabině)
Vyměňte zámek zapalování SA1
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Vadné elektrické obvody Vadné relé spouštění startéru
startéru
a
startování KV2
Vyměňte relé KV2
motoru
Vadný
modul
zpoždění
napájení A13
Vyměňte modul A13
Vadný elektronický modul
motoru FR
Vyměňte modul FR
Vadný
modul
adaptace
motoru ADM
Vyměňte modul ADM
Nejsou připojeny konektory k Zkontrolujte připojení konektorů k
modulům ADM a FR motoru
modulům ADM a FR motoru
Vadný zámek zapalování
SA1 (na pravém zadním
panelu v kabině)
Vyměňte zámek zapalování SA1
Vadný vypínač B20 neutrální
polohy páky HSR
Vyměňte vypínač В20
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Vadné elektrické obvody Přepalování pojistky v obvodu
generátoru
vinutí buzení generátoru FU4
(10A)
Vyměňte pojistku FU4
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Vadné elektrické obvody
zásuvek stroje
Přerušení vodičů

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Najděte a odstraňte přerušení
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Vadné elektrické obvody Vadný vypínač B20 neutrální
páky HSR
polohy páky HSR
Přepalování
žárovek
zpětných světel HL10, HL11
Vadná signalizace couvání
HA3
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadný vypínač SB1 (žlutý
blokování
napájení hříbek na ovládacím panelu)
elektroniky
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadný přepínač SB20 se
napájení zařízení pro
zavádění konzervačních značkou Bio (na ovládacím
látek
panelu)
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadné přepínače SA2, SA3
přepínače
obrysových
světel,
havarijní Přepalování žárovek ЕL3,
signalizace a přepínače ЕL4
blinkrů
Přepalování
kontrolek
sloupku řízení HL1 až HL5
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadné přepínače SA4, SA5
signalizačních majáků
Přepalování
žárovek
signalizačních majáků HL12
až HL14
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadný přepínač SA7
světel dopravníku siláže
Přepalování
žárovek
signalizačních majáků ЕL11,
ЕL12
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody
osvětlení závěsu
Vadný přepínač SA8
Přepalování
žárovek
signalizačních majáků ЕL13
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody
pracovních světel
Vadný přepínač SA6
Přepalování žárovek ЕL5 až
EL10, ЕL14, ЕL15
Přerušení vodičů

4 Běžná údržba

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Vyměňte vypínač В20
Vyměňte žárovky HL10, HL11
Vyměňte signalizaci couvání HA3
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte vypínač SB2
Najděte a odstraňte přerušení

Vyměňte přepínač SB20
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínače SA2, SA3
Vyměňte žárovky ЕL3, ЕL4
Vyměňte žárovky HL1 až HL5
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínače SA4, SA5
Vyměňte žárovky HL12 až HL14
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínač SA7
Vyměňte žárovky ЕL11, ЕL12
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínač SA8
Vyměňte žárovky ЕL13
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínač SA6
Vyměňte žárovky ЕL5 až EL10,
ЕL14, ЕL15
Najděte a odstraňte přerušení
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Možné příčiny

Vadné elektrické obvody Vadné přepínače na stropních
stropních
kabinových svítidlech EL16, EL17 (pod
svítidel
stropem kabiny)
Přepalování žárovek
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadný přepínač SB3 (nahoře
svítidel
v
prostoru pod stropem prostoru u
chladiče
nejbližšího svítidla),
Přepalování žárovek ЕL18 až
ЕL20
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadné vypínače SP1, SP2
signálů STOP zadních Přepalování žárovek signálů
světel
(pokud
je, STOP zadních světel HL8,
brzdová
kapalina
v HL9
brzdovém systému a
seřízený tlak v okruzích) Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadné přepínače SА9, SА10,
stěračů
SA11
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody
zapojení autorádia
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadné přepínače SA22 se
max
ovládání motoru
n

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Vyměňte přepínače
Vyměňte žárovky
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínač SВ3
Vyměňte žárovky ЕL18 až EL20
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte vypínače SP1, SP2
Vyměňte žárovky signálů STOP
zadních světel HL8, HL9
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínače SА9, SА10,
SA11
Najděte a odstraňte přerušení
Najděte a odstraňte přerušení

min

značkou

n

, SA23 se

n

značkou

n

Vyměňte přepínače
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Vadné elektrické obvody Vadné přepínače SA20 se
ovládání
převodové
1
skříně
2
značkou
a SA21 se

N
značkou
Přerušení vodičů
Vadné elektrické obvody Vadný vypínač SB19
parkovací brzdy
Vadný
elektromagnet
odblokování parkovací brzdy
Y6.1
Vadný modul transmise A9
Přerušení vodičů
Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Vyměňte přepínače
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte vypínač SВ19
Vyměňte elektromagnet Y6.1
Vyměňte modul transmise A9
Najděte a odstraňte přerušení

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Vadné elektrické obvody Vadný vypínač cesta/pole SB4 Vyměňte vypínače
Možné příčiny
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Možné příčiny

4 Běžná údržba

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

řízené nápravy.
se značkou
a/nebo
vypínač řízené nápravy SB18
se značkou
Vadný elektromagnet zapínání
řízené nápravy Y1.8
Vyměňte elektromagnet Y1.8
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Vadné elektrické obvody Vadný vypínač cesta/pole SB4
blokování
osového
diferenciálu
se značkou
a/nebo
vypínač řízené nápravy SА21

N

svítidel
chladiče

v

prostoru

se značkou
Vadný elektromagnet zapínání
řízené nápravy Y8.1
Přerušení vodičů
přepínač SB3 (nahoře pod
stropem prostoru u nejbližšího
svítidla),
Přepalování žárovek ЕL18 až
ЕL20
Přerušení vodičů
Vadné vypínače SP1, SP2
Přepalování žárovek signálů
STOP zadních světel HL8,
HL9

Vyměňte vypínače
Vyměňte elektromagnet Y8.1
Najděte a odstraňte přerušení
Vyměňte přepínač SВ3
Vyměňte žárovky ЕL18 až EL20
Najděte a odstraňte přerušení
SP1, SP2

Vadné elektrické obvody
signálů STOP zadních
světel
(pokud
je,
Vyměňte žárovky signálů STOP
brzdová
kapalina
v
zadních světel HL8, HL9
brzdovém systému a
seřízený tlak v okruzích) Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
Vadné elektrické obvody Vadný vypínač cesta/pole SB4
zapínání
hlavního
pohonu
se značkou
a/nebo
vypínač hlavního pohonu SB7
se značkou
Vyměňte vypínače
Vadný elektromagnet zapínání
hlavního pohonu Y1.4
Vyměňte elektromagnet Y1.4
Přerušení vodičů
Najděte a odstraňte přerušení
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Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

Možné příčiny

Vadné
obvody Vadné vypínače/přepínače:
elektrohydrauliky
- vypínač cesta/pole SB4 se
značkou
;
- přepínač zvedání dopravníku
siláže SA13 se značkou
;
přepínač
ovládání
hydraulických vývodů SA14 se
značkou
;
přepínač
ovládání
hydraulických vývodů SA15 se
značkou
;
- přepínač ovládání stříšky a
otáčení
dopravníku
siláže
SA18 (umístěný na páce HSR)
se značkou
přepínač
pneumatikách

;
tlaku
SA12

v
se

značkou
.
Přerušení vodičů

Vyměňte vypínače/přepínače
Najděte a odstraňte přerušení

10 Automatika
Poruchy ochranného systému a pohonu podávacího ústrojí
Vadný snímač detektoru - poškození kabelu, konektoru - najděte místo, kde je kabel
kamení
snímače
poškozen, odstraňte poškození,
zkontrolujte celistvost kabelů v
konektoru, zda není v konektoru
voda
Případy
nesprávného - je nastavena vysoká citlivost
spuštění
snímače snímače
detektoru kamení
- vadný snímač

- nastavte citlivost snímače
- vyměňte snímač
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Možné příčiny

Není
spojení
s
- vadný elektrický
elektrickým
ventilem (porušené vinutí)
rychlého zastavení

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
ventil - zkoušečkou změřte odpor cívky,
odpor musí být v rozmezí od 15 do
30 Ohm

- odstraňte vodu z konektoru,

- přítomnost vody v konektoru
- přerušení obvodu 332

- přerušení
(ukostření)

obvodu

očistěte kontakty od oxidu
- zkontrolujte zkoušečkou obvod
kabelu 332 (mezi konektorem
hydraulické spojky a konektorem
ventilu)
4 - zkontrolujte, zda je ve vedení 4
konektoru
elektrického
ventilu
ukostření

Vadný snímač detektoru - odpojený konektor detektoru - připojte konektor
kovů
kovů
přerušení
kabelů
v
- zkontrolujte trasu kabelu
připojovacích
obvodech snímače
detektoru
kovů,
snímače 32, 311, 326, 655, zkontrolujte, zda nejsou porušeny
656
vodiče v konektoru a zda v
konektoru není voda
Případy
nesprávného - je nastavena vysoká citlivost - nastavte citlivost snímače
spuštění
snímače snímače
detektoru kovů
- tření (tlučení) válce detektoru
- tření (tlučení) válce detektoru o
o adaptér
adaptér
- nalepování kovových pilin na - očistěte válec od kovových pilin
válec detektoru
- tlučení snímače uvnitř válce,
- odstraňte tlučení, vyměňte
poškození ložiska
ložisko
- kovový drát (drobné kovové
najděte
a
odstraňte
předměty) ve sklízené hmotě
feromagnetický předmět

- poškození ložisek v pohonech
podávacího ústrojí

- vyměňte poškozená ložiska v
pohonu podávacího ústrojí

- vadný snímač detektoru kovů

- vyměňte snímač

153

KVK-6-0000000 NP

__ _____

4 Běžná údržba

Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Závada
na
obvodu
poškození
vodičů
magnetu Yp4.1 - PX připojovacího obvodu magnetu
adaptéru
Yp4.1
poškození
konektoru
(kontaktů) magnetu Yp4.1
- poškození (absence) relé
KV24
- poškození magnetu Yp4.1

Závada
na
obvodu
poškození
vodičů
magnetu Yp4.2 - PEB připojovacího obvodu magnetu
adaptéru
Yp4.2
poškození
konektoru
(kontaktů) magnetu Yp4.2
- poškození magnetu Yp4.2
- poškození (absence) relé
KV24
Závada
na
obvodu
poškození
vodičů
magnetu Yp4.4 - PX připojovacího obvodu magnetu
PRÚ adaptéru
Yp4.4
poškození
konektoru
(kontaktů) magnetu Yp4.4
- poškození (absence) relé
KV25
- poškození magnetu Yp4.4

Závada
na
obvodu
poškození
vodičů
magnetu Yp4.5 - PEB připojovacího obvodu magnetu
PRÚ
Yp4.5
poškození
konektoru
(kontaktů) magnetu Yp4.5
- poškození (absence) relé
KV25
- poškození magnetu Yp4.5

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
- najděte a odstraňte přerušení
- opravte nebo vyměňte konektor
- vyměňte relé KV24
- změřte odpor cívky magnetu (~
15-25 Ohm), v případě závady
cívky vyměňte magnet Yp4.1
- najděte a odstraňte přerušení
- opravte nebo vyměňte konektor
- změřte odpor cívky magnetu (~
15-25 Ohm), v případě závady
cívky vyměňte magnet Yp4.2
- vyměňte relé KV24
- najděte a odstraňte přerušení
- opravte nebo vyměňte konektor
- vyměňte relé KV25
- změřte odpor cívky magnetu (~
15-25 Ohm), v případě závady
cívky vyměňte magnet Yp4.4
- najděte a odstraňte přerušení
- opravte nebo vyměňte konektor
- vyměňte relé KV25
- změřte odpor cívky magnetu (~
15-25 Ohm), v případě závady
cívky vyměňte magnet Yp4.5
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Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

Válce podávacího ústrojí - není řídicí signál z řídicího
se netočí
modulu podávacího ústrojí

Válce se otáčejí pomalu

- zkontrolujte připojovací obvody
344, 349 magnetů Yp4.4, Yp4.5
- změřte proud báze na
magnetech Yp4.4 (provozní chod)
nebo Yp4.5 (zpětný chod), proud
musí být v rozmezí 400-600 mA.
- slabý proud báze magnetů - na obrazovce kalibrací (dostupné
(méně než 400 mA)
pracovníkům
servisu)
upravte
otáčky válců podávacího ústrojí na 6 délce řezu musí být otáčky
79±10 ot/min. Na 24 délce řezu
musí být otáčky 328±20 ot/min.
- vadné prvky hydrauliky

- odstraňte problémy hydrauliky

Neotáčí se adaptér

- není řídicí signál z řídicího
modulu podávacího ústrojí

Adaptér se otáčí pomalu

- vadné prvky hydrauliky

- zkontrolujte připojovací obvody
345, 347 magnetů Yp4.1, Yp4.2
- změřte proud báze na
magnetech Yp4.1 (provozní chod)
nebo Yp4.2 (zpětný chod), proud
musí být v rozmezí 400-600 mA.
- odstraňte problémy hydrauliky

- slabý proud báze magnetů
(méně než 400 mA)

Kámen v určeném čase
neopustil výchozí polohu

- na obrazovce kalibrací (dostupné
pracovníkům servisu) upravte otáčky
adaptéru - na 6 délce řezu musí být
otáčky 450±20 ot/min. Na 24 délce
řezu musí být otáčky 650±25 ot/min.

Poruchy automatiky ostřicího zařízení
- vadný snímač polohy kamene - vyměňte snímač polohy kamene
ostřicího zařízení
ostřicího zařízení
- vadný hydromotor ostřicího - vyměňte hydromotor ostřicího
zařízení
zařízení
- přerušení obvodu 349, 337 - obnovte ovládací obvody 349, 337
magnetu hydraulického bloku
magnetu hydraulického bloku
- víko není úplně otevřeno
- seřiďte snímač polohy víka
ostřicího zařízení
- závady na pohonu posouvání - odstraňte příčiny, které ztěžují
kamene
volné posouvání kamene ostřicího
zařízení

155

KVK-6-0000000 NP

__ _____

4 Běžná údržba

Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy
Kámen se nevrátil v
určený čas do výchozí
polohy

Za určený čas se víko
neotevřelo / nezavřelo

Možné příčiny
- závady na pohonu posouvání
kamene
- mezera mezi snímačem a
konzolí je větší než 2 mm
- vadný snímač polohy kamene
ostřicího zařízení
- vadná relé KV22, KV23
- přerušení vodičů v ovládacích
obvodech elektromechanismu

Závada snímače polohy
kamene ostřicího zařízení

- odstraňte příčiny, které ztěžují
volné posouvání kamene ostřicího
zařízení
- nastavte mezeru mezi snímačem
a konzolí na 1 až 2 mm
- vyměňte snímač
- vyměňte relé KV22, KV23

- mechanické zasekávání víka
ostřicího zařízení

- zkontrolujte trasu kabelu pro
připojení
elektromechanismu,
zkontrolujte neporušenost konektoru
(kontaktů)
kabelu
elektromechanismu
- odstraňte příčiny, které ztěžují
volný pohyb víka ostřicího zařízení

- vadný elektromechanizmus
otevírání víka

vyměňte
otevírání víka

- kámen není ve výchozí poloze

- nastavte kámen ostřicího zařízení
do výchozí polohy tak, že budete
otáčet hrdlem 27 (obrázek 1.21)
proti směru hodinových ručiček,
přičemž ložisko obvodu musí být v
poloze D (pohled G obrázek 1.21).
- nastavte mezeru mezi snímačem a
konzolí na 1 až 2 mm.
- zkontrolujte trasu kabelu snímače
kamene
ostřicího
zařízení,
zkontrolujte neporušenost konektorů
(kontaktů) kabelu
- vyměňte snímač

- mezera mezi snímačem a
konzolí je větší než 2 mm
- poškození kabelu, konektoru
snímače
kamene
ostřicího
zařízení

Závada
elektromechanismu
(snímače) víka ostřicího
zařízení

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

- vadný snímač polohy kamene
ostřicího zařízení
- tyč elektromechanismu se
neposouvá

elektromechanizmus

- dodejte na kontakty 2 a 4
konektoru
elektromechanismu
napětí 24 V, v případě, že na
elektromechanismu není závada,
se tyč musí posouvat, v opačném
případě
vyměňte
elektromechanismus
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Možné příčiny

Víko se úplně neotevírá
- nesprávně nainstalované
- nezavírá
snímače polohy víka ostřicího
zařízení.
poškození
připojovacích
obvodů snímačů polohy víka
ostřicího zařízení

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
- seřiďte snímače polohy víka
ostřicího
zařízení
(viz
část
nastavení)
- zkontrolujte zkoušečkou obvody
324, 325, 32. V centrální poloze
tyče elektromechanismu musí být
stav snímačů sepnut, tj. mezi
obvody 324- 32 a 325-32 musí být
odpor 0 Ohm. V polohách tyče
elektromechanismu
blízkých
krajním se musí jeden ze snímačů
rozpojit.

Poruchy přívodního systému protiběžné lišty
Není signál o práci
- poškození připojovacích
levého/pravého
obvodů elektrického pohonu
elektrického
pohonu
přívodu lišty
velká
síla
otáčení
mikrometrického šroubu
- závadná relé KV18, KV19
(levý pohon)
- závadná relé KV20, KV21
(právy pohon)
- závadný elektrický pohon

Závada levého / pravého
snímače otřesů

v

- vyměňte relé KV18, KV19
- vyměňte relé KV20, KV21
prohoďte
elektrické
pohony,
přesvědčte se o závadnosti
konkrétního elektrického pohonu,
vyměňte jej

- poškození připojovacích
- zkontrolujte trasu připojovacího
obvodů
snímače
otřesů, kabelu snímače otřesů, zesilovače,
zesilovače
zkontrolujte, zda nejsou porušeny
vodiče, kontakty v konektoru a zda
v konektoru není voda
- vadný zesilovač KVK0701550 - vyměňte zesilovač KVK0701550

- vadný snímač otřesů
- v podávací ústrojí jsou
neznámé
zvuky
během
přivádění lišty
Krajní
poloha
pro - elektrický pohon dosáhl
levý/pravý
elektrický maximální možné polohy
pohon
Neznámé
zvuky
podávacím ústrojí

- zkontrolujte trasu kabelu
elektrického pohonu, zkontrolujte,
zda nejsou porušeny vodiče,
kontakty v konektoru a zda v
konektoru není voda
- očistěte závit šroubu od nečistot,
aby se šroub otáčel volně

- vyměňte snímač otřesů
- odstraňte neznámé zvuky v
podávacím ústrojí – tlukot, údery
nožů o lištu, poškození ložisek
- vyměňte nebo přisuňte nože,
vraťte lištu do výchozí polohy,
vynulujte počítadlo trasy v nabídce
terminálu
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Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

Možné příčiny

Poruchy automatiky převodu
Nezařazuje se 1. nebo - páka HSR není v neutrální
2. převod
poloze
- nesešlápnutý brzdový pedál

- převodová
neutrálu

- zapnutý
chodu

skříň

režim

není

- přesuňte páku HSR do neutrální
polohy, v případě nutnosti seřiďte
snímač páky HSR

- sešlápněte brzdový pedál,
zkontrolujte bezporuchový stav
tlakových relé SP1, SP2 (je-li
brzdový pedál sešlápnut, musí být
tlaková relé sepnuta)
v - přeřaďte převodovou skříň do
neutrální
polohy,
zkontrolujte
bezporuchový
stav
snímače
neutrální polohy SQ2, mezera
mezi snímačem a kovovou lištou
musí být 1 mm, na vodiči 701-3
musí být napájecí napětí +24 V

zpětného - přesuňte páku HSR do neutrální
polohy, zkontrolujte nastavení
snímače zpětného chodu (v
neutrální poloze páky HSR musí
být mezera mezi snímačem
zpětného chodu a protilehlou
lamelou větší než 4 mm).
v
případě
závady
snímače
zpětného chodu vyměňte snímač.

- nespouštějí se snímače SQ3
- zkontrolujte mezeru mezi
(snímač 1. převodu), SQ4 snímačem
a
přepínacím
(snímač 2. převodu) převodové mechanismem převodovky při
skříně
zařazeném
převodu
(při
spuštěném motoru se po dobu 15
s systém snaží přeřadit), mezera
mezi snímačem a lamelou musí
být 1 mm, pokud je mezera
výrazně > 1 mm, možná nejsou
dozapojené pastorky - závada
převodové skříně. V případě, že je
mezera ~2 mm, seřiďte snímač
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Pokračování tabulky 4.3
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
- v neutrální poloze páky HSR se
musí sepnout relé KV7, otáčením
snímače lze zjistit neutrální polohu
- přesnější nastavení snímače
páky HSR lze provést na
obrazovce kalibrací (dostupné
pouze pro pracovníky servisu)

Nevyvážená páka HSR

- rozladěný snímač páky HSR

Otáčky
nemění

- vadné přepínače otáček

- vyměňte přepínače otáček

vadný
modul
CAN
ovládacího
panelu
KVK0701300
- vadné ovládací obvody CAN
motoru 665, 666.
- odpojený elektronický ovladač
motoru ADM

- vyměňte modul CAN ovládacího
panelu KVK0701300

motoru

se

- odstraňte poškození vodičů 665,
666 CAN motoru.
- připojte elektronický ovladač
motoru ADM

Poruchy automatiky závěsu a dopravníku siláže
Dopravníku siláže se - není seřízen snímač natáčení seřiďte
snímat
natáčení
nenastavuje automaticky dopravníku siláže
dopravníku siláže tak, aby v jedné
do
předem
uložené
z krajních poloh dopravníku siláže
polohy
napětí na signálním vodiči 609 bylo
0,6 V, v opačné poloze 4,4 V
poškození
připojovacích - zkontrolujte trasu připojovacího
obvodů
snímače
natáčení kabelu
snímače
natáčení
dopravníku siláže
dopravníku siláže, zkontrolujte, zda
nejsou porušeny vodiče, kontakty v
konektoru a zda v konektoru není
voda
- vadný snímač natáčení - vyměňte snímač
dopravníku siláže
Podávací ústrojí nelze - není seřízen snímač polohy - seřiďte snímat polohy závěsu tak,
aby v jedné z krajních poloh závěsu
nastavit
do
předem závěsu
napětí na signálním vodiči 612 bylo
uložené polohy
0,6 V, v opačné poloze 4,4 V

poškození
připojovacích - zkontrolujte trasu připojovacího
obvodů snímače polohy závěsu kabelu snímače polohy závěsu,
zkontrolujte, zda nejsou porušeny
vodiče, kontakty v konektoru a zda v
konektoru není voda
- vyměňte snímač
- vadný snímač polohy závěsu
Konec tabulky 4.3
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Porucha, vnější projevy
Nefunguje
automatika
stříšky dopravníku siláže

Možné příčiny
- není seřízen snímač natáčení
stříšky dopravníku siláže

poškození
připojovacích
obvodů snímače natáčení stříšky
dopravníku siláže

Jednostranné
opotřebování řemene na
bočním povrchu
Předčasné opotřebování
bočních povrchů po celé
délce řemenu
Opotřebení
bočních
povrchů řemenu

- malé napnutí řemenu
- osy drážek řemenic neleží v
jedné rovině
- řemen drhne o hrazení

Příčná trhlina na vnitřní
straně řemenu

- chemické působení

Odchlípnutí vnější vrstvy
a vzdouvání řemenu

- pronikání oleje a jiných
agresivních látek na řemen

Řemen silně tluče

- malé napnutí řemenu
- osy drážek řemenic neleží v
jedné rovině

Zpomalení
řemenice

hnané

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
- seřiďte snímač natáčení stříšky
dopravníku siláže
tak, aby v jedné z krajních poloh
stříšky napětí na signálním vodiči
601 bylo 0,6 V, v opačné poloze 4,4
V
- zkontrolujte trasu připojovacího
kabelu snímače natáčení stříšky
dopravníku siláže, zkontrolujte, zda
nejsou porušeny vodiče, kontakty v
konektoru a zda v konektoru není
voda
- vyměňte snímač

- vadný snímač natáčení stříšky
dopravníku siláže
11 Řemenové převody
osy
řemenic
nejsou Zkontrolujte a nastavte osy řemenic
rovnoběžné
rovnoběžně

- přílišné napnutí řemenu

Klesání řemenu

4 Běžná údržba

- malé napnutí řemenu
- pronikání cizích předmětů do
drážek řemenic
- malé napnutí řemenu
- pronikání cizích předmětů do
drážek řemenic

Zkontrolujte a v případě potřeby
zvyšte napnutí řemenu
Zkontrolujte a v případě potřeby
nastavte (posunováním řemenic s
náboji) osy drážek do jedné roviny
Zkontrolujte a seřiďte mezery mezi
hrazením a řemeny
Zkontrolujte a v případě potřeby
snižte napnutí řemenu
Vyčistěte řemen směsí glycerinu a
lihu v poměru 1:10
Odstraňte možnost pronikání oleje
na řemen a vyčistěte řemen směsí
glycerinu a lihu (1:10)
Zkontrolujte a v případě potřeby
zvyšte napnutí řemenu
Nastavte (posunováním řemenic s
náboji) osy drážek do jedné roviny
Zvyšte napnutí řemenu
Zkontrolujte a v případě nutnosti
vyčistěte drážky řemenic a řemeny
Zvyšte napnutí řemenu
Odstraňte možnost pronikání oleje
na řemen a vyčistěte řemen směsí
glycerinu a lihu (1:10)
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5 Skladování
5.1 Obecné požadavky na skladování
Aby stroj vydržel mnoho let, je třeba dodržovat pravidla skladování po dobu, kdy
není v provozu.
Pravidla skladování motoru, klimatizace a adaptérů jsou popsána v jejich PO a
těmito pravidly je nutné se řídit při skladování stroje.
K dlouhodobému skladování je třeba stroj uložit do uzavřené nevytápěné místnosti
nebo na otevřenou plochu pod přístřešek.
Místa uskladnění musí být zabezpečena protipožárními prostředky a musí
umožňovat pohodlnou vizuální kontrolu a údržbu a v případě nutnosti též rychlé
ukončení skladování.
POZOR: Bez ohledu na způsob skladování musí být pístnice všech
hydraulických válců zcela zataženy!
Stroj můžete skladovat: krátkodobě – od 10 dnů do 2 měsíců a dlouhodobě – déle
než 2 měsíce.
Aby byla elektrická instalace stroje chráněna před hlodavci (myšmi, potkany apod.),
doporučuje se vybavit místo uskladnění ultrazvukovými plašiči využívajícími technologii
výrobců těchto přístrojů.
Stav stroje během skladování v uzavřené místnosti kontrolujte každé dva měsíce,
během skladování pod přístřeškem nebo na otevřeném prostranství měsíčně.
Po silném větru a dešti zkontrolujte stav okamžitě.
Odchylky od pravidel skladování zjištěné při kontrolách odstraňte.
5.2 Příprava ke sladování
Příprava stroje k dlouhodobému uskladnění spočívá v provedení řady praktických
opatření zajišťujících schopnost odolat zhoršování stavu a stárnutí kombajnu a
zachovat jeho správný provozuschopný stav.
Před uskladněním a během skladování kontrolujte technický stav stroje a
provádějte údržbu a v případě potřeby použijte technické diagnostické prostředky.
Při ukládání stroje ke skladování v zimním období sundejte z stroje Modul
grafického terminálu a ten uchovávejte v místnosti s teplotou vzduchu (+5 - +30°C) a
relativní vlhkostí vzduchu max. 80 %.
5.2.1 Výčet úkonů prováděných při přípravě stroje na krátkodobé uskladnění:
- očistěte samojízdnou řezačku a adaptéry od nečistot, zbytků rostlin, vyteklého
oleje;
- vylijte kondenzát ze sběrné nádoby pneumatického systému;
- omyjte a stlačeným vzduchem vyfoukejte a odstraňte zbytky vlhkosti, která
pronikla do skříní a vnitřních prostor řezačky;
- zkontrolujte kompletnost a technický stav řezačky;
- uvolněte napnutí řetězových a řemenových převodů;
- důkladně zakryjte a uzavřete pomocí krytů nebo zátek, záslepek a povlaků
z polyetylénové fólie či parafinového papíru všechny otvory, štěrbiny, dutiny, skrze něž
mohou do vnitřních dutin samojízdné řezačky proniknout atmosférické srážky;
- očistěte a vyfoukejte stlačeným vzduchem elektrické vybavení (reflektory,
mlhovky, generátor, startér, akumulátorové baterie, snímače atd.), potřete svorky
ochranným mazivem;
- proveďte konzervaci nádob (klikových skříní, palivové soustavy atd.) přidáním
konzervačních směsí;
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- demontujte a očistěte vzduchové filtry přívodu vzduchu; zabalte je do
parafinovaného papíru a skladujte ve vytápěné prostoře;
- promažte stroj v souladu s mazacími schématy (bod 3.3 NP);
- odmontujte pohon 19 (obrázek 1.19) z opět 20 ostřicího zařízení 2, promažte
povrchy, kterými je pohon 19 usazen v opěrách 20, mazivem Litol-24, a poté usaďte
pohon s opěrami na ostřicí zařízení.
- zakonzervujte nenatřené povrchy motoru, nenatřené povrchy uzavřených ložisek,
pístnice hydraulických válců a řadicího mechanismu převodové skříně hnací nápravy,
šroubové a závitové povrchy součástí napínacích zařízení;
- regulátor citlivosti snímače detektoru kamení převeďte do polohy maximální
citlivosti, za tímto účelem otočte regulátor ve směru hodinových ručiček na doraz;
- zavřete kapoty a dveře kabiny, postavte součásti stroje na podstavce v případě
skladování na dobu delší než 10 dní a upusťte tlak v pneumatikách na 70 %
jmenovitého.
Při krátkodobém uskladnění nemusí být řezačka na podstavcích.
V případě uskladnění stroje na otevřeném prostranství pod přístřeškem přikryjte
pneumatiky světlými obaly z pevné tkaniny nebo je natřete speciální ochrannou směsí
(bělicím vápnem, hliníkovými barvami AKS-3 nebo AKS-4; křídovým a kaseinovým
nátěrem obsahujícím 75 % čisté křídy, 20 % kaseinového lepidla, 4,5 % hašeného
vápna a po 0,25 % uhličitanu sodného a fenolu), abyste je chránili před působením
slunečních paprsků a atmosférických srážek.
Stroj se předává ke krátkodobému uskladnění bez sejmutých montážních jednotek
a dílů. V případě skladování stroje při nízkých teplotách nebo po dobu delší než jeden
měsíc je nutné vyjmout akumulátorové baterie. Během skladování každý měsíc
kontrolujte stav stroje. Odchylky od pravidel skladování zjištěné při kontrolách
odstraňte.
5.2.4 Výčet úkonů prováděných při přípravě stroje na dlouhodobé uskladnění
- vylijte kondenzát ze sběrné nádoby pneumatického systému;
- otevřete podávací a rozmělňovací ústrojí, sundejte víko ostřicího zařízení,
distanční vložku, podložky urychlovače vyhazování a rozmělňovacího ústrojí, poklopy
na urychlovači vyhazování a podstavě dopravníku siláže;
- očistěte součásti stroje od bláta, rostlinných a posklizňových zbytků a vyteklého
oleje; stroj omyjte a vyfoukejte stlačeným vzduchem;
- dopravte stroj na plošinu k uskladnění;
- v případě uskladnění stroje pod přístřeškem na otevřeném prostranství sundejte a
uložte na sklad hnací řetězy, řemeny a teleskopické kardanové hřídele, generátor,
reflektory, mlhovky, výstražné majáky, blinkry, akumulátorové baterie a připevněte na
ně štítky s výrobním číslem. Vzduchové filtry přívodu vzduchu vyčistěte, zabalte do
parafinovaného papíru a uskladnit ve vytápěné prostoře;
- po demontáži součástí hermeticky uzavřete štěrbiny, dutiny a otvory, abyste
zabránili vnikání vlhkosti a prachu. Těleso čističe vzduchu a přívodu vzduchu je nutné
hermeticky zabalit do polyetylénové fólie nebo parafinovaného papíru;
- zakonzervujte olejovou nádrž, klikovou skříň motoru, převodovou skříň, nápravové
převodovky, multiplikátor (reduktor pohonu hydraulických čerpadel); reduktor pohonu
podávacího ústrojí samojízdné řezačky, reduktor pohonu adaptérů, reduktor pohonu
ventilátoru, pístnice hydraulických válců a řadicího mechanismu převodové skříně,
vodicí lišty ostřicího zařízení, šroubové a závitové povrchy mechanismů, volně
vyčnívající částí hřídelí, žlábkové spoje, vnitřní povrchy sběrné komory, distanční
vložky, urychlovače vyhazování, základny dopravníku siláže, lopatky hřídele
urychlovače, nenatřené povrchy uzavřených ložisek;
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- obaly z polyetylenové fólie nebo parafinovaného papíru hermeticky utěsněte výfuk
motoru, plnicí hrdla nádob, odvětrávací ventily, otvory na měrky atd.;
- promažte stroj v souladu s mazacími schématy (bod 3.3 NP);
– omyjte sejmuté hnací řemeny teplou mýdlovou vodou a odmastěte bezolovnatým
benzínem, osušte, posypte mastkem a zkompletujte. Řemeny, včetně náhradních,
uchovávejte ve volném stavu mimo dosah přímých slunečních paprsků a daleko od
zdrojů tepla. Při uskladnění řemenů v zavěšeném stavu musí být průměr tyče, na které
jsou řemeny pověšeny, alespoň 10krát větší než průřez řemenu (průměr tyče je
minimálně 130 mm);
V případě dlouhodobého skladování stroje v uzavřené prostoře se připouští výše
uvedené součásti nesnímat, pokud budou v povoleném stavu.
- obnovte poškozený nátěr;
- uložte stroj na místo, kde bude uskladněn, a uložte jej na pevné podstavce na
základech, aby se nepropadal;
- snižte tlak v pneumatikách na 70 % jmenovitého a natřete je ochrannou směsí.
V případě uskladnění stroje na otevřeném prostranství pod přístřeškem přikryjte
pneumatiky světlými obaly z pevné tkaniny nebo je natřete speciální ochrannou směsí
(bělicím vápnem, hliníkovými barvami AKS-3 nebo AKS-4; křídovým a kaseinovým
nátěrem obsahujícím 75 % čisté křídy, 20 % kaseinového lepidla, 4,5 % hašeného
vápna a po 0,25 % uhličitanu sodného a fenolu), abyste je chránili před působením
slunečních paprsků a atmosférických srážek.
- regulátor citlivosti snímače detektoru kamení převeďte do polohy maximální
citlivosti, za tímto účelem otočte regulátor ve směru hodinových ručiček na doraz;
- zavřete kapoty a dveře kabiny;
- při skladování stroje na otevřeném prostranství natřete vnější povrchy spojovacích
hadic ochrannou směsí nebo obalte parafinovým papírem či polyetylénovou fólií.
Ochrannou směs připravte ze směsi hliníkového prášku s olejovým lakem nebo
hliníkové pasty s lihem v poměru 1:4 nebo 1:5.
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Stav stroje při skladování a těsnost hermetizace montážních jednotek a dílů
kontrolujte každé dva měsíce při skladování v uzavřených prostorách, na otevřeném
prostranství pod přístřeškem každý měsíc, po silném dešti, sněžení, větru následující
den. Nedostatky zjištěné při kontrolách odstraňte.
5.3 Údržba během skladování
Při údržbě v době skladování zkontrolujte:
- správné posazení řezačky na podstavce;
- kompletnost;
- tlak vzduchu v pneumatikách;
- spolehlivost hermetizace;
- stav ochranných zařízení a antikorozních nátěrů;
- množství paliva v palivové nádrži;
Zjištěné vady je nutné odstranit.
Při vyzvedávání ze skladu proveďte tyto práce:
- sundejte řezačku z podstavců;
- očistěte a odhermetizujte zařízení a zbavte je konzervace;
- nasaďte na řezačku sejmuté součásti, skříňku na nářadí a příslušenství;
- zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových a řemenových
převodů, tlak vzduchu v pneumatikách, ovládací mechanismy řezačky a brzdy;
- vyměňte olej v ložiscích, která se promazávají sezónně;
- zkontrolujte a v případě nutnosti dolijte olej do hydraulického systému.
5.4 Údržba akumulátorových baterií během skladování
Akumulátorové baterie vyjmuté ze stroje je nutné maximálně dobít, upravit hustotu
elektrolytu na normovanou hodnotu odpovídající dané klimatické oblasti a baterie pokud
možno umístit do místnosti s teplotou nad 0 °C. Minimální teplota v místnosti nesmí být
nižší než -30 °C.
5.5 Metody konzervace
5.5.1 Konzervace zahrnuje přípravu povrchu, aplikaci dočasných ochranných
prostředků a zabalení. Doba mezi stádii konzervace nesmí přesahovat dvě hodiny.
Konzervaci provádějte ve speciálně vybavených prostorách nebo v montážních a
jiných konzervačních zónách, které umožňují dodržovat stanovený technologický
postup a bezpečnostní požadavky. Oblasti konzervace musí být rozmístěny s ohledem
na omezení nebo vyloučení průniku agresivních plynů a prachu.
Teplota vzduchu v objektu nesmí být nižší než 15 °C a relativní vlhkost nesmí být
vyšší než 70 %. Stroj musí být ke konzervaci přistaven bez kovových dílů a krytů
napadených korozí.
5.5.2 Dočasnou protikorozní ochranu stroje proveďte v souladu s variantami
ochrany VO-1 (ochrana konzervačními oleji), VO-2 (ochrana provozně-konzervačními
oleji) pro demontované, výměnné a náhradní díly, nástroje a příslušenství – podle VO-1,
VO-2 a VO-4.
Pokud bezprostředně nepůsobí atmosférické srážky, používejte kapalná maziva
s inhibitory NG-203 (A, B, V), NG-204u a K-17 a pro vnitřní konzervaci přísadu AKOR-1.
Aplikaci konzervačních olejů na vnější povrchy výrobků provádějte ponořením,
postřikem nebo nátěrem pomocí štětce (tampónu).
5.5.3 Konzervaci palivového systému (palivových potrubí, palivových filtrů, trysek a
palivového čerpadla) proveďte provozně-konzervačním palivem. K jeho přípravě
použijte motorovou naftu odlitou z nádrže, do níž přidáte 5 % přísady AKOR-1. Směsi
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tvořící provozně-konzervační palivo důkladně promíchejte v samostatné nádobě.
Teplota paliva přitom nesmí být nižší než 15-20 °C a teplota zahřáté přísady nesmí být
vyšší než 60 °C.
5.5.4 Čištění a konzervaci motoru proveďte v souladu s provozními dokumenty k
motoru.
5.5.5 Na dobu dlouhodobého skladování řezačky se doporučuje naplnit palivovou
nádrž palivem. Objem naplnění je v souladu s přílohou D tohoto NP (dvě nádrže: hlavní
(830 l) a vedlejší (285 l)). Hladina paliva musí dosahovat ke spodnímu okraji plnicího
hrdla – kontrolovat vizuálně nebo pomocí technologické měrky.
5.6 Metody odstranění konzervace
V závislosti na použitých variantách dočasné ochrany se používají tyto způsoby
odstranění konzervace:
1) v případě variant ochrany VO-1, VO-2 a VO-4 otřením povrchů hadrem
namočeným v řídkém oleji nebo rozpouštědle a následným vytřením do sucha nebo
vyfoukáním teplým vzduchem;
2) ponořením do rozpouštědla s následným osušení nebo vytřením do sucha;
3) oplachováním horkou vodou nebo syntetickými mycími prostředky „Komplex“,
„Labomid-101“, „Labomid-102“ nebo MS-6.
Při odstraňování konzervace z motoru: vylijte olej z vany a nalijte do motoru olej
podle provozních dokumentů k motoru.
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6 Přeprava a vlečení kombajnu
Stroj lze od výrobce přepravovat jak po vlastní ose, tak i po železnici nebo
automobilovou dopravou na otevřené soupravě v částečně rozebraném stavu.
Při přepravě po vlastní ose na dlouhé vzdálenosti je třeba sundat přepravní třmeny.
Při přepravě po železnici nebo automobilovou dopravou se odmontují přístroje
elektrického vybavení a upevňovací součásti.
Aby nedošlo k poškození hydromotoru nápravy, je třeba vléci zařízení rychlostí
maximálně 3-4 km/h na vzdálenost do 500 m.
POZOR: Vlečení se zapnutým motorem a zapojenou řízenou nápravou je
nepřípustné!
Při expedování po železnici musí být kola stroje zabrzděna parkovací brzdou.
V místě určení se stroj přebírá za účasti zástupců železniční správy.
V případě nedostatků nebo poškození je třeba sepsat obchodní protokol se
zástupcem železniční správy.
Stroj nakládejte a vykládejte pomocí traverzy, použijte k tomu jeřáb s nosností
minimálně 15 t. Zavěšení proveďte v místech, která jsou označena na prvcích stroje, jak
je uvedeno na obrázku 6.1.

Obrázek 6.1 - Schéma zavěšení
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Stroj vlečte v souladu s obrázkem 6.2 po odbrzdění parkovací brzdy (obrázek 6.3).

Obrázek 6.2 - Schéma vlečení

Parkovací brzdu odbrzděte mechanicky následovně:
1) zajistěte stroj zakládacími klíny;
2) odšroubujte ochranné víko 3 (obrázek 6.3) a sundejte je;
3) uvolněte kontramatku 5 nástrčkovým klíčem 2 a odšroubujte ji k čelu regulačního
šroubu 1;
4) šestihranným klíčem 4 protáčejte regulační šroub 1 s momentem 60 až 80 Nm
proti směru hodinových ručiček, dokud se brzdové čelisti neoddálí od brzdového
kotouče a neuvolní jej;
5) zašroubujte kontramatku 5 do kontaktu s pístem 6 a zajistěte ji v této poloze
otočením regulačního šroubu 1 o 1/6 až 1/8 závitu;
6) utáhněte ochranné víko 3, aby dovnitř nepronikaly nečistoty.
POZOR: Po vlečení seřiďte brzdový mechanismus v souladu s částí 2 Návodu
k montáži a obsluze TM 99/07. Plovoucí třmen FSG88, který je součástí dokumentace
při dodávce stroje!

1 – regulační šroub; 2 – nástrčkový klíč 24/SW24; 3 – víko; 4 – šestihranný klíč SW8; 5 –
kontramatka; 6 - píst
Obrázek 6.3 – Nouzové odbrzdění
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Vlečený stroj musí mít v pořádku brzdy a světelnou signalizaci.
Před vlečením je třeba nastavit neutrální polohu převodové skříně hnací nápravy
pomocí tlačítka „neutrál“ na ovládacím panelu při nastartovaném motoru.
Nelze-li nastavit neutrál převodové skříně hnací nápravy, nastavte neutrál nouzově,
k čemuž je třeba:
1) Odmontovat poklopy v podlaze, které jsou nad převodovou skříní.
2) Odmontovat víko A převodové skříně.
3) Převést zdvihátko řadicí vidlice převodů B do neutrální polohy výstupem proti
snímači neutrálu C (obrázek 6.4);
Neutrál převodové skříně zkontrolujte palubním informačním a řídicím systémem.
JE ZAKÁZÁNO vléci stroj rychlostí více než 3 km/h!

Obrázek 6.4. Schéma nouzového nastavení neutrálu převodové skříně

168

KVK-6-0000000 NP

____

_

____________Přílohy

PŘÍLOHA A

Hydraulické výstupy pro
adaptér

ГЗ 13.1, ГЗ 13.2 – hydraulické zámky; ПН 13.1, ПН 13.2 – konektory; Ц 13.1, Ц13.2 –
hydraulické válce zvedání/spouštění bočních sekcí žacího stroje
Obrázek A.1 – Základní hydraulické schéma hydraulického systému zvedání/spouštění
postranních sekcí žací lišty na plodiny s hrubými stonky
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PŘÍLOHA A

Hydraulický blok ovládání řazení
rychlostí

od ventilu dobíjení
hydroakumulátoru tí 111127/A

Hydraulický blok dootačení
hřídele motoru GST

АТ – olejová sekce chladiče; Б – olejová nádrž; ГБ1.1, ГБ1.2 – hydraulické bloky; ГБ1.3 – hydraulický blok zapojení řízené nápravy; ДТ1.1 – teplotní čidlo; К1.1 – drenážní ventil; КП1.1 – zpětný hydraulický ventil; КО1.1 –
zpětný ventil; Н1.1 – axiální a pístové čerpadlo; М1.1 – hydromotor axiální a pístový; МК1.1, МК1.2 – hydromotor - kola; МУ – ukazatel hladiny oleje; ПВ1.1 – vnitřní polospojka; Р1.1 až P1.6 – hydraulické regulační ventily
РУ1.1 – snímač -hydraulická signalizace; РТ1.1 – snímač nouzové teploty kapaliny; ТД1.1…ТД1.10 – diagnostické body; У1.1 – spínací spojka hlavního pohonu; Ц1.1 – hydraulický válec prvního převodu; Ц1.2 – hydraulický
válec druhého převodu; Ц1.3, Ц1.4 – hydraulické válce neutrální polohy převodové skříně
Obrázek А.2: Základní hydraulické schéma hydraulického systému pohonu podvozku
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Таблица 1 – Управление переключением
передач
Потребитель и вид операции
Номер электромагнита
Нейтраль
Нейтраль – включение 1 передачи
Нейтраль – включение 2 передачи
1 передача включена
2 передача включена
Отключение 1 передачи нейтраль
Отключение 2 передачи нейтраль

Tabulka 1 – Ovládání řazení rychlostních stupnů
Spotřebič a druh operace
Číslo elektromagnetu
Neutrální
Neutrální – zařazení 1.stupně
Neutrální – zařazení 2.stupně
1.stupeň je zařazený
2.stupeň je zařazený
Vypnutí 1.stupně neutrální
Vypnutí 2.stupně neutrální

Таблица 2 – Управление гидротрансмиссией
Потребитель и вид операции
Номер электромагнита
Увеличение подачи насоса (движение вперёд)
Уменьшение объёма гидромотора
Увеличение скорости движения комбайна
осуществляется в следующей
последовательности:
1- увеличение подачи насоса от мин до макс
2- уменьшение объёма гидромотора от макс
до мин
Включение управляемого ведущего моста
Включение муфты главного привода

Tabulka 2 – Ovládání hydraulického převodového ústrojí
Spotřebič a druh operace
Číslo elektromagnetu
Navýšení výstupu z čerpadla (jízda vpřed)
Zmenšení objemu hydraulického čerpadla
Navýšení rychlosti jízdy kombajnu se provádí
následovně:
1 – navýšení výstupu z čerpadla z min do max
2 – zmenšení objemu hydromotoru z max do min
Zapnutí řízené hnací nápravy
Zapnutí spojky hlavního pohonu

Таблица 3 Перечень реле и датчиков
Название компонента
Обозначение в схеме
Нормальное состояние
Состояние сигнализации
Диапазон показаний
Единицы измерения
Датчик температуры
Реле температуры
Реле уровня
разомкнут
замкнут
замкнут в масле
замкнут в воздухе

Tabulka 3 Seznam relé a čidel
Název komponenty
Označení na schématu
Normální stav
Stav signalizace
Rozsah hodnot
Měrné jednotky
Čidlo teploty
Relé teploty
Relé hladiny
rozpojeno
zapojeno
zapojeno v oleji
zapojeno ve vzduchu
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Řízení

PŘÍLOHA A

Od ventilu nabíjení akumulátoru hydraulického
systému parkovací a dynamické brzdy

Automatické
řízení

Zvedaní a
spouštění
PIA

Otáčení
silážního
kanálu

Stříška silážního
kanálu

Zvedaní a
spouštění
silážního kanálu

Hydr. výstupy
pro adaptér

Hydr. výstupy
pro adaptér

Zařízení pro
broušení

Dvojitá
přepouštěcí
sekce

Od čerpadla doplňování
pohonu zásobovacího zařízení
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Obrázek А.3: Základní hydraulické schéma hydraulického systému volantového řízení a silových hydraulických válců (list 1)
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PŘÍLOHA A

Tabulka 1 – Zapnutí elektromagnetů hydraulického systému řízení a silových válců
Čas přesunutí tyče hydr.
válce z jedne do druhé

Druh operace

Spotřebitel

Čísla el. magnetů

Typ
konečné polohy, s.
hydromotoru Rychlost otáčení hřídele

Prvotní
využitelnost

hydromotoru, ot/min

Automat. řízení (náprava řízených kol)
Zatáčení kol vpravo
Zatáčení kol vlevo
Závěs
Zvedání
Spouštění
Podélné kopírování dle čidel
polohy žacího ústrojí
Nahoru
Dolu
Podélné kopírování dle čidel
tlaku
Nahoru
Dolu
Otočení kanálu siláže
Otočení vlevo
Otočení vpravo
Stříška kanálu siláže
Spustit
Zvednout
Stříška kanálu siláže (aut. režím)
Zvednout
Spustit
Kanál siláže
Zvednout
Spustit
Adaptér (spojky 1a, 1b)
Vysoký tlak na hydr. výstupu 1a
Vysoký tlak na hydr. výstupu 1b
Adaptér (spojky 2a, 2b)
Vysoký tlak na hydr. výstupu 2a
Vysoký tlak na hydr. výstupu 2b
Přesunutí zásobovacího zařízení
Vpřed
Vzad
Pohon ostřícího zařízení

Tabulka 2 – Čidla a relé tlaku
Označení na schématu
Obvod umístění čidla/relé
tlaku nebo určení
ДДД2.1
Podélné kopírování
РД2.1(norm. zapojeno)
El. signál zaneseni
filtračního elementu filtru
F2.1
РД2.2 (norm. zapojeno)
Vypnutí řídicího automatu

Tlak signalizace
(vybavování)
0…25 MPa
0,2 MPa
více než 1,5 MPa

110…130 ot/min*
(výtlak čerpadla Q=
5,5…6,5 l/min)

60…70 ot/min*
(výtlak čerpadla Q=
4,8…5,6 l/min)

Pohon odběru vzduchu
1. Čas přesunutí tyčí hydraulických válců a rychlost otáčení hřídelí hydraulických motorů (viz. tab. 2) je
zajištěna nastavením přepouštěcích ventilu Др2.4, ДР2.5 hydraulického bloku ГБ2.1

ГБ2.1, ГБ2.2 – hydraulické bloky;
ДД2.1 – snímač tlaku;
Др2.4, Др2.5 – regulační škrticí klapky;
КП2.1 – pojistný ventil;
К2.1 – téčko s prvkem „ILI“ (NEBO);
К2.2, К2.3, К2.4 – elektricky ovládané ventily;
Кр2.1, Кр2.2 – kohouty;
НД2.1 – dávkovací čerpadlo;
Н2.1 – hydraulické čerpadlo;
М2.1 – hydromotor natáčení dopravníku siláže;
М2.2 – hydromotor - pohonu ostřicího zařízení;
М2.3 – hydromotor - pohonu přívod vzduchu;
МФ2.1 až МФ2.4 – spojky;
РД2.1, РД2.2 – tlaková relé;
ТД2.1 až ТД2.12 – diagnostické body;
ПГА2.1 až ПГА2.5 - pneumaticko-hydraulické akumulátory;
Ф2.1 – sběrný filtr;
Ц2.1 – hydraulický válec volantového řízení se dvěma pístnicemi pro KVK 0100000)
nebo Ц2.1 и Ц2.2 – hydraulické válce volantového řízení pro KVK 0100000-01;
Ц2.3, Ц2.4 – hydraulické válce závěsu;
Ц2.5 – hydraulický válec - ovládání stříšky dopravníku siláže;
Ц2.6 – hydraulický válec zvedání / spouštění dopravníku siláže;
Ц2.7 – hydraulický válec posuvného mechanismu podávacího ústrojí;
Ш2.1, Ш2.2 – konektor
Obrázek А.3 - Základní hydraulické schéma hydraulického systému volantového řízení
a silových hydraulických válců (list 2)
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Otáčení doleva při pracovní jízdě

PŘÍLOHA A
Pohon zásobovacího ústrojí

Otáčení doleva při pracovní jízdě

Do filtru hydraulického systému
pracovních orgánů a řízení
Pohon
adaptérů

Pohon
zásobovacího

Otáčení
¨doprava
Otáčení
¨doprava
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A Obrázek А.4 – Základní hydraulické schéma hydraulického systému pohonu podávacího ústrojí a adaptérů (list 1)
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rychl. otáčení
hřídele
h/motoru
pohonu,
ot/min

PŘÍLOHA A

tlak nastavení
pojistného ventilu
systému

Tabulka 3 – Parametry provozu zásobovacího ústrojí

Pohon

rychl. stupeň

Označení
parametru

rychl. stupeň

Tabulka 1 – Parametry provozu adaptérů

Přílohy

rychl. otáčení
hřídele
h/motoru
pohonu,
ot/min

zásobovacího
ústrojí

Sběrač
KBK 0900000

ventil čerpadla

el. signál

Žací ústroji
pro hrubé
stébla
KBK 0200000
Žací ústrojí
pro trávu

tlak nastavení
pojistného ventilu
systému

Tabulka 4 – Zapnutí el. magnetů
hydroblok

hydroblok

Tabulka 2 – Parametry provozu čidel

ГБ4.1, ГБ4.2 – hydraulické bloky; ДД4. 1, ДД4.2 – tlakové snímače; ДО4.1, ДО4.2 – snímače
otáček hřídele hydromotorů; ДТ4.1, ДТ4.2 – teplotní čidla; КО4.1, КО4.2 – zpětné ventily; М4.1,
М4.2 – hydromotory; Н4.1, Н4.2 – hydraulická čerpadla axiální a pístová; РГМ – hydraulický
multifunkční konektor; ТД4.1…ТД4.13 – závitové spoje s víčkem (diagnostické body); Ф4.1 –
tlakový filtr hydraulického systému pohonu adaptérů;
Obrázek А.4 - Základní hydraulické schéma hydraulického systému pohonu podávacího
ústrojí a adaptérů. Informační tabulky nastavení a diagnostiky (list 2)
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Датчик давления
Диапазон измерения
Давление сигнализации
о перегруженности
Единица измерения
Гидропривод
подборщик
жатка грубостебельных
крультур
жатка травяная
адаптер
питающий аппарат
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Tlakové čidlo
Rozsah měření
Tlak signalizace přetížení
Měrná jednotka
Hydropohon
sběrač
žací ústrojí pro odrůdy s hrubým stéblem
žací ústrojí pro trávu
adaptér
podávací ústrojí

Tabulka 4
Адаптер
Алгоритм включения электромагнитов
Электромагнит
Привод питающего аппарата и адаптеров
адаптеров
питающего
Подборщик КВК
Жатка для грубостеблевых культур
Жатка для трав
Рабочий ход
при значении давления 25 МПа
обратный ход
экстренный останов питающего аппарата

Adaptér
Algoritmus zapnutí el. magnetů
El. magnet
Pohon podávacího ústrojí a adaptérů
adapterů
podávací ústrojí
Sběrač KBK
Žací ústrojí pro odrůdy s hrubým stéblem
Žací ústrojí pro trávu
Pracovní chod
při hodnotě tlaku 25 MPa
zpětný chod
havarijní zastavení podávacího ústrojí
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Do hydraulického rozdělovače dotačení
hřídele hydromotoru GST

PŘÍLOHA A
Parkovací brzdové válce hnací
nápravy

Dynamické brzdové válce hnací
nápravy

Do hydraulického hydromotoru pohonu
odběru vzduchu

Filtr hydraulického systému
pracovních orgánů a řízení

К6.1, К6.2 – elektricky ovládané ventily;
К6.3 – ventil nabíjení akumulátoru;
К6.4 – hydraulicky ovládaný ventil;
Н6.1 – hydraulické čerpadlo;
ПГА6.1, ПГА6.2 - pneumaticko-hydraulické akumulátory;
РД6.2, РД6.3 – tlaková relé;
ТД6.1 až ТД6.3 – závitové spoje s víčkem (diagnostické body)
Obrázek А.5 - Základní hydraulické schéma hydraulického systému pohonu
parkovací a dynamické brzdy
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Název

Místo montáže

Funkce

Relé tlaku

V obvodu
hydraulických válců
parkovacích brzd
V obvodu
hydraulických válců
dynamických brzd

Kontrola tlaku při
odbrzdění

Relé tlaku

Tabulka 1 – Indikátory kontroly parametrů hydraulického systému
Označení na
Normální stav
Stav signalizace
schématu hydrauliky
РД6.2
Rozpojeno
Rozpojeno (brzda je
aktivní)

Kontrola tlaku při
dynamickém brzdění

Spotřebič
Parkovací brzda
Parkovací brzda

Stav
Vypnuto
Vypnuto

РД6.3

Rozpojeno

Zapojeno (brzda je
aktivní)

Rozsah hodnot
(nastavení)
5-15

Rozsah signalizace
(vybavení)
méně než 8,0 MPa

1-10

více než 1 MPa

Tabulka 2 –Ovládaní parkovací brzdy
Číslo el. magnetu
Y6.1
Y6.2
---
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Systém ovládaní brzd přívěsu

PŘÍLOHA A

(blokace kol hnací nápravy)
Seznam informací čidla na obrazovce palubního počítače, atmosféry
Zdroj informace
ДД8.1

Čidlo signalizátoru tlaku
vzduchu ДАДВ

ДТ8.2

ДАДВ

Informace
Tlak v
pneumatickém
systému
Tlak v
pneumatickém
systému huštění
pneumatik
Malý tlak
pneumatického
obvodu brzd
přívěsu

Rozsah měření
0…10

Tlak signalizace
--

0…10

--

---

od 5.5 do 4.5
zapojení
kontaktů čidla

Systém huštění pneumatik

ДД8.1, ДД8.2 – tlakové snímače;
ГС – spojovací hlavice;
КМ – kompresor;
КД1, КД2 – tlakové ventily;
КО1, КО2 – zpětné ventily;
КР1, КР2, КР3 – kohouty;
КС1, КС2 – kohouty na vypouštění kondenzátu;
КЭ1, КЭ2, КЭ3, КЭ4 – elektromagnetické ventily;
КУ – ventil rychlého vypouštění;
МН – manometr;
ПП – Pneumatická pistole;
РД – Vysoušeč vzduchu s tlakovým regulačním ventilem;
РС1, РС2, РС3 – sběrné nádoby;
СР1, СР2 – rotační spoje;
ТД8.1 – diagnostický bod;
Фв, Фн1, Фн2 – spojky;
Ц – pneumatický válec blokovacího mechanismu;
Ш – hadice;
Ш1, Ш2 – pneumatiky hnací nápravy;
ШН – hadice na huštění pneumatik;
Y8.1 – elektromagnet - zapnutí osového blokování;
Y8.2 – elektromagnet zapnutí brzd přívěsu (spustí se signálem
STOP);
Y8.3 – elektromagnety zapnutí huštění pneumatik;
Y8.4 – elektromagnet zapnutí zesilovače toku;
ЕК1 – elektrický konektor nahřívací patrony sušičky vzduchu
Obrázek А.6 - Základní pneumatické schéma
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Přílohy

PŘÍLOHA B
SEZNAM
prvků na elektrických obvodech stroje
Tabulka B.1
Pol.
označení

Název

A1
Elektronický blok dieselového motoru
A2
Pákový ovladač MDC-S03MA5VF0S0005-0483
A3
Klimatizace „Avgust“
A4
Modul palubního informátoru KVK 0701100
А5
Blok grafického terminálu BTG.02 RIDP.426469.552-02
А6
Řídicí modul podávacího ústrojí KVK 0701400
А7
Modul ovládacího panelu CAN KVK 0701300
А8
Modul automatiky KVK 0701900
А9
Modul transmise KVK 0701200
А10
Ovládací panel pro zavádění konzervačních látek
А11, А12
Zesilovač KVK0701550
А13
Modul zpoždění v tělese KVK 0701810
А14
Modul adaptace snímače NH3
A15
Modul SCR
В1
Snímač detektoru kovů KVK 0701010
В2
Snímač otáček hydromotoru válců podávacího ústrojí
В3
Snímač detektoru kamení KVS-1-0111440
В4, В9
Snímač KVK 0701600
В5, В12, В14
Snímač úhlu pootočení DUP-01 ±15
В6, В11, В15
Snímač úhlu pootočení DUP-01 ±30
až В19
В13
Snímač úhlu pootočení DUP-02 ±15
В7, В8
Bezdotykový snímač otáček DCh-301 LOG
В10
Snímač otáček hydromotoru adaptéru
В20
Snímač UES 16-0701180
В21
Snímač spotřeby konzervační látky
В22
Snímač přítomnosti hmoty
В23
Snímač vlhkosti vzduchu
В24, В25
Snímač NOx
ВА1
Sběrná nádoba automobilová MP3 SUPRA SFD-1224U
BA2
Akustický systém RED DRAGON SUPRA SRD 1012
BP1
Snímač tlaku chladiva
ВР2, ВР3
Snímač tlaku 0705-402-41-B-007
ВР4, ВР6
Snímač tlaku 441044 102 0
VR5
Snímač tlaku 0705-252-41-В-007
BQ1, BQ2
Snímač detonace 18.3855
D1 až D4
Diodový modul SD5
D5, D6
Ochranný blok BZS-3
Е1
Lampa А24-21-3
ЕК1
Snímač ohřevu sušiče vzduchu
ЕК2
Snímač ohřevu nádrže AdBlue
EK3, EK4
Snímač ohřevu potrubí AdBlue
ЕК5, ЕК6
Snímač ohřevu motoru
EL1
Lampa LP-93AM 6 m s vypínačem U2
EL2
Svazek světel 112.10.30.3711-01 (levý)
Pokračování tabulky B.1

Mn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
7
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
4
2
1
1
1
2
2
1
1
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Pol.
označení
EL3
EL4 až EL16
EL17
EL18
EL19 až EL22
EL23
F1
FU55
FU1, FU35
FU24
FU23

____

Přílohy

Název
Svazek světel 112.10.30.3711 (pravý)
Pracovní reflektor 112.08.74
Bodové stropní svítidlo
Lampa přepravní SIEU.453754.009-05
Polovodičová osvětlovací žárovka LPO-16BT30А50V24
Osvětlení registrační značky FP131AB
Pojistka 331.3722
Pojistkový blok
Pojistkový blok 111.3722
BP-4
BP-8
Pojistky
ATY-N1(1A)

FU9, FU42,
FU46, FU52,
FU53
FU43 až
ATY-N 3 (3A)
FU45, FU48,
FU49
FU8
ATY-N3 (3A)
FU4, FU50
5 A35.3722 (2110-3722105)
FU2, FU15,
7.5 A 351.3722 (2110-3722107)
FU16, FU40,
FU41, FU47,
FU51
FU3, FU5,
10 A 352.3722 (2110-3722110)
FU6, FU10,
FU13, FU17,
FU18, FU27,
FU30
FU7, FU12,
15 A 353. 3722 (2110-3722115)
FU14,
FU25,FU31
FU11, FU29
20 A 354.3722 (2110-3722120)
FU26
25 A 355.3722 (2110-3722125)
G1
Generátor ААN3144 28V 140A
GB1, GB2
Baterie 6ST-190A
НА1
Zvukový signál bez tlampače SZ13
НА2
Zvukový signál bez tlampače SZ14
НА3
Signalizátor couvání s proměnným tónem SZCHR-01
HL1
24.3803-47
HL2
24.3803-17
HL3
24.3803-98
HL4
24.3803-85
HL5
24.3803-28
HL6
24.3803-07
HL7
Kontrolka 2212.3803-143
HL8, HL9
Blinkr boční přídavný 112.02.17 (oranžový)
HL10
Světlo zadní 7442.3716
HL11
Světlo zadní 7452.3716-06
HL12 až HL14 Signalizační maják MS-2-24-0 (oranžový)
Pokračování tabulky B.1

Mn.
1
13
1
1
4
1
1
1
2
1
1
5
5
1
2
7

9

5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
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Pol.
označení
KT1
KV1, KV3,
KV4, KV14
KV7, KV16,
KV10 až
KV12, KV15,
KV27, KV32
KV2
KV8, KV26,
KV9, KV13,
KV18 až
KV23, KV28
až KV30
KV5, KV6
KV24, KV25
M1
M2
М3
М4
М5
M6
M7
МА1 až МА3
МВ1
МВ2
МВ3
МВ4
MK1
Q1
R1
R3, R4
R5, R6, R7,
R8
SA1
SA2
SA7
SA8
SA6
SA4, SA5
SA9, SA10
SA3
SA11
SA12
SA13 až SA15
SA20 až SA27
SA16, SA28,
SA29
SB1

____

Přílohy

Název

Mn.

Přerušovač blinkrů PEUP-4
Relé 71.3747-11

1
4

Relé 903.3747-01

8

Relé 738.3747-20
Relé 191.3777-01

1
14

Relé 983.3747-01
Relé
Startér 7,8 kW 24 V
Elektrický pohon čerpadla pro přívod konzervační látky
Elektrický pohon na opěře KVK 0701470
Elektrický pohon na opěře KVK 0701470-01
Elektromechanismus DA24-20B65 M 10 MON
Kompresor systému AdBlue
Elektrický pohon pumpování sedačky
Ostřikovač SEАТ-18 ADJUI.0602V0.001 TU
Motoreduktor 175 090 020
Motoreduktor 192 090 021
Motoreduktor stěrače KVK 0700750-01
Motoreduktor stěrače KVK 0700750
Elektromagnetický ventil spojky kompresoru klimatizace
Vypínač 1212.3737-07
Odpor С2-23-0.5-2 kOhm+10%
Odpor С2-23-0.5-1 kOhm+10%
Odpor С2-23-0.5-120 Ohm+5%

2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4

Vypínač VK353U
0974-01.01
0974-02.47
0974-03.04
0974-03.05
0974-03.43
0974-04.36
Přepínač blinkrů a světla 1802.3769000
Přepínač stěrače 1902.3769000
Přepínač 6FH 007 832-151
Přepínač 6GM 007 832-251
Přepínač 6GM 007 832-241
Přepínač 6GM 007 832-197

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
8
3

Vypínač 06-63-410 KISSLING

1

179

KVK-6-0000000 NP

____

Přílohy

Pokračování tabulky B.1
Pol.
označení
SB2
SB3
SB4, SB7,
SB8, SB17,
SB19, SB22
SB20
SB5, SB9,
SB11, SB15
SB6, SB10,
SB12, SB16
SK1 až SK3
SK4
SK5, SK6
SK7
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
SP1
SP2
SP3
SP6
SP8
SP9
SQ1
SQ2 až SQ4
SQ5, SQ6
SQ7, SQ8
VD1
WA1
XS1
XS2
XS3
XS4
XS5
YA1
YA2, YA3
Y2 až Y8

Název

Mn.

Tlačítkový vypínač VK24-11.3704-01
Přepínač Q-1726 (zelený)
Vypínač 6FH 007 832-107

1
1
6

Vypínač 6EH 007 832-027
Vypínače ВК60.3710
Barva zdvihátka žlutá, barva manžety černá

1

Barva zdvihátka červená, barva manžety černá

4

Teplotní čidlo 19.3828
Snímač havarijní teploty kapaliny DATŽ-04
Teplotní čidlo mísící trubky SCR
Teplotní čidlo okolního vzduchu
Snímač DOT-470.MP
Snímač DUTT-520М5
Signalizační snímač DGS-М-00-24-01-К
Hladina chladicí kapaliny motoru
Snímač přítomnosti vody v palivu
Snímač tlaku 0170 461 01 1 010
Zanesení vzduchového filtru
Snímač zanesení olejového filtru
Snímač DADV
Tlakové relé 0163 412 03 1 047
Snímač tlaku 0169 419 03 1 011
Snímač přítomnosti pracovníka obsluhy na sedadle
Snímač převodové skříně KVK 0700780
Snímač opotřebení brzdových čelistí
Snímač GPT 647.60.00
Dioda 1.5 КЕ36СА
Prutová anténa 2102.7903
Zásuvka palubní sítě 3106.3715
Diagnostický konektor vznětového motoru
Kolíková svorkovnice 1-0965641-1
Kolíková svorkovnice 1-0965641-6
Zásuvka Р7-2 CIKS.687111.002
Elektromagnetický ventil
Ventil ohřevu nádrže AdBlue
Sada elektromagnetů

3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
48

4
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Konektor X4 svazku
napájení

Přílohy

PŘÍLOHA B

Konektor X11 svazku
pultu ovládaní

Relé čidel systému
ADBlue

Zámek zapalovaní

Konektor X5 svazku
motoru

Blok ochrany BES-3
Konektor X13 svazku
ovl. panelu

Blok ochrany BES-3
Relé napájení
elektroniky
Tlumicí dioda

Vypnutí elektroniky

Modul zpoždění
napájení elektroniky
Konektor X11 svazku
ovl. panelu
Konektor X12 svazku
ovl. panelu

Neutrální GSTroniky

Modul adaptace čidla
NH3

Relé napájení
Konektor X13 svazku
ovl. panelu

Čidlo NOx na
Čidlo NOx na
Čidlo vlhkosti
vstupu do roury výstupu z roury
vysušeného vzduchu SCR
SCR

Startovací relé
startéru
Blokace startéru

Čidlo ohřívače
nádržky AdBlue
Relé alternátoru

Alternátor

Systém SCR

Konektor X5 svazku
motoru

Zásuvka přenosné
svítilny u motoru

Konektor X4 svazku
napájení

Konektor dodatečného
zařízení Liebherr
Do modulu
přev. ústrojí

Konektor X11 svazku ovl.
panelu

Přenosná svítilna 24V

Vypínač napájení

Čidlo NH3 na
výstupu z roury
SCR

Kompresor
vzduchu systému
AdBlue

Zásuvka přenosné
svítilny ve skříni

Diagnostická
zásuvka
Obvod

Konektor X14
svazku

Ovládaní vypínače
napájení
Tlumicí dioda
Blokace vypínače napájení

Ohřev motoru

Příklad označení

Akumulátor 12V

Startér
Průřez kabelu
Barva kabelu
Číslo kabelu

Konektor X11 svazku pultu
Předehřev sušiče vzduchu

Ohřev motoru 1
Relé ohřevu

Zásuvka X11 zapalovače

Ohřev motoru 2
Relé ohřevu

Obrázek B.1 - Základní elektrické schéma stroje
CAN диагностика двигатель
Цепь
Датчик засоренности воздушного фильтра
Датчик температуры на входе в трубу
смешивания SCR
Датчик температуры на выходе после трубы
смешивания SCR
Датчик температуры окружающего воздуха
Датчик наличия воды в топливе
Лампа холодного пуска двигателя

CAN diagnostika motoru
Obvod
Čidlo zanesení vzduchového filtru
Čidlo teploty na vstupu do směšovací roury SCR
Čidlo teploty na výstupu ze směšovací roury SCR
Čidlo okolní teploty
Snímač vody v palivu
Kontrolka studeného startu
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24 В приборы
масса
контроль наличия питания
Лампа
электроуправляемый вентиль
Уровень охлаждающей жидкости
Управление охлаждающей жидкости
Лампа контроля дизеля
Пуск стартера
Реле питания датчиков системы SCR
Передача данных
Клапан подогрева
Линия передачи данных

24 V přístroje
Fáze
Kontrola napájení
Kontrolka
Elektrický ventil
Hladina chladicí kapaliny
Řízení chladicí kapaliny
Kontrolka stavu nafty
Spouštění startéru
Relé napájení čidla systému SCR
Přenos dat
Ventil ohřátí
Linka přenosu dat

Пуск стартера
Разъём жгута
Разъём жгута Х5 моторной установки
Лист

Spouštění startéru
Konektor kabelového svazku
Konektor svazku X5 motoru
List

Přílohy
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Přílohy

PŘÍLOHA B

разряд АКБ
сигнальная лампа «Холодный пуск»
Сигнальная лампа RSL
Сигнальная лампа «Контроль дизеля»
Сигнальная лампа дальнего света
Сигнальная лама поворота
Реле прерыватель поворотов
Выключатель указателей поворота и аварийной
сигнализации
Разъём Х7 жгута рулевой колонки
Переключатель световой сигнализации
Переключатель дальний/ближний свет фар
Дальний свет
Ближний свет

vybití baterie
Kontrolka "studený start"
Kontrolka RSL
Kontrolka "Stav nafty"
Kontrolka dálkových světel
Kontrolka směrových světel
Relé blikače
Přepínač směrových světel a výstražných světel
Konektor X7 svazku sloupku řízení
Spínač světelné signalizace
Přepínač dálkových / potkávacích světel
Dálková světla
Potkávací světla
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Габарит
Поворот
Звуковые сигналы
Фара транспортная левая
Фара транспортная правая
Правый повторитель поворотов
Левый повторитель поворотов
Разъём адаптера
левый поворот
Масса
Правый поворот
Габарит правый
Габарит левый
Датчик давления педали стоп
Разъём Х6 жгута площадки управления
Разъём Х3 жгута задних фонарей
Выключатель фонарей доп. освещения
Фонари освещения моторной установки
Звуковой сигнал дальнего хода
Стоп
Задний правый фонарь
Фонарь заднего хода
задний левый фонарь
Освещение номерного знака
Розетка прицепа
Реле фонарей заднего хода
Рукоятка ГСТ
Реле фонарей света СТОП
реле звукового сигнала
Разъём Х7 жгута рулевой колонки
Разъём Х19 жгута кабины
Разъём Х20 жгута кабины
Транспортные фары
Габариты
Отключено
Выключатель габаритов

____

Přílohy

Obrysová světla
Směrová světla
Zvuková signalizace
Levý transportní světlomet
Pravý transportní světlomet
Pravé boční směrové světlo
Levé boční směrové světlo
Konektor adaptéru
Levé směrové světlo
Záporný pól
Pravé boční směrové světlo
Pravé obrysové světlo
Levé obrysové světlo
Snímač polohy pedálu STOP
Konektor X6 svazku ovládací platformy
Konektor X3 svazku zadních světel
Přepínač dodatečného osvětlení
Světla osvětlení pohonné jednotky
Zvuková signalizace dálkových světel
Stop
Pravé zadní světlo

Couvací světlo
Levé zadní světlo
Osvětlení SPZ
Zásuvka přívěsu
Relé couvacího světla
Ovládací páka HSR
Relé světel STOP
Relé zvukové signalizaci
Konektor X7 svazku sloupku řízení
Konektor X19 svazku kabiny
Konektor X20 svazku kabiny
Transportní světla
Obrysová světla
Vypnuto
Vypínač obrysových světel

Obrázek B.2 - Základní elektrické schéma stroje
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Přílohy

PŘÍLOHA B

Obrázek B.3 - Základní elektrické schéma stroje
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Přílohy

PŘÍLOHA B

На лист
Разъём Х13 жгута пульта управления
лист

Obrázek B.4 - Základní elektrické schéma stroje (list 1)
Na list
Konektor X13 svazku dálkového ovládání
List
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Включение дорога/поле
Сигнальная лампа Централизованная смазка
Переключатель давления в шинах
Давление подкачки шин
Включение системы централизованной смазки
Включение электрогидравлики
Гасящий диод
Силосопровод поднять
Силосопровод опусить
Открыть ПИА
Закрыть ПИА
Разъём Х6 жгута площадки управления
Разъём Х12 жгута пульта управления
Давление в гидровыводе 1А управления
адаптером
Давление в гидровыводе 1 управления
адаптером
Давление в гидровыводе 2А управления
адаптером
Давление в гидровыводе 2Б управления
адаптером
Разъём Х12 жгута пульта управления
Разъём Х1 жгута внесения консервантов
Разъём подключения централизованной
системы смазки
Силосопровод подънять/опустить
Давление в гидровыводах 1 управления
адаптером
Давление в гидрвыводах 2 управления
адаптером
Разъём Х2 жгута гидроблоков
Компрессор пневматической подвески сиденья
оператора
Разъём Х13 жгута пульта управления
Реле прижима подборщика

____

Přílohy

Přepínač silnice/pole
Kontrolka Centrální mazaní
Přepínač tlaku v pneumatikách
Tlak dohuštění pneumatik
Zapnutí systému centrálního mazaní
Zapnutí elektrohydrauliky
hasicí dioda
Dopravník siláže zvednout
Dopravník siláže sklopit
Otevřít PRÚ
Zavřít PRÚ
Konektor X6 svazku ovládací platformy
Konektor X12 svazku dálkového ovládání
Tlak v hydraulickém výstupu 1A řízení adaptéru
Tlak v hydraulickém výstupu 1 řízení adaptéru
Tlak v hydraulickém výstupu 2A řízení adaptéru
Tlak v hydraulickém výstupu 2B řízení adaptéru
Konektor X12 svazku dálkového ovládání
Konektor X1 svazku přidávání konzervantů
Konektor připojení systému centrálního mazaní
Dopravník siláže zvednout/sklopit
Tlak v hydraulickém výstupu 1 řízení adaptéru
Tlak v hydraulickém výstupu 2 řízení adaptéru
Konektor X2 svazku hydrobloků
Kompresor vzduchového odpružení sedadla řidiče
Konektor X13 svazku dálkového ovládání
Relé přitlačení sběrače
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PŘÍLOHA B
Druh operace
Automatické řízení (náprava řízených kol)
Natáčení kol doprava
Natáčení kol doleva
Závěs
Zvednout
Spustit
Podélné kopírování dle čidel polohy žací lišty
Nahoru
Dolu
Podélné kopírování dle čidel tlaku
Nahoru
Dolu
Dopravník siláže
Natáčení doleva
Natáčení doprava
Stříška dopravníku siláže
Zvednout
Spustit
Stříška dopravníku siláže (automatický režim)
Zvednout
Spustit
Dopravník siláže
Zvednout
Spustit
Adaptér
Vysoký tlak v hydraulickém výstupu 1a
Vysoký tlak v hydraulickém výstupu 1 б
Provoz zařízení na broušení
Adaptér
Vysoký tlak v hydraulickém výstupu 2a
Vysoký tlak v hydraulickém výstupu 2б

Číslo hydraulického rozdělovače
Ур2.3
Ур2.4

У2.1
У2.1

У2.2
У2.2

Ур2.6

У2.5

Ур2.7
Ур2.6
Ур2.7

У2.5
У2.5
У2.5

Ур2.6

У2.5

Ур2.7

У2.5

Ур2.10
Ур2.11

У2.9
У2.8

У2.8
У2.9

У2.12
У2.13

У2.14
У2.14

У2.15
У2.15

У2.12
У2.13

У2.14
У2.15
У2.14
У2.15

У2.25
У2.27
У2.25
У2.27

У2.12
У2.13

У2.16
У2.16

У2.17
У2.17

У2.12
У2.13
У2.12

У2.18
У2.18
У2.22

У2.19
У2.19
У2.23

У2.12
У2.13

У2.20
У2.20

У2.21
У2.21

У2.26
У2.26

Obrázek B.4 - Základní elektrické schéma stroje (list 2)
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Obrázek B.5 - Základní elektrické schéma stroje (list 1)
Модуль терминальный графический
Разъём Х10 жгута питающего аппрата
Разъём Х2 быстроразъёмной муфты
Датчик зазора доизмельчающего
Датчик зазора вальцев ПКА
Датчик температуры ГС ходовой части
Цепь
Питание
Сигнал
Общий
Датчик температуры ГС привода адаптеров
Датчик температуры ГС питающего аппарата
Скорость движения

Terminálový grafický modul
Konektor X10 svazku napájecího přístroje
Konektor X2 rychlospojky
Čidlo mezery dodatečného drcení
Vůle mezi válci PRÚ
Čidlo teploty spojovací hlavice podvozku
Obvod
Napájení
Signál
Celkový
Čidlo teploty spojovací hlavice pohonu adapterů
Čidlo teploty spojovací hlavice napájecího přístroje
Rychlost
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Обороты режущего барабана
Разъм Х16 жгута ШР
Датчик давления топлива основного бака
Датчик давления привода ПИА
Разъём Х14,Х18 жгута ШР
Разъём Х13, Х11 жгута пульта управления
Датчик давления привода адаптеров
Засоренность сливного фильтра
Аварийное давление в пневмостистеме
Аварийный уровень масла в маслобаке
Аварийная температура масла в маслобаке
Давление пневмосистемы
Разъём ХВ жгута датчиков
Разъём Х5 жгута моторной установки
Разъём Х16 жгута ШР
Лист
На лист
Общ.
САN Н (комбайна)
CAN H (двигателя)
Модуль бортинформатора
Аварийная темп. масла в маслобаке
Обороты барабана
Давление привода адаптеров
Уровень топлива
Аварийный уровень масла
Воздушный фильтр
Аварийное давление в пневмосистеме
Ав. уровень охлаждающей жидкости
Питание датчиков
Общий датчиков
двигателя
Давление пневмосистемы
Зазор доизмельчающего
Температура масла в ГС
Напряжение бортсети
Засоренность сливного фильтра
Включение управляемого моста
(резерв)
Питание электроники

____
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Otáčky sekacího bubnu
Konektor X16 svazku typ FQ
Čidlo tlaku paliva hlavní nádrže
Čidlo tlaku pohonu PRÚ
Konektor X14, X18 svazku typ FQ
Konektor X13, X11 svazku dálkového ovládání
Čidlo tlaku pohonu adaptérů
Ucpání vypouštěcího filtru
Havarijní tlak pneumatického systému
Havarijní hladina oleje v olejové nádrži
Havarijní teplota oleje v olejové nádrži
Tlak pneumatického systému
Konektor XB svazku čidel
Konektor svazku X5 motoru
Konektor X16 svazku typ FQ
List
Na list
Celk.
CAN H (kombajn)
CAN H (motor)
Modul palubního počítače
Havarijní teplota oleje v olejové nádrži
Otáčky bubnu
Tlak pohonu adaptéru
Hladina paliva
Havarijní hladina oleje v olejové nádrži
Vzduchový filtr
Havarijní tlak pneumatického systému
Havarijní hladina chladicí kapaliny pneumatického
systému
Napájení čidel
Všechna čidla motoru
Tlak pneumatického systému
Čidlo mezery dodatečného drcení
Teplota oleje spojovací hlavice
Napětí palubní sítě
Ucpání vypouštěcího filtru
Zapnutí řídicí náprava
(nouzové)
Napájení elektroniky
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PŘÍLOHA B

Obrázek B.5 - Základní elektrické schéma stroje (list 2)
Датчики двигателя
Датчик температуры на входе в трубу
смешивания SCR
Датчик температуры на выходе из трубы
смешивания
Датчик температуры окружающего воздуха
Уровень охлаждающей жидкости

Čidla motoru
Čidlo teploty na vstupu do směšovací roury SCR
Čidlo teploty na výstupu ze směšovací roury SCR
Čidlo okolní teploty
Hladina chladicí kapaliny
Obvod
Signál
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Цепь
Сигнал
Общий
Питание
Засоренность воздушного фильтра
Датчик наличия воды в топливе
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Celkový
Napájení
Zanesení vzduchového filtru
Snímač vody v palivu
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Obrázek B.6 - Základní elektrické schéma stroje
Модуль управления питающим аппаратом

Modul řízení napájecího přístroje
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Реле привода левого назад, вперёд
Реле привода правого назад, вперёд
Разъём Х17 жгута ШР
Привод левый
Привод правый
Цепь
Питание
Назад
Сигнал
Вперёд
Общий
Удар
Питание
Усилитель
Датчик депонации правый, левый
Реле электромеханизма крышки заточного
Электромеханизм крышки заточного
Датчик положения крышки заточного
Датчик положения камня заточного
Датчик контроля замены камня
Датчик оборотов ГМ адаптера
Датчик металлодетектора
Датчик камнедетектора
Разъём Х1 быстроразъёмной муфты
Датчик оборотов ГМ вальцев ПИА
Разъём Х10 жгута питающего адаптера
Разъём Х2 быстроразъёмной муфты
Клапан быстрого останова
Рабочий ход адаптера
Реверс адаптера
Рабочий ход
Реверс
Разъём Х9 жгута коробки передач
Клапан понижения давления в адаптере
Реле включения заточного
Реле питания ручного управления заточным
Разъём Х12 жгута гидровыводов
Включение заточного устройства
Экстренный останов главного привода
Включение заточного устройства
Закрывание крышки заточного
Открывание крышки заточного
Разъём Х6 жгута площадки управления
Разъём Х13 жгута пульта управления
Реле ручного отключения главного привода
Включение главного привода
Включение «Сервис»
Разъём Х12 жгут пульта управления
Разъём Х16, 17 жгута ШР
Вывод
Сигнал датчика оборотов ПИА
Импульсы правого ЭП
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Relé levého pohonu dozadu, dopředu
Relé pravého pohonu dozadu, dopředu
Konektor X17 svazku typ FQ
Pohon levý
Pohon pravý
Obvod
Napájení
Dozadu
Signál
Dopředu
Celkový
Náraz
Napájení
Zesilovač
Čidlo deponace pravé, levé
Relé elektro mechanismu ostřícího krytu
Elektro mechanismus ostřícího krytu
Čidlo polohy elektro mechanismu ostřícího krytu
Čidlo polohy brusného kamene
Čidlo stavu výměny kamene
Čidlo otáček HM adaptéru
Čidlo detektoru kovů
Čidlo detektoru kamení
Konektor X1 rychlospojky
Čidlo otáček HM válců PRÚ
Konektor X10 svazku napájecího adaptéru
Konektor X2 rychlospojky
Ventil rychlého zastavení
Pracovní zdvih adaptéru
Revers adaptéru
Pracovní zdvih
Revers
Konektor X9 svazku převodovky
Ventil snižovaní tlaku v adaptéru
Relé zapnutí ostření
Relé napájení manuálního ovládání ostřením
Konektor X12 svazku hydraulického výstupu
Zapnutí ostřícího zařízení
Nouzové zastavení hlavního pohonu
Zapnutí ostřícího zařízení
Zavření ostřícího krytu
Otevření ostřícího krytu
Konektor X12 svazku ovládací platformy
Konektor X13 svazku dálkového ovládání
Relé manuálního vypnutí hlavního pohonu
Zapnutí hlavního pohonu
Zapnutí „Servis“
Konektor X12 svazku dálkového ovládání
Konektor X16, 17 svazku typ FQ
Vystup
Signál čidla otáček PRÚ
Impulsy pravého EP
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Сигнал правого ДУ
Сигнал левого ДУ
Сигнал КД
Сигнал МД
Жатка кукурузная
Жатка травяная
GND электроники
Сигнал доп. оборотов адаптера
Засор. напорного фильтра н. адаптеров
Сервис
ВОМ выключен
Подборщик
Крышка открыта
Крышка закрыта
Питание датчиков +12В
Импульсы левого ЭП
Температура масла
Сигнал датчика камня заточного
Кнопка ТЕСТ/СТОП
Реле давления адаптера
Сигнал «камень сточен»
Питание электроники +24В
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Signál pravého DU
Signál levého DU
Signál redukčního tlakového ventilu
Signál DK
Sekačka na kukuřici
Sekačka na trávu
GDN elektroniky
Signál dodatečných otáček adaptérů
Zanesení tlakového filtru adaptérů
Servis
vývodový hřídel odpojen
Sběrač
Kryt otevřen
Kryt zavřen
Napájení čidel +12 V
Impulsy levého EP
Teplota oleje
Signál čidla brusného kamene
Tlačítko TEST / STOP
Relé tlaku adaptéru
Signál „kámen je ubroušen“
Napájení elektroniky +24 V
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Obrázek B.7 - Základní elektrické schéma stroje
Включение передачи 1,2
на лист
Лист
Управление КПП трансмиссии
Включение нейтральной передачи
Блокировка дифференциала
Управление двигателем
Рабочий ход

Zařazení rychlosti 1, 2
na stránku
List
Ovládání PS převodového ústrojí
Zařazení neutrálního převodu
Blokace diferenciálu
Ovládání motoru
Pracovní jízda
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Нейтраль
Управление питающе-измельчающим
аппаратом
Реверс
Реверс адаптера
Силосопровод
Авто положение 1
Авто положение 2
Длина резки L1
Длина резки L2
Ограничение снижения оборотов двигателя
ДК Оператор в кресле
Модуль CAN панели управления
Цепь
Общий
Питание +24В
CAN0_H комбайна
CAN0_L комбайна
CAN0_Экран
КН_Навеска_ОПУСТИТЬ
КН_Навеска ПОДНЯТЬ
КН_Козырёк ОПУСТИТЬ
КН_Козырёк ПОДНЯТЬ
КН_Силосопроод поворот ЛЕВО
КН_Силосопровод поворот ПРАВО
КН_Силосопровод авто положение 2, 1
КН_Автоконтур по рельефу ВКЛЮЧИТЬ
КН_Автоконтур по высоте ВКЛЮЧИТЬ
КН_Ограничение снижения оборотов двиг.
КН_Автомат вождения включить
КН_Автомат козырька включить
КН_КПП 1,2 передачу ВКЛЮЧИТЬ
КН_КПП НТР передачу ВКЛЮЧИТЬ

Neutrální
Ovládání podávacího rozmělňovacího ústrojí

КН_Обороты дизеля 1,2,3,4
КН_Блокировка дифференциала
ДК_Оператор в кресле
КН_ПИА Рабочий ход ВКЛЮЧИТЬ
КН_ПИА Реверс ВКЛЮЧИТЬ
КН_ПИА Нейтраль ВКЛЮЧИТЬ
КН_ПИФ Реверс адаптера ВКЛЮЧИТЬ
КН_Длина резки L1, L2
Разъём Х12, Х13 жгута пульта управления
Рукоятка ГСТ

КН_Otáčky motoru 1,2,3,4
KH_Blokace diferenciálu
DK_Operátor na sedačce
КН_PRÚ Pracovní režim ZAPNOUT
КН_PRÚ Revers ZAPNOUT
КН_PRÚ Neutrální ZAPNOUT
KN_PRÚ Revers adaptéru ZAPNOUT
КН_Délka řezání L1, L2
Konektor X12, X13 svazku ovládacího panelu
Rukojeť GST

_
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Revers
Revers adaptéru
Dopravník siláže
Auto poloha 1
Auto poloha 2
Délka řezání L1
Délka řezání L2
Omezení poklesu otáček motoru
DK operátor na sedačce
Modul CAN ovládacího panelu
Obvod
Společný
Napájení +24V
CAN0_H kombajnu
CAN0_L kombajnu
CAN0_Stínění
КН_Závěs SPUSTIT
КН_Závěs ZVEDNOUT
КН_Stříčka SPUSTIT
КН_Stříčka ZVEDNOUT
КН_Dopravník siláže otočení VLEVO
КН_Dopravník siláže otočení VPRAVO
КН_Dopravník siláže auto poloha 2, 1
КН_Auto kontura dle terénu ZAPNOUT
КН_Auto kontura dle výšky ZAPNOUT
КН_Omezení poklesu otáček motoru
КН_Zapnout automat řízení
КН_Zapnout automat řízení
КН_КПП 1,2 převod ZAŘADIT
КН_КПП НТР převod VYŘADIT
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Система автопилота контура и автоматики
силосопровода
От переключателя «Дорога/Поле»
Разъём Х8 жгута датчиков
Разъём Х9 жгута коробки передач
Цепь
Сигнал
Питание
Общий
Датчик угла подъёма силосопровода
Датчик угла поворот силосопровода
Датчик угла поворота управляемого моста
(правое колесо)
Датчик угла поворот козырька силосопровода
Давление навески
Разъём Х2 жгута гидроблоков
Датчик угла положения навески
Разъём Х6 жгута площадки управления
Разъём адаптера
Принадлежность кукурузной жатки
Датчик угла стеблекопира (право)
Датчик угла копирные дуги (право)
Датчик угла копирные дуги (лево)
Датчик угла стеблекопира (лево)
Жатка кукурузная
Подборщик
Жатка травяная
Реле поворота силосопровода
Реле автомата вождения
Поворот силосопровода включить
Автовождение мост вправо
Автовождение мост влево
Автомат вождения включить
Реле автомата вождения
Автоконтур включить
Аккумулятор навески выключить
Навеску поднять
Навеску опустить
Поворот слосопровода вправо
Поворот силосопровода влево
Уменьшение скорости козырька
Козырёк силосопровода поднять/опустить
Разъём Х16, Х5 жгута ШР
CAN диагностика пульт
Модуль автоматики
Цепь
Вывод
Датчик угла стеблекопира «лево»
Датчик угла копирные дуги «лево»
Датчик угла поворота силосопровода
Кнопка «навеску поднять»
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Obrázek B.8 - Základní elektrické schéma stroje
Systém automatického řízení obvodu a automatiky
dopravníku siláže
Od vypínače „Silnice / Pole“
Konektor X8 svazku čidel
Konektor X8 svazku převodové skříně
Obvod
Signál
Napájení
Společný
Čidlo úhlu zvedání dopravníku siláže
Čidlo úhlu natáčení dopravníku siláže
Čidlo úhlu natáčení řízené nápravy (pravé kolo)
Čidlo úhlu natáčení stříšky dopravníku siláže
Tlak závěsu
Konektor X2 svazku hydraulických bloků
Čidlo úhlu polohy závěsu
Konektor X6 svazku řídicí plošiny
Konektor adaptéru
Příslušenství kukuřičné žací lišty
Čidlo úhlu kopírování stébel (vpravo)
Čidlo úhlu kopírovací oblouky (vpravo)
Čidlo úhlu kopírovací oblouky (vlevo)
Čidlo úhlu kopírování stébel (vlevo)
Kukuřiční žací lišta
Sběrač
Žací lišta na trávu
Relé natáčení dopravníku siláže
Relé automatu řízení
Zapnout natáčení dopravníku siláže
Automatické řízení náprava vpravo
Automatické řízení náprava vlevo
Zapnout automat řízení
Relé automatu řízení
Zapnout automatickou konturu
Vypnout akumulátor závěsu
Zvednout závěs
Spustit závěs
Natáčení dopravníku siláže vpravo
Natáčení dopravníku siláže vlevo
Zmenšení rychlosti stříšky
Zvednout/spustit stříšku dopravníku siláže
Konektor X16, X5 svazku ŠR
CAN diagnostika pult
Modul automatiky
Obvod
Výstup
Čidlo úhlu kopírování stébel (vlevo)
Čidlo úhlu kopírovací oblouky „vlevo“
Čidlo úhlu natáčení dopravníku siláže
Tlačítko „Zvednout závěs“
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Кнопка «навеску опустить»
Общий электроники
Датчик угла поворота силосопровода
Датчик угла поворота навески
Датчик откл. автомата вождения
Питание датчиков +5В
Общий датчиков
Датчик угла копирные дуги «право»
Датчик давления навески
Датчик угла стеблекопира «право»
Датчик угла подъёма силосопровода
Питание электроники
Скорость козырька уменьшить
Козырёк силосопровода вниз
Поворот силосопровод вправо
Поворот силосопровода включить
Навеску поднять
Автоконтур включить
Автовождение мост вправо
Автовождение мост влево
Резервный Y1
Козырёк силосопровода вверх
Поворот силосопрвода влево
Козырёк включить
Навеску опустить
Аккумулятор навески выключить
Автомат вождения включить
+24 В силовой части
Общий силовой части
Резервный Y2
Автомат вождения включить
ПИТАНИЕ +24
ДК_Автомат вождения выключить
Разъём Х2 жгута гидроблоков
Разъём Х13 жгута пульта управления
Включение автомата вождения
Разъём Х6 жгута площадки управления
Навеска
Поднять
Опустить

____
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Tlačítko „Spustit závěs“
Společný elektronika
Čidlo úhlu natáčení dopravníku siláže
Čidlo úhlu natáčení závěsu
Čidlo výp. automatu řízení
Napájení čidel +5V
Společný pro čidla
Čidlo úhlu kopírovací oblouky „vpravo“
Čidlo tlaku závěsu
Čidlo úhlu kopírování stébel „vpravo“
Čidlo úhlu zvedání dopravníku siláže
Napájení elektroniky
Zmenšit rychlost stříšky
Stříšku dopravníku siláže dolu
Natáčení dopravníku siláže vpravo
Zapnout natáčení dopravníku siláže
Zvednout závěs
Zapnout automatickou konturu
Automatické řízení náprava vpravo
Automatické řízení náprava vlevo
Rezerva Y1
Stříšku dopravníku siláže nahoru
Natáčení dopravníku siláže vlevo
Zapnout stříšku
Spustit závěs
Vypnout akumulátor závěsu
Zapnout automat řízení
+24 V silová část
Společný silová část
Rezerva Y2
Zapnout automat řízení
NAPÁJENÍ +24
DK_Vypnout automat řízení
Konektor X2 svazku hydraulických bloků
Konektor X13 svazku ovládacího pultu
Zapnutí automatu řízení
Konektor X6 svazku řídicí plošiny
Závěs
Zvednout
Spustit
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PŘÍLOHA B

Obrázek B.9 - Základní elektrické schéma stroje
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Цепь
Вывод
CAN 1H(комбайна)
CAN 2H (двигателя)
Датчик засорения напорного фильтра ГСТ
Датчик угла ГСТ
Датчик педали тормоза
Датчик давления стояночн. тормоза
Датчик нейтрали коробки
Датчик второй передачи
Датчик нейтрали ГСТ
Датчик 1 передачи
GND электроники
CAN 1L (комбайна)
CAN2L (двигателя)
Датчик уровня биоконсервантов
Датчик давления шин
Кнопка «поле»
Кнопка «Вкл. Упр. моста»
Датчик лев. колодки тормоза
Датчик прав. колодки тормоза
Питание датчиков (+5В)
Общий датчиков
Датчик заднего хода
Датчик блокировки дифференциала
Питание электроники +24В

Obvod
Výstup
CAN 1H(kombajnu)
CAN 2H (motoru)
Čidlo zanesení tlakového filtru GST
Čidlo úhlu GST
Čidlo brzdového pedálu
Čidlo tlaku parkovací brzdy
Čidlo neutrální polohy převodovky
Čidlo druhé rychlosti
Čidlo neutrální polohy GST
Čidlo 1.rychlosti
GND elektronika
CAN 1L (kombajnu)
CAN2L (motoru)
Čidlo hladiny biokonzervantů
Čidlo tlaku v pneumatikách
Tlačítko „pole“
Tlačítko „Zap. Ovl. nápravy
Čidlo lev. čelisti brzdy
Čidlo prav. čelisti brzdy
Napájení čidel (+5V)
Společný pro čidla
Čidlo zpáteční jízdy
Čidlo blokace diferenciálu
Napájení elektroniky +24V

1 передача
+24В силовой
Отключение управл. моста
Общий силовой
Слив
Доворот левый
Резерв 5,4,1
+24В силовой
Общий силовой
Доворот правый
Блокировка дифференциала
Мотор
2 передача
Резерв 2
Движение вперёд
Движение назад
Разъём жгута Х15, Х14, Х18 жгута ШР
лист
Разъём Х13 жгута пульта управления
Разъём Х2 жгута гидроблоков
Датчик давления в колёсах
ПИТ ДАТ
Цепь
Общ.

1.rychlost
+24V silový
Vypnutí ovl. nápravy
Společný silový
Přepad
Dotáčení doleva
Rezerva 5,4,1
+24V silový
Společný silový
Dotáčení doprava
Blokace diferenciálu
Motor
2.rychlost
Rezerva 2
Jízda vpřed
Jízda vzad
Konektor svazku Х15, Х14, Х18 svazku ŠR
list
Konektor X13 svazku ovládacího pultu
Konektor X2 svazku hydraulických bloků
Čidlo tlaku v pneumatikách
NAP. ČID.
Obvod
Společný
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Сигнал
Разъём Х16 жгута ШР
Разъём Х9 жгута коробки передач
Датчик КПП 1, 2, 3
ДК_Левая колодка тормозов
ДК_Правая колодка тормозов
Управление переключением передач
Потребитель и вид операции
Номер электромагнита
Нейтраль
Нейтраль – включение 1 передачи
Нейтраль – включение 2 передачи
1,2 передача включена
Отключение 1, 2 передачи нейтраль
Потребитель и вид операции
Номер электромагнита
Увеличение подачи насоса (движение вперёд)
Увеличение подачи насоса (движение назад)
Включение управляемого моста
Уменьшение объёма гидромотора
Включение муфты главного привода
Отключение «стояночного» тормоза
Блокировка включения «стояночного» тормоза
Включение муфты блокировки дифференциала
Пневматика прицепа
Клапан давления подкачки шин 0,16; 0,32 Мпа
Включение системы централизованной смазки
Разъём Х2 жгута гидравлики
Датчик давления магистрали стояночного тормоза
Датчик отключения блокировки дифференциала
Реле блокировки КПП
Разъём Х13, Х12 жгута пульта управления
Включение модуля трансмиссии
Разъём Х5 жгута моторной установки
Разъём Х2 жгута гидравлики
Включение управляемого моста
Включение стояночного тормоза
Включение модуля трансмиссии
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Signál
Konektor X16 svazku ŠR
Konektor X9 svazku převodové skříně
Čidlo převodové skříně 1, 2, 3
DK Levá čelist brzdy
DK Pravá čelist brzdy
Ovládaní řazení rychlostních stupňů
Spotřebič a druh operace
Číslo elektromagnetu
Neutrální
Neutrální - zařazení 1.rychlostního stupně
Neutrální - zařazení 2.rychlostního stupně
1,2 rychlostní stupeň je zařazený
Vypnutí 1, 2.rychlostního stupně neutrální
Spotřebič a druh operace
Číslo elektromagnetu
Zvýšení výtlaku čerpadla (jízda vpřed)
Zvýšení výtlaku čerpadla (jízda vzad)
Zapnutí řízené nápravy
Zmenšení objemu hydromotoru
Zapnutí spojky hlavního pohonu
Vypnutí „parkovací“ brzdy
Blokace zapnutí „parkovací“ brzdy
Zapnutí spojky blokace diferenciálu
Pneumatika přívěsu
Ventil tlaku huštění pneumatik 0,16; 0,32 MPa
Zapnutí systému centrálního mazání
Konektor X2 svazku hydrauliky
Čidlo tlaku magistrály parkovací brzdy
Čidlo vypnutí blokace diferenciálu
Relé blokace převodové skříně
Konektor X12, X13 svazku ovládacího panelu
Zapnutí modulu převodového ústrojí
Konektor X5 svazku motorové jednotky
Konektor X2 svazku hydrauliky
Zapnutí řízené nápravy
Vypnutí parkovací brzdy
Zapnutí modulu převodového ústrojí
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PŘÍLOHA B

Obrázek B.10 - Základní elektrické schéma stroje
Схема электрическая подключения оборудования
внесения консервантов
Кабина измельчителя
Разъём жгута кабины
Пульт управления системой консервантов
Цепь
Минус 24В
ИРЭМ выход
Сигнал +
+24В
ИРЭМ минус

Systém elektrického zapojení zařízení pro aplikaci
konzervačních látek
Kabina rozmělňování
Konektor svazku kabiny
Ovládací panel systému konzervačních látek
Obvod
Minus 24V
IREM výstup
Signál +
+24V
IREM minus
201

KVK-6-0000000 NP

Сигнал минус
Насос +
ИРЭМ+
Насос минус
Uпд минус
лист
Разъём жгута пульта
Разъём жгута кабины
Включение оборудования консервантов
Разъём жгута внесения консервантов
Отсек оборудования ОВК
Датчик расхода консерванта
Насос подачи консерванта
Разъём подключения насоса
Датчик наличия массы
Датчик уровня биоконсервантов
Сигнал БИО
Сигнал +
Сигнал минус
Сигнал питание (-)
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Signál minus
Čerpadlo +
IREM+
Čerpadlo mínus
Uпд mínus
list
Konektor svazku pultu
Konektor svazku kabiny
Zapnutí zařízení konzervace
Konektor svazku aplikace konzervantů
Sekce zařízení aplikace konzervantů
Čidlo spotřeby konzervantu
Čidlo dodání konzervantu
Konektor zapojení čerpadla
Čidlo existence „kostry“
Čidlo hladiny biokonzervantů
Signál BIO
Signál +
Signál minus
Signál napájení (-)
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PŘÍLOHA C
(informativní)
Tankovací nádrže
Tabulka C.1
Název

Objem
dm3
(l)

Značka olejů a provozních kapalin
Hlavní

Náhražky

Motorová
nafta
doporučená
v NO k
motoru

Motorová bionafta
TU
BY 500036524.121-2008
V létě: BDL-B-10, BDL-B-50 (používá
se při teplotě okolního prostředí vyšší
než +5 °C).
V zimě: BDZ-F10, BDZ-F-50
(používá se při teplotě okolního
prostředí vyšší než
-15 °C).
Motorová nafta pro automobily
(ЕН 590) ТU 38.401-58-296-2005
.

Olej
ТМ 5-18

SAE 85W90, API GL-5

Stejné

Stejné

Palivová nádrže:
- hlavní

830

- přídavná

285

Převodová skříň

23,0

Nápravové převodovky:
– pravý
– levá
Hydraulický systém stroje:
- objem oleje hydraulického
systému, l
- objem olejové nádrže, l
- periodicita výměny oleje
Reduktor pohonu podávacího
ústrojí
Reduktor
vrchních válců
Multiplikátor (reduktor pohonu
čerpadel)
Mazací systém motoru
Chladicí systém motoru

5,0
5,0
cca 180

Viz přílohu C, tabulku C.3
cca 110
1500 hodin provozu nebo jednou za dva roky před začátkem
sezóny
Olej
5,5
TM 5-18,
SAE 85W90, API GL-5
TAD-17i
2,0
16,0
35
110

Stejné

Stejné

«-»

«-»
Motorový olej
Shell Rimula Ultra SAE 5W-40

Kapalina
chladicí
Glyco Shell

Chladicí kapalina MB 325.0
Korrosion/Frostschutrmittel
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PŘÍLOHA C
Periodicita údržby filtračních vložek hydraulických systémů stroje
(v případě používání hydraulických čerpadel firmy Sauer-Danfoss, Německo, rok
výroby 2011)
Tabulka C.2
Hydraulický
systém

Označení filtrační vložky

Množ
st
ví

Hydraulický
systém
volantového
řízení a silových
hydraulických
válců

Filtrační vložka
СКТ230FD1 "fa Sofima" *)
nebo
P765457 fa "Donaldson"*)

Hydraulický
systém pohonu
podvozku a
hydraulický
systém
podávacího
ústrojí
a adaptérů
Všechny
hydraulické
systémy

Р164375 “Donaldson”

3

Odvětrávací ventil
(vzduchový filtr)
SMBT-47-N-10-0-B04-0 fa
„Stauff“
nebo ТМ 150 В fa „Sofima“
nebo BFS 7 P10-F 0 0 fa
„Bosch-Rexrot“ *) nebo
Filtrační vložka
odvětrávacího ventilu
FVG50-1/4-01А
„Specagromaš“ Minsk *)

2

Hydraulický olej
typu HLP
viz níže seznam
přípustných
olejů.

Čistota oleje max. 10 tř.
hrubosti dle GOST 172162001,
- olejová nádrž, kolem
- hydraulický systém, kolem

1

≈110 l
≈180 l

Umístění
Sběrný filtr,
vestavěný do
olejové nádrže.

Tlakový filtr, 1 ks
- upevněný na
olejové nádrži.
2 ks - umístěné u
nádrže s
močovinou v
prostřední části
stroje.
Odvětrávací
ventily jsou
umístěna na
olejové nádrži
nahoře.

Plnicí spojka je
umístěna
pod
druhým
stupínkem
schůdků.

Periodicita
údržby
1 DTÚ - výměna
filtrační vložky na
základě údajů
elektrického
snímače (zvuková
signalizace)
2 TÚ-1 (60
motohodin) –
výměna.
3 Výměna jednou
ročně před
začátkem sezóny.
1 TÚ-1 (60
motohodin) –
výměna.
2 Výměna jednou
ročně před
začátkem sezóny.
1 ТÚ-1, ТÚ-2 –
očistěte vnější
povrch
odvětrávacího
ventilu.
2 Výměna každé 2
roky

Výměna 1500 m/h
nebo jednou za
dva roky před
začátkem sezóny.
Tankujte pomocí
olejového
kompresoru nebo
tankovacího
stojanu. Před
tankováním se
musí olej nechat
odstát alespoň 10
dní
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*) Před objednáním filtrační vložky viz výrobce filtru. Filtrační vložka a filtr musí být od jednoho
výrobce.
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PŘÍLOHA C
Seznam
hydraulických olej doporučených pro hydraulický systém stroje KVK-8060-2
Tabulka C.3

Výrobce
ADDINOL
ARAL
AVIA
BP
BELGIN MADENI
Bucher Motorex AG
CASTROL
EUROL
Kompressol
LIQUI MOLY
MOBIL
SHELL
STATOIL
TEXACO
TNK
TOTAL
SRS
ESSO
Lukoil

Značka HLP (letní)
Hydraulický olej HLP 46
Aral Vitam GF 46
Avia Fluid RSL 46
Energol HLP-HM 46
HIDROTEX BS46
COREX HLP 46
HYSPIN AWS 46
Eurol HLP 46
Kompressol CH 46
HLP 46 ISO
Mobil DTE Excel 46
Shell Tellus 46
HYDRAWAY HMA46
Rando HD 46
Hydraulic HLP 46
Total Azolla ZS 46
WIOLAN HS 46
Hydraulický olej HLP 46
GEYSER ST 46

Značka HLP (zimní)
Hydraulický olej HLP 32
Aral Vitam GF 32
Avia Fluid RSL 32
Energol HLP-HM 32
HIDROTEX BS32
COREX HLP 32
HYSPIN AWS 32
Eurol HLP 32
Kompressol CH 32
HLP 32 ISO
Mobil DTE Excel 32
Shell Tellus 32
HYDRAWAY HMA 32
Rando HD 32
Hydraulic HLP 32
Total Azolla ZS 32
WIOLAN HS 32
Hydraulický olej HLP 32
GEYSER ST 32
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PŘÍLOHA D
(informativní)
Používané žárovky
Tabulka D.1
Místo pro instalaci žárovky

Typ

Výkon, W

А24-55+50

55+55

А24-21-2
А24-5

21+2
5

А24-5

5

А24-21-2
А24-5

21-2
5

Osvětlení registrační značky

А24-5

5

Stropní kabinové svítidlo

А24-5

5

Kontrolky a osvětlení přístrojů

А24-2

2

Výstražný maják

А24-70

70

AKG24-70-1

70

Světla (potkávací a dálková)
Přední reflektory:
- blinkry
- obrysová světla
Boční blinkry
Zadní reflektory:
- blinkry a obrysová světla
- brzdová světla

Pracovní světlo (kabina), světlo dopravníku siláže
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PŘÍLOHA E
Modul grafického terminálu
1 Všeobecné informace
Modul grafického terminálu (dále jen terminál) je určen k realizaci dialogu
„pracovník obsluhy - palubní informační systém“ a umožňuje pracovníku obsluhy
ovládat a kontrolovat pracovní ústrojí stroje, motor, transmisi; průběh plnění provozních
a servisních operací, sledovat v reálném čase stav součástí stroje (hydrauliky,
mechaniky atd.) a také informovat o havarijních situacích.
Terminál má grafické rozhraní (s výstupem na LCD panel) provedené v podobě
systému nabídky, kdy každý oddíl představuje přístup k určitým funkčním skupinám:
indikátorům parametrů, příkazům součástí stroje atd.
Na předním panelu terminálu (obrázek E.1) jsou:
- LCD obrazovka, na které se graficky zobrazují pracovní informace, rozptýlené po
obrazovkách nabídky;
- Navigační tlačítka v nabídce (6 ks) – jsou určena k navigaci v nabídce terminálu
a umožňují pracovníku obsluhy, aby si prohlížel informace, které v daném okamžiku
potřebuje, a odesílal modulům palubního informačního systému potřebné příkazy.
Základní funkce tlačítek jsou uvedeny v tabulce E.1

STORNO

ENTER

Obrázek E.1 - Přední panel terminálu
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Tabulka E.1
Názvy tlačítek
STORNO

Funkce tlačítek
(podle zvolené obrazovky nebo režimu)
Zrušení (potvrzení) sdělení
Odejít z podmenu
Zrušení režimu zadávání hodnoty

NAHORU

Volba předchozího bodu nabídky

DOLŮ

Volba následujícího bodu nabídky

VLEVO

VPRAVO

ENTER

Volba předchozího oddílu nabídky provozního režimu
Zmenšit zadání v režimu zadávání hodnoty
Vybrat vyšší řád v režimu zadávání velkých hodnot (podržení)
Přepojování mezi obrazovkami přepravy a kombajnování
Volba následujícího oddílu nabídky provozního režimu
Zvětšit zadání v režimu zadávání hodnoty
Vybrat nižší řád v režimu zadávání velkých hodnot (podržení)
Přepojování mezi obrazovkami přepravy a kombajnování
Vstup do podmenu
Potvrzení zadání
Odesílání příkazů k provedení operací
Odesílání příkazů k provedení odpovědných operací (podržení)

Na obrazovce terminálu můžeme vyčlenit čtyři pomyslné oblasti (obrázek E.2):
- Oblast havarijních ikonek – je určena k zobrazování ikon, které varují před
haváriemi a chybami;
- Čas / Datum – zobrazuje aktuální čas (ve formátu hh:mm:ss) a datum (ve formátu
DD: MM:RR);
- Oblast nabídky – je určena k zobrazování obrazovek a oddílů systému nabídky,
které obsahují informace o stavu analogových, frekvenčních, diskrétních snímačů a
umožňují zasílat příkazy modulům palubního informačního systému. Je to hlavní
pracovní plocha na obrazovce terminálu;
- Oblast informačních ikonek – je určena k zobrazování ikon aktuálního stavu
modulů palubního informačního systému a součástí stroje.
Terminál je spojen prostřednictvím sítě CAN s pěti moduly palubního informačního
systému:
- modulem palubního informátora (PIF);
- ovládacím modulem podávacího a rozmělňovacího ústrojí (PRÚ);
- ovládacím modulem hydrostatického rozvodu (HSR);
- ovládacím modulem automatiky stroje (A);
- modulem tlačítkového ovládacího panelu (OP);
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Аварийные пиктограммы
Время/дата
Жатка кукур.
Бар
мин-1
км/ч
мм
Информационные пиктограммы
Область меню

Přílohy

Havarijní ikonky
Čas/datum
sekačka kukuř.
Bar
min-1
km/h
mm
Informační ikonky
Oblast nabídky

Obrázek E.2 - Oblasti na obrazovce terminálu

2 Havarijní ikonky
Havarijní ikonky se zobrazují v oblasti, která se nachází v horní části obrazovky, a
oznamují pracovníku obsluhy havárie a chyby ve fungování modulů palubního
informačního systému.
Poznámka - havarijní ikonky se zobrazují bíle na tmavém pozadí, aby si jich
pracovník obsluhy všiml.
Každá ikonka, která odpovídá určité havárii nebo chybě, se zobrazí v přesně
vymezené pozici, v tzv. znakovém poli
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Jsou možné situace, kdy se musí zobrazit několik havarijních ikonek, které
odpovídají stejnému znakovému poli. V takovém případě se zobrazí ikonka se nejvyšší
prioritou.
Pokud dojde k havarijním situacím nebo chybám, objeví se na obrazovce terminálu
textová zpráva o dané havárii nebo chybě.
Rozdělení havarijních ikonek do znakových polí (číslování znakových polí ve směru
zleva doprava) je uvedeno v tabulce E.2
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Tabulka E.2
Číslo
znaková
pole

Ikonky znakových polí (podle klesající priority)

Odpovídající
moduly palubního
informačního
systému

Není spojení s PIF
Diagnostika tlaku pohonu adaptéru
Diagnostika tlaku pohonu PRÚ
1

Diagnostika teploty hydraulického systému
podvozku

PIF

Havarijní teplota oleje v olejové nádrži
Havarijní hladina oleje v olejové nádrži
Havarijní tlak v pneumatickém systému
Zanesený sběrný filtr
Není spojení s motorem (PIF)
Havarijní tlak v motoru
Havarijní teplota v motoru
2

Havarijní hladina chladicí kapaliny v expanzní
PIF
nádobě
Je znečištěn vzduchový filtr
Rezervní hladina paliva v palivové nádrži
Uplynul interval technické údržby motoru
Havarijní napětí v palubní síti
Závada snímačů modulu PIF

3

4

Prokluzování
řemene
hlavního
pohonu PIF
překračuje přípustnou hodnotu
Uplynul interval technické údržby stroje
(TÚ1, TÚ2)
PRÚ
Není spojení s modulem PRÚ
Havarijní teplota pohonu podávacího ústrojí
Není spojení s modulem DK
Chyba modulu PRÚ
Spustil se detektoru kovů
Spustil se detektoru kamení
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Typ adaptéru nelze automaticky zjistit
Konec tabulky E.2
Není spojení s modulem HSR
Není spojení s motorem (HSR)

5

HSR

Závada snímačů modulu HSR
Chyba modulu HSR
Není spojení s modulem automatiky
Havarijní tlak v hydraulických válcích závěsu
6

Závada elektromagnetů modulu automatiky

A

Závada snímačů modulu automatiky
Automatika není kalibrována
7

Zarezervováno
Není spojení s modulem ovládacího panelu

8

Pracovník obsluhy nesedí na sedačce

OP

Zasekávání tlačítka OP

3 Informační ikonky
Informační ikonky se zobrazují v oblasti, která se nachází ve spodní části obrazovky
a poskytují pracovníku obsluhy údaje o aktuálním stavu a provozních režimech modulů
palubního informačního systému.
Princip rozdělení informačních ikonek do znakových polí je obdobný jako u
havarijních ikonek
Rozdělení informačních ikonek do znakových polí je uvedeno v tabulce E.3
Tabulka E.3
Číslo
znaková
pole

Ikonky znakových polí
(podle klesající priority)

Odpovídající
moduly palubního
informačního
systému

Je zapnut provozní chod PRÚ
Neutrál PRÚ
1

Je zapnut zpětný chod PRÚ

PRÚ

Je zapnut zpětný chod adaptéru
Stav neznámý
Je zapnut hlavní pohon
2

PRÚ
Stav neznámý
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Konec tabulky E.3
Jízda zakázána (možná z důvodu chybných
úkonů pracovníka obsluhy)
Je zapnut systém automatické podpory
HSR
spuštění motoru

3

Stav neznámý
Zařazen 1. převod HSR
Zařazen 2. převod HSR
Neutrál HSR
4

HSR

Zapnut parkovací režim
Neurčitý stav převodové skříně
Stav neznámý
Zapnuta parkovací brzda
Zapnuto blokování diferenciálu

5

Stav neznámý (z
spojení s modulem)

důvodu

HSR
chybějícího

Zapnut režim přepravy („Cesta“)
Zapnut režim práce („Pole“)

6

Stav neznámý (z
spojení s modulem)
7

…

důvodu

HSR
chybějícího

DK pracuje v 1. až 8. pozici citlivosti
PRÚ
Stav neznámý

8

9

Je zapnuta automatika závěsu v režimu
předběžné výšky
Je zapnuta automatika závěsu v režimu
A
kopírování terénu
Stav neznámý (z důvodu chybějícího
spojení s modulem)
Je zapnuta automatika řízení (automatické
řízení)
A
Stav neznámý (z důvodu chybějícího
spojení s modulem)
Je zapnuta automatika dopravníku siláže
Zapnuta automatika stříšky

10

Je zapnuta automatika dopravníku siláže a
stříšky

A

Stav neznámý
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4 Systém nabídky
4.1 Obecné informace o systému nabídky
Sytém nabídky terminálu zahrnuje dva provozní režimy palubního informačního
systému:
- provozní režim stroje;
- servisní režim PRÚ.
Mezi režimy se přepíná zapnutím / vypnutím tlačítka SERVIS. (Přitom z
bezpečnostních důvodů automatika stroje vyloučí současné provádění pracovních a
servisních operací). Přepínat mezi režimy přímo z terminálu nelze.
Systém nabídky provozního a servisního režimu sestává z obrazovek nabídky. Ty
mohou podle jejich funkčního určení obsahovat různé prvky: indikátory, zadávací
příkazy, příkazy k provedení operací, volání podmenu aj.
Základní prvky, které jsou na obrazovkách nabídky:
1)
Sloupcové indikátory (obrázek E.3) - jsou určeny k zobrazení iniciované
hodnoty v číselné a grafické podobě. Takový indikátor obsahuje:
- číselnou hodnotu zobrazované veličiny;
- sloupcový indikátor se stupnicí, na které je vyznačena minimální, maximální a
jedna průběžná hodnota zobrazované veličiny;
- ikonku odpovídající pomyslnému označení iniciované hodnoty.
Poznámka - Některé indikátory obsahují havarijní oblasti, které jsou na sloupci
indikátoru označeny tučnou čarou. Je-li hodnota veličiny v havarijní oblasti, pak daná
oblast i ikonka indikátoru blikají, aby upoutaly pozornost pracovníka obsluhy.

Obrázek E.3 - Příklad sloupcového indikátoru

2)
Číselné indikátory - číselné indikátory obsahují ikonku s číselnou hodnotu
veličiny. Pro některé indikátory jsou také určeny havarijní hranice. Jestliže je dosaženo
této hranice, začne ikonka blikat, aby upoutala pozornost pracovníka obsluhy.
3)
Zadání (obrázek E.4) – jsou určena k zadávání číselných hodnot parametrů
modulů palubního informačního systému. Pole pro zadání hodnoty obvykle zahrnuje:
- záhlaví, kde je uveden název zadávaného parametru;
- aktuální číselnou hodnotu;
- (případně) ikonku odpovídající pomyslnému označení zadávaného parametru.
- (případně) zadávací pruh, který vizuálně zobrazuje aktuální hodnotu zadání v
poměru k celému rozsahu zadávání daného parametru.
Poznámka - Zadávací pole jsou zpravidla označena symbolem

.

205

KVK-6-0000000 NP

Пиктограмма
Заголовок
Численное значение
Длина резки, мм
Полоса задания

____

Přílohy

Ikonka
Název
Číselná hodnota
Délka řezu, mm
Zadávací řádek
Obrázek E.4 - Příklad zadání (délka řezu)

Zadání se provádí následovně:
Nejprve tlačítky NAHORU, DOLŮ vybereme příslušný bod nabídky. Zvolené zadání
se zvýrazní kurzorem v podobě rámečku, který obsáhne celé zadávací pole.
Dále stisknutím tlačítka ENTER aktivujeme režim zadání. Číselná veličina se přitom
zvýrazní na blikajícím tmavém pozadí.
Tlačítky VLEVO, VPRAVO se nastaví potřebná hodnota zadávané veličiny.
(Každým stisknutím uvedených tlačítek se provede snížení nebo zvýšení zadání o
hodnotu kroku, který je určen pro daný parametr). Zadání se potvrdí tlačítkem ENTER.
Odpovídajícímu modulu palubního informačního systému se přitom pošle příkaz
nastavení zadané veličiny, zruší se zadávací režim a v případě úspěšného zadání se
začne zobrazovat nová hodnota zadání.
Pro zrušení zadávacího režim bez provedení změn je třeba stisknout tlačítko
STORNO nebo přejít k dalšímu bodu nabídky.
Častým případem zadání je zadávání „velkých“ veličin, tj. veličin o více řádech, pro
které počet různých hodnot přesahuje 50.
Pro takové zadání se při aktivaci zadávacího režimu nezvýrazní všechny číselné
hodnoty, ale jeden řád (nejnižší). V daném případě se stisknutím tlačítek VLEVO,
VPRAVO změní zadání na veličinu, podle zvoleného řádu. Pokud je například zvolen
řád jednotek, změní se zadání na 1. Je-li zvolen řád desítek, změní se na 10 atd.
Volbu řádů provedeme podržením tlačítek VLEVO, VPRAVO.
Zadání se potvrdí tlačítkem ENTER.
4)
Příkazy provádění operací - jsou určeny k odeslání příkazu modulu
palubního informačního systému za účelem provedení určitých operací. Pro odeslání
příkazu je třeba zvolit příslušný bod nabídky a stisknout ENTER.
Poznámka - Odpovědné příkazy se posílají podržením (2-4 s) tlačítka ENTER.
Takové příkazy jsou v nabídce označeny symbolem .
Symbolem

jsou označeny body vyvolání podmenu.
4.3 Obrazovky přepravy („Cesta“) a práce („Pole“)

Obrazovka přepravy (obrázek G.5) - je určena k zobrazování provozní parametrů,
které jsou nejaktuálnější pro režim přepravy („Cesta“).
Seznam parametrů režimu přepravy je uveden v tabulce G.4.
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Tabulka E.4 – parametry režimu přepravy „Cesta“)
Typ indikátoru

Rozpětí
indikace

Teplota
hydraulického
systému podvozku

sloupcový

10 – 120 C

teplota chladicí
v motoru

sloupcový

0 – 120 С

tlak v motoru

sloupcový

0 – 9,9 bar

otáčky motoru

číselný

0 – 2500 min-1

hladina paliva

číselný

0 – 1200 l

rychlost stroje

číselný

0 – 50,0 km/h

napětí palubní sítě

číselný

18,0 – 33,5 V

Parametr

Бар
Мин-1
Км/ч
Л
В

kapaliny

Bar
Min-1
Km/h
L
V
Obrázek E.5 – Obrazovka přepravy

Obrazovka práce (obrázek E.6) je určena k zobrazování provozních parametrů,
které jsou nejvíce aktuální pro provozní režim („Pole“).
Seznam parametrů provozního režimu („Pole“) je uveden v tabulce E.5.
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Tabulka E.5 – Parametry provozního režimu („Pole“)
Typ indikátoru

Rozpětí
indikace

spuštění motoru

sloupcový

0 – 125 %

poloha závěsu

sloupcový

-20 – 100 %

sloupcový

0 – 250 bar

otáčky motoru

číselný

0 – 2500 min-1

otáčky bubnu

číselný

0 – 1500 min-1

rychlost stroje

číselný

0 – 50,0 km/h

nastavená délka řezu

číselný

6 – 24 mm

Parametr

tlak
v hydraulickém
silových válců závěsu

Жатка кукур.
Бар
мин-1
км/ч
мм

systému

sekačka kukuř.
Bar
min-1
km/h
mm
Obrázek E.6 – Obrazovka práce

Přepínání mezi obrazovkou přepravy a obrazovkou práce se provádí tlačítky
DOLEVA, DOPRAVA a lze je provádět bez ohledu na provozní režim stroje zvolený v
danou chvíli (Cesta / Pole).
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V prostřední části obrazovky práce je indikátor polohy závěsu (obrázek E.7), který
je určen k vizuálnímu zobrazení aktuální polohy závěsu, poloh závěsu uložených v
paměti, režimů kopírování a typu agregovaného adaptéru.
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Typ adaptéru

Přílohy

Indikátor uložené
polohy režimu
předběžné
výšky

Ikonka režimu předběžné výšky
Poloha závěsu
(číselná hodnota)
Ikonka režimu
kopírování povrchu
Zóna režimu kopírování
povrchu

Sekačka kukuř.

Zóna režimu
předběžné
výšky
Sloupec indikátoru

Indikátor uložené
polohy režimu
kopírování povrchu
Obrázek E.7 – Indikátor polohy závěsu

Poloha závěsu je na daném indikátoru schematicky určena číselnou hodnotou,
vyjádřenou v procentech z rozpětí od -20 do 100 %. Hodnota 100 % odpovídá
maximální výšce zvednutí závěsu nad zemí. Hodnota -20 % odpovídá maximálnímu
tlaku adaptéru na půdu. Vizuálně se poloha závěsu zobrazuje pomocí sloupce
indikátoru, který narůstá nahoru nebo dolů podle režimu kopírování.
Škála indikátoru určuje přípustné zóny polohy závěsu pro různé režimy kopírování.
Velká vodorovná linie na škále odpovídá úrovni země, tj. nulové poloze závěsu (0 %),
při které je výška závěsu nad zemí rovna nule, ale veškerá váha adaptéru připadá na
hydraulické válce. Sloupec indikátoru může být umístěn vzhledem k úrovni země
nahoře nebo dole. Je-li sloupec indikátoru nahoře, je závěs nadzvednut nad zemí. Čím
vyšší je výška sloupce, tím výše nad zemí je umístěn závěs. Je-li sloupec indikátoru
dole, tlačí závěs na půdu.
Svislá škála nalevo od sloupce indikátoru určuje zóny režimu kopírování terénu, ve
kterém je prostřednictvím automatiky udržována výška řezu nebo tlaku na půdu. Podle
udržované hodnoty můžeme režim kopírování terénu rozdělit do dvou podrežimů:
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- udržování zadané výšky řezu - v daném podrežimu kopíruje automatika terén
podle kopírovacích hrotů;
- udržování zadaného tlaku na půdu – v daném podrežimu kopíruje automatika
terén podle tlakového snímače v hydraulickém systému válců závěsu.
Část škály kopírování terénu, která je nad úrovní země, odpovídá zóně udržování
výšky řezu. Hodnota zóny výšky řezu je 0 – 20 %. Část škály kopírování terénu
(vyšrafovaná), která je pod úrovní země, odpovídá zóně udržování tlaku. Hodnota dané
zóny je -20 – 0 %.
Značka uložené polohy režimu kopírování terénu ukazuje na polohu závěsu, kterou
bude udržovat automatika při aktivaci daného režimu.
Nová poloha se uloží do paměti pomocí tlačítka (poloha III) Automatický obrys poloha 2 na rukojeti HSR.
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Nejprve se přepínačem „Zvednout závěs“ / „Spustit návěs“ nastaví návěs do
požadované polohy (v rozpětí od -20 do +20 %). Dále se nová poloha se uloží do
paměti stisknutím a delším podržením (2-3 s) tlačítka 4 (poloha III) Automatický obrys poloha 2. Při správné poloze závěsu (v rozpětí od -20 do +20 %) zazní krátký zvukový
signál a značka uložené polohy režimu kopírování terénu se přesune do nové polohy,
což svědčí o úspěšném uložení nové polohy do paměti.
Poznámky:
– pro adaptéry, jejichž konstrukční řešení nepočítá s nastavením kopírovacích
hrotů, lze uloženou polohu režimu kopírování terénu zadat pouze v zóně podpory tlaku
(-20 – 0 %);
– při ukládání nové polohy režimu kopírování terénu v zóně podpory tlaku je možné
se orientovat podle údajů indikátoru tlaku v hydraulickém systému silových válců
závěsu.
Režim kopírování terénu se spustí krátkým stisknutím tlačítka 4 (poloha III)
Automatický obrys - poloha 2. Přitom začne automatika nastavovat závěs do uložené
polohy daného režimu.
Je-li režim kopírování terénu zapnut, bude mít ikonka režimu tmavé pozadí. Kromě
toho se v řádku informačních ikonek rozsvítí příslušná ikonka
(příloha E, tabulka
E.3 - znakové pole 8).
Vertikální škála vpravo od sloupce indikátoru určuje zóny režimu předběžné výšky,
který je určen k nastavení závěsu do „výchozí“ polohy, aby plnil určité úkoly
technologického procesu (například obracení). Zóna předběžné výšky je v rozmezí
poloh závěsu od úrovně země až po maximální zvednutí (0 – 100 %) a skládá se ze
dvou oblastí: 0 – 20 % a 20 – 100 %. (Jako i v případě kopírování terénu je možnost
uložení polohy do paměti označené značkou, do níž bude automatika přesunovat závěs
při aktivaci daného režimu.).
Rozdělení zóny předběžné výšky do dvou oblastí je podmíněno tím, zda jsou /
nejsou v na různých typech adaptérů kopírovací hroty. Pro adaptéry, na kterých jsou
nasazeny kopírovací hroty (například žací stroj na kukuřici), lze ukládat do paměti
pouze v oblasti 20 – 100 %, poněvadž zóna 0 – 20 % se používá v režimu kopírování
terénu. Pro adaptéry, jejichž konstrukční provedení nepodporuje nasazení kopírovacích
hrotů (například sběrač), může být poloha uložena do paměti v celém rozsahu 0 – 100
%.
Nová poloha se uloží do paměti obdobně jako u režimu kopírování terénu. Nejprve
se přepínačem 3 na rukojeti HSR „Zvednout závěs“ / „Spustit návěs“ nastaví návěs do
požadované polohy: 0 – 100 % nebo 20 – 100 % podle toho, zda agregovaný typ
adaptéru má kopírovací hroty. Dále se nová poloha se uloží do paměti stisknutím a
podržením tlačítka 1 (poloha II) Automatický obrys - poloha 1. Při správné poloze
závěsu zazní krátký zvukový signál a značka uložené polohy režimu předběžné výšky
se přesune do nové polohy, což svědčí o úspěšném uložení nové polohy do paměti.
Režim předběžné výšky se spustí krátkým stisknutím tlačítka 4 (poloha II)
Automatický obrys - poloha 1. Přitom začne automatika nastavovat závěs do uložené
polohy daného režimu.
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Je-li režim předběžné výšky zapnut, bude mít ikonka režimu tmavé pozadí. Kromě
toho se v řádku informačních ikonek rozsvítí příslušná ikonka
(příloha E, tabulka
E.3 - znakové pole 8).
Indikátor polohy závěsu obsahuje i informaci o typu adaptéru, jak jej určil palubní
informační systém. Mnohé operace palubního informačního systému (řízení otáček
adaptéru, kopírování terénu, statistické výpočty výkonu) jsou prováděny podle toho,
jaký typ adaptéru byl určen. Pokud palubní informační systém z těch či oněch důvodů
nemůže automaticky zjistit typ adaptéru (například kvůli poškození elektrických obvodů
rozlišovacího konektoru), objeví se na obrazovce terminálu odpovídající hlášení a
palubní informační systém provede „defaultní“ instalaci adaptéru. V takovém případě je
nicméně potřeba se ujistit, že se přijatý typ adaptéru shoduje s reálně agregovaným
adaptérem. V opačném případě je třeba se obrátit na servisní služby, aby provedly
správné zadání nebo odstranily závady.
4.4 Nabídka nastavení provozního režimu
Nabídka nastavení provozního režimu poskytuje pracovníkovi obsluhy přístup k
funkčním možnostem palubního informačního systému v provozním režimu: nastavení
délky řezu, otáček adaptéru, citlivosti DK, zobrazování provozní statistiky atd.
Poznámka - Je-li v současné chvíli aktivní jedno z podmenu provozního režimu,
bude tlačítkem STORNO proveden návrat do hlavní nabídky nastavení provozního
režimu.
Kvůli operativnímu přístupu jsou obrazovky nabídky nastavení provozního režimu
rozděleny do oddílů podle jejich funkčního určení. Oddíly jsou zobrazeny jako ikonky v
pruhu oddílů, která je umístěna ve spodní části oblasti nabídky, přičemž ikonka v danou
chvíli zvoleného oddílu je zvýrazněna tmavým pozadím (obrázek E.8). Pruh oddílů je na
všech obrazovkách nabídky provozního režimu.
Seznam oddílů nabídky nastavení provozního režimu je uveden v tabulce E.6.
Tabulka E.6 – Seznam oddílů nabídky nastavení provozního režimu
Ikonka
Oddíl
Nastavení palubního informačního režimu
Obrazovka ostatních parametrů
Nastavení automatiky závěsu
Nastavení detektoru kovů
Nastavování délky řezu
Informační oddíl
Nastavení terminálu

Výběr potřebného oddílu se provede tlačítky VLEVO (oddíl nalevo od momentálně
vybraného) nebo VPRAVO (oddíl napravo od momentálně vybraného).
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Poznámka - Je-li některé ze zadání aktivní (režim zadávání veličiny), provede se
tlačítky VLEVO / VPRAVO změna zadávané veličiny (viz b. 4.1). Pro volbu oddílu je
třeba v daném případě nejprve opustit režim zadávání tak, že jej potvrdíme nebo
zrušíme.
Níže je uveden popis oddílů nabídky nastavení provozního režimu.
4.4.1 Oddíl „Nastavování délky řezu“ (obrázek E.8) je určen k nastavení aktuální
délky řezu, zadání uložených hodnot délky řezu a otáček adaptérů. Body nabídky
daného oddílu:
- Délka řezu, mm (6 – 24 mm) – zadá aktuální řezu;
- Veličina L1, mm (6 – 24 mm) – zadá předem uloženou hodnotu řezu 1 (je
přidělena klávese L1 na ovládacím panelu);
- Veličina L2, mm (6 – 24 mm) – zadá předem uloženou hodnotu řezu 2 (je
přidělena klávese L2 na ovládacím panelu);
- Otáčky adaptéru (400 – 750 ot/min s tolerancí 10 ot/min) – zadá otáčky adaptéru.
Poznámka - Je-li aktivován adaptivní režim práce adaptéru, sladí se automaticky
jeho otáčky s otáčkami válců a nelze je pomocí tohoto bodu nabídky změnit.
Veličiny L1 a L2 představují pozice „rychlého nastavení“ délky řezu, které si
pracovník obsluhy naprogramuje. Pracovník obsluhy má tedy možnost „rychle“ nastavit
aktuální délku řezu stisknutím tlačítek Délka řezu L1 / Délka řezu L2 na ovládacím
panelu.

Длина резки L, мм
Обороты адаптера:
Величина L1, мм:

Délka řezu L, mm
Otáčky adaptéru:
Hodnota L1, mm:

Obrázek E.8 – oddíl „Nastavování délek řezu“

4.4.2 Oddíl „Nastavení detektoru kovů“ (obrázek E.9) obsahuje body nabídky
nastavení detektoru kovů:
- Citlivost DK (1 – 8) – používá se pro zadání citlivosti detektoru kovů, pozice 1
odpovídá minimální citlivosti snímače detektoru kovů, pozice 8 odpovídá maximální
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citlivosti snímače detektoru kovů. Doporučuje se pracovat s pozicemi citlivosti snímače
detektoru kovů od 4. výš;
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- Provozní režim – používá se k výběru provozního režimu snímače detektoru kovů
– adaptivní/fixní.
- Režim adaptace (1 – 5) – používá se k nastavení režimu adaptace detektoru
kovů.
Poznámka - Je-li nastaven režim adaptivního prahu DK, doladí se citlivost DK
automaticky na magnetické pozadí, které vytvoří válce podávacího ústrojí, a nelze ji
pomocí daného bodu změnit. Pokusy o změnu citlivosti DK v daném režimu bude
palubní informační systém ignorovat a pracovník obsluhy bude varován příslušným
hlášením.

.
Чувствительность МД
Режим работы МД: фикс.
Режим адаптации:

Citlivost DK
Provozní režim DK: aret.
Adaptivní režim
Obrázek E.9 – Nastavení detektoru kovů

4.4.3 Oddíl „Nastavení terminálu“ (obrázek E.10) je určen k vyladění zobrazování
na obrazovce a hlasitosti zvukového signálu.
Obsahuje body nabídky:
- Jas (0 – 9) – určuje jasnost podsvícení obrazovky;
- Kontrast (0 – 9) – určuje kontrastnost zobrazení na obrazovce;
- Hlasitost (0 – 9) – určuje hlasitost zvukového signálu.
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Jas
Kontrast
Hlasitost
Obrázek E.10 – Nastavení terminálu
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4.4.4 „Informační oddíl“ (obrázek E.11) poskytuje pracovníkovi obsluhy
různorodé údaje, jako je např. aktuální hodnota provozních parametrů stroje, seznam
aktuálních havárií a chyb, statistická data atd.
Obsahuje body nabídky:
- Obrazovka ostatních parametrů – umožňuje přístup k podmenu provozních
parametrů stroje, které nejsou umístěny na obrazovkách přepravy a práce;
- Aktuální havárie a chyby – ukazuje počet momentálně aktivních havárií / chyb a
umožňuje přístup do podmenu aktuálních havárií a chyb;
- Statistika: všeobecná data – umožňuje přístup do podmenu všeobecné provozní
statistiky;
- Statistika: sklizeň kukuřice – umožňuje přístup do podmenu statistiky sklizně
kukuřice;
- Statistika: sběr – umožňuje přístup do podmenu statistiky práce na sběru;
- Statistika: kosení travin – umožňuje přístup do podmenu statistiky kosení travin.

Текущие аварии и ошибки
Статистика: общие данные
Статистика: уборка кукурузы
Статистика: подбор
Статистика: кошение травы

Aktuální havárie a chyby
Statistika: všeobecná data
Statistika: sklizeň kukuřice
Statistika: sběr
Statistika: kosení trávy
Obrázek E.11 - „Informační oddíl“

Podmenu „Obrazovka ostatních parametrů“ (obrázek E.12) obsahuje doplňující
informace o snímačích stroje, které nejsou na jiných obrazovkách.
Má tyto body nabídky:
- Snímače PRÚ – umožňuje získat informace o tlaku pohonu podávacího ústrojí,
mezeře mezi válci, teplotě podávacího ústrojí (obrázek E.13);
- Snímače HSR – obsahuje informace o tlaku v pneumatikách, stavu převodové
skříně a ovládací páky HSR (obrázek E.14);
- Snímače modulu automatiky – obsahuje informace o poloze dopravníku siláže,
stříšky, hnací nápravy, závěsu; (obrázek E.15);
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- Další snímače – obsahuje informace o tlaku pohonu adaptérů, tlaku
pneumatického systému, klouzání řemenu (Obrázek E.16).

Датчики ПИА
Датчики ГСТ
Датчики модуля автоматики
Другие датчики

Snímače PRÚ
Snímače HSR
Snímače modulu automatiky
Další snímače

Obrázek F.12 – Obrazovka ostatních parametrů

Давление привода питающего
аппарата, Бар
Зазор вальцев ПИА, мм
Температура привода питающего
аппарата, гр.

Tlak pohonu napájecího přístroje, Bar
Vůle mezi válci PRÚ, mm
Teplota pohonu napájecího přístroje, st.

Obrázek F.13 – Obrazovka „Snímače PRÚ“
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Давление в шинах, бар
Датчик положения рукоятки ГСТ
Нейтральное положение рукоятки ГСТ
Педаль тормоза
Нейтр.
1 пер.:
2 пер.:

Přílohy

Tlak v pneumatikách, bar
Snímač polohy páky HSR
Neutrální poloha páky HSR
Brzdový pedál
Neutr.
1. převod
2. převod

Obrázek E.14 – Obrazovka „Snímače HSR“
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Поворот силосопр., мВ
Положение козырька, мВ
(В10) ДУ_Подъем силосопр.
(В11) ДУ_Поворот упр. моста
(В12) ДУ_Положение навески

Přílohy

Natočení dopravníku siláže, mV
Poloha krytu, mV
(B10) DU_Zvedání dopravníku siláže
(B11) DU_Natočení ovl. nápravy
(B12) DU_Poloha závěsu

Obrázek F.15 – Obrazovka „Snímače modulu automatiky“

Давление привода адаптера, бар
Давление пневмосистемы, бар
Скольжение ремня, %

Tlak pohonu adaptéru, bar
Tlak pneumatické soustavy, bar
Klouzání řemene, %

Obrázek E.16 – Obrazovka „Další snímače“
Podmenu „Aktuální havárie a chyby“ (obrázek E.17) obsahuje seznam
momentálně aktivních havárií / chyb. Potvrzené hlášení o chybě tak lze znovu vyvést na
obrazovku, když zvolíme příslušný bod nabídky havárií. Po vyřešení havarijní situace
příslušný bod nabídky z dané obrazovky zmizí.
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Není spojení s modulem BIF
Není spojení s modulem PRÚ
Není spojení s modulem HSR
Není spojení s modulem automatiky
Obrázek E.17 - Aktuální havárie a chyby

Podmenu „Statistika: všeobecná data“ (obrázek E.14) obsahuje všeobecná
statistická data ohledně práce stroje.
Statistická data se dělí na souhrnná a průběžná.
Souhrnná statistická data se počítají od okamžiku uvedení stroje do provozu.
Pracovník obsluhy nemá možnost je vynulovat.
Průběžná statistická data se počítají od okamžiku jejich posledního vynulování
pracovníkem obsluhy. Průběžná statistická data se tedy používají ke zjištění celkové
statistiky za určitý časový úsek.
Podmenu „Statistika: všeobecná data“ obsahuje tyto body nabídky:
- Ujetá cesta, km – zachycuje souhrnné a průběžné údaje o najetých kilometrech;
- Doba práce motoru, h – zachycuje dobu práce motoru (pouze souhrnnou);
- Vynulování průběžné statistiky – používá se k vynulování všeobecné průběžné
statistiky.
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Параметр
Сумм.
Текущий
Пройденный путь, км
Убранная площадь, га
Время работы двигателя, ч
Израсходовано топлива, л

Přílohy

Parametr
Sumární
Průběžný
Ujetá cesta, km
Sklizená plocha, ha
Doba práce motoru, h
Spotřebované palivo, l

Obrázek E.18 – Obrazovka všeobecné statistiky

Podmenu „Statistika: sklizeň kukuřice“ (obrázek E.19) obsahuje statistické údaje
o sklizni kukuřice.
Statistická data se dělí na souhrnná a průběžná.
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Podmenu „Statistika: sklizeň kukuřice“ obsahuje tyto body nabídky:
- Sklizená plocha, ha – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o sklizené
ploše na sklizni kukuřice.
- Spotřebované palivo, l – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
spotřebovaném palivu na sklizni kukuřice.
- Sklizeno krmné hmoty, tis. t – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
zpracované krmné hmotě na sklizni kukuřice.
- Vynulování průběžné statistiky – používá se k vynulování všeobecné průběžné
statistiky na sklizni kukuřice.

Параметр
Сумм.
Текущий
Убранная площадь, га
Израсходовано топлива, л
Убрано корм. массы, тыс. т
Сброс текущей статистики

Parametr
Sumární
Průběžný
Sklizená plocha, ha
Spotřebované palivo, l
Sklizeno krmné hmoty, tis. t
Vynulování průběžné statistiky

Obrázek E.19 – Obrazovka statistiky sklizně kukuřice /sběru / kosení travin

Podmenu „Statistika: sběr“ (obrázek E.19) obsahuje statistické údaje o práci na
sběru.
Statistická data se dělí na souhrnná a průběžná.
Podmenu „Statistika: sběr“ obsahuje tyto body nabídky:
- Sklizená plocha, ha – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o sklizené
ploše na sběru.
- Spotřebované palivo, l – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
spotřebovaném palivu na sběru.
- Sklizeno krmné hmoty, tis. t – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
zpracované krmné hmotě na sběru.
- Vynulování průběžné statistiky – používá se k vynulování všeobecné průběžné
statistiky na sběru.
Podmenu „Statistika: kosení travin“ (obrázek E.19) obsahuje statistické údaje o
kosení travin.
Statistická data se dělí na souhrnná a průběžná.
Podmenu „Statistika: kosení travin“ obsahuje tyto body nabídky:
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- Sklizená plocha, ha – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o sklizené
ploše na kosení travin.
- Spotřebované palivo, l – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
spotřebovaném palivu na kosení travin.
- Sklizeno krmné hmoty, tis. t – zachycuje souhrnná a průběžná statistická data o
zpracované krmné hmotě na kosení travin.
- Vynulování průběžné statistiky – používá se k vynulování všeobecné průběžné
statistiky na kosení travin.
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4.4.5 Oddíl „Nastavení automatiky závěsu“ (obrázek E.20) obsahuje body
nabídky nastavení automatiky závěsu:
- Přesnost kopírování (0 – 100 %) – určuje poměr mezi přesností a rychlostí
zpracování automatiky závěsu. Větší hodnotě přesnosti kopírování odpovídá menší
rychlost zpracování automatiky a naopak. Kvůli pohodlnosti práce se nastavuje dle
uvážení pracovníka obsluhy;
- Rychlost závěsu (20 – 100 %) – určuje rychlost zvedání / spouštění závěsu
přepínačem ovládací páky. Kvůli pohodlnosti práce se nastavuje dle uvážení
pracovníka obsluhy;
- Odzkoušení snímačů systému kopírování (podržení) – spustí proces
odzkoušení snímačů systému kopírování, odzkoušení se doporučuje provádět po
opravách jednotek kopírování žacího stroje a také v případě, že kopírování žacího
stroje pracuje nespolehlivě;
- Přesnost řízení (0 – 100 %) – určuje poměr mezi přesností a rychlostí zpracování
automatiky řízení. Větší přesnosti řízení odpovídá menší rychlost zpracování automatiky
a naopak. Kvůli pohodlnosti práce se nastavuje dle uvážení pracovníka obsluhy.
Nicméně pokud automatika řízení nestíhá pracovat při dané rychlosti jízdy stroje,
doporučuje se snížit přesnost řízení.

Точность коп.
Скорость нав.
Изучение датчиков

Přesnost kopírování
Rychlost závěsu
Odzkoušení snímačů systému kopírování
Obrázek E.20 – Nastavení automatiky závěsu

4.4.6 Oddíl „Nastavení palubního informačního systému“ (obrázek E.21) je
určen k zadávání výpočtových parametrů a kalibrace modulů do palubního
informačního systému. Má tyto body nabídky:
- Koeficient vlhkosti (0 – 100 %) – výpočtový parametr, který se používá
vypočítávání zpracování krmné hmoty a určuje vlhkost sklízené plodiny (zadává
pracovník obsluhy);
- Fáze zralosti kukuřice (vosková / mléčně vosková) – výpočtový parametr, který
se používá k vypočítávání zpracování krmné hmoty na sklizni kukuřice. Zadává se v
souladu s aktuální fází zralosti sklízené kukuřice. Při práci na sběru a kosení travin se
daný parametr ignoruje;
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- Intervaly technické údržby – umožňuje pracovníku obsluhy přístup do podmenu
intervalů technické údržby;
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- Nastavení (správa údržby a servisu produkce) – umožňuje přístup do podmenu
kalibrací modulů palubního informačního systému. Přístup do tohoto podmenu je
zaheslován, heslo znají jen zástupci servisu.

Коэф. влажности
Фаза спелости кукурузы
Интервалы техобслуживания
Настройки (УТиСОП)

Koeficient vlhkosti
Fáze zralosti kukuřice
Intervaly technické údržby
Nastavení (správa údržby a servisu
produkce)

Obrázek E.21 – Nastavení palubního informačního systému (nastavení správy údržby a
servisu produkce)

Podmenu „Intervaly technické údržby“ (obrázek E.22) umožňuje operátorovi
přístup k čítačům intervalů technické údržby.
Intervaly technické údržby jsou časové úseky, po jejichž uplynutí se provede
technická údržba motoru a celého stroje. Palubní informační systém vypočítává tři
období technické údržby: TÚ1, TÚ2 a technická údržba motoru. První dvě období trvají
60 h, resp. 240 h. Délka trvání období technické údržby motoru se zadává z nabídky
terminálu.
Po uplynutí jakéhokoli intervalu technické údržby se na obrazovce terminálu objeví
příslušné hlášení.
Po provedení technické údržby je třeba vynulovat příslušný časovač v daném
podmenu.
Poznámka - Po vynulování se časovače se nastaví na výchozí hodnoty: TÚ1 = 60
h, TÚ2 = 240 h, TÚ motoru = zadaná hodnota.
Podmenu má tyto body nabídky:
- Vynulování časovačů TÚ stroje (podržení) – používá se k vynulování časovačů
TÚ1, TÚ2;
- Vynulování časovačů TÚ motoru (podržení) – používá se k vynulování
časovače údržby motoru;
- Interval TÚ motoru, h – používá se pro zadání intervalu technické údržby motoru.
Kromě toho se v podmenu intervalů technické údržby zobrazuje čas, který zbývá do
uplynutí každého z intervalů technické údržby.
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Vynulování časovačů TÚ stroje
Vynulování časovačů TÚ motoru
Interval TÚ motoru
TÚ, hod.
Obrázek E.22 – Intervaly technické údržby

4.5 Nabídka režimu servisní údržby PRÚ
Nabídka servisní údržby PRÚ se aktivuje v případě převodu palubního informačního
systému do příslušného režimu fungování stisknutím tlačítka SERVIS na ovládacím
panelu.
Ve spodní části každé z obrazovek nabídky servisní údržby je pruh indikátorů, na
kterém se zobrazuje:
- stav krytky ostřicího zařízení (otevř./zavř.);
- hodnota čítače posunu protiběžné lišty (0 – 100 %) – přeplnění čítače posunu
svědčí o nutnosti vrátit protiběžnou lištu do výchozí polohy, vyměnit a nastavit nože;
- otáčky drtiče slámy (0 – 1200 ot/min)
4.5.1 Hlavní nabídka servisního režimu (obrázek E.23) se objeví ihned při
přechodu palubního informačního systému do příslušného režimu.
Daná nabídka má tyto body:
- Nabídka ostření nožů – umožňuje přístup do nabídky ostření nožů;
- Nabídka nastavení mezery – umožňuje přístup do nabídky nastavení mezery.

229

KVK-6-0000000 NP

Меню заточки ножей
Меню установки зазора

____

Přílohy

Nabídka ostření nožů
Nabídka nastavení mezery
Obrázek E.23 – Hlavní nabídka servisního režimu
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4.5.2 Nabídka ostření nožů (obrázek E.24) umožňuje pracovníkovi obsluhy, aby
provedl automatizované servisní operace spojené s otřením nožů drtiče slámy.
Menu má tyto body:
- Začít ostření (podržet 3-5 s) – spustí automatické ostření nožů drtiče slámy.
Ostření trvá po dobu zadaného počtu cyklů;
- Cykly ostření (1-32) – používá se k zadání počtu cyklů automatického ostření;
- Návrat ostřicího kamene – spustí proces automatického odvedení brusného
kamene do výchozího stavu;
- Otevřít krytku ostřicího zařízení – spustí proces automatického otevírání krytky
ostřicího zařízení;
- Zavřít krytku ostřicího zařízení – spustí proces automatického zavírání krytky
ostřicího zařízení.

Начать заточку
Циклов заточки
Возврат камня заточного
Открыть крышку заточного

Zahájit ostření
Cyklů ostření
Vrácení brusného kamene
Otevřít krytku ostřícího zařízení
Obrázek E.24 – Nabídka ostření nožů

4.5.3 Nabídka nastavení mezery (obrázek E.25) umožňuje pracovníkovi obsluhy,
aby provedl automatizované servisní operace spojené s nastavením mezery.
Menu má tyto body:
- Začít nastavení mezery (podržet 3-5 s) – spustí automatické nastavení zadané
mezery;
- Mezera, mm (0,3 – 0,8) – používá se k zadání velikosti mezery, která bude
nastavena touto operací;
- Zahájit oddálení lišty (podržet 3-5 s) – spustí proces automatického oddalování
protiběžné lišty, jednou operací se lišta oddálí o 0,3 mm;
- Vynulování čítače ujeté dráhy (podržet 2-3 s) – je určeno k vynulování čítače
posunu lišty (přeplnění čítače posunu svědčí o nutnosti vrátit protiběžnou lištu do
výchozí polohy, vyměnit a nastavit nože).
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Зазор, мм
Начать отвод бруса
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Zahájit nastavení mezery
Mezera, mm
Oddálit brus
Vynulovat počítadlo
Obrázek E.25 – Nabídka nastavení mezery

4.5.4 Obrazovka provádění servisních operací (obrázek E.26) se zobrazí v
průběhu provádění servisních operací.
Ve spodní části obrazovky je krátká informace o aktuálně prováděné servisní
operaci, například počet zbývajících cyklů ostření.
Některé servisní operace představují posloupnosti operace. Například automatické
ostření zahrnuje otevírání krytky ostřicího zařízení, vlastní ostření, zavírání krytky
ostřicího zařízení. V daném případě se historie provedených operací zobrazí v
prostřední části obrazovky spolu se stavem operací (aktivní / hotovo).
Stisknutí tlačítka STORNO v průběhu provádění servisní operace zruší danou
operaci a vrací do poslední použité servisní nabídky.
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Выполняется сервисная операция
Заточка
Открытие крышки заточного
Закрытие крышки заточного
Возврат камня заточного
Подвод бруса
Отвод бруса
Готово
Активн.
Выполняется отвод бруса

Přílohy

Běží servisní operace
ostření
Otevření krytky ostřícího zařízení
Zavření krytky ostřícího zařízení
Vrácení brusného kamene
Přiblížení brusu
Oddálení brusu
Hotovo
Akt.
Oddálení brusu v procesu

Obrázek E.26 – Obrazovka provádění servisních operací
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Příloha F
(povinná)
Kalibrace modulů palubního informačního systému
1.1 Kalibrace automatiky závěsu
Odzkoušení snímačů systému kopírování je proces, který je nezbytný pro správné
fungování automatiky závěsu s používaným typem adaptéru. Odzkoušením snímačů se
rozumí to, že systém automatiky závěsu odzkouší proudy při práci s používaným
adaptérem, a musí se provést při agregaci adaptéru daného typu, ale s jinými
parametry (například jinou hmotností).
Odzkoušení probíhá ve třech etapách. Každou novou etapu doprovází hlášení na
obrazovce terminálu o tom, že pracovník obsluhy má provést určité úkony:
- Odzkoušení krajní horní polohy závěsu – začíná se tím při zahájení odzkoušení
snímačů systému kopírování. Na obrazovce terminálu se objeví hlášení o nutnosti
stisknout tlačítko „Zvednout závěs“ a podržet je, dokud se závěs zcela nezvedne.
Jakmile je závěs úplně zvednut, odzkouší systém automatiky závěsu danou polohu a na
obrazovce terminálu se objeví hlášení o následující etapě.
- Odzkoušení krajní dolní polohy závěsu – danou etapu doprovází hlášení o
nutnosti stisknout tlačítko „Spustit závěs“ a podržet je, dokud se závěs zcela nespustí
(adaptér je celou vahou na zemi). Jakmile je závěs úplně spuštěn, odzkouší systém
automatiky závěsu danou polohu a na obrazovce terminálu se objeví hlášení o
následující etapě.
- Vážení adaptéru – daná etapa se provádí, aby se určila úroveň země, tj. hranice
mezi oblastmi kopírování podle předem zadané výšky a podle tlaku. Pro danou etapu
se na obrazovce objeví hlášení o nutnosti zvednout závěs do nevelké výšky nad zemí
(cca 1 cm) a odzkoušet danou polohu stisknutím tlačítka „Automatický obrys - poloha 2
(podle terénu)“. Po stisknutí tlačítka automatika závěsu odzkouší úroveň země a
současné hlášení z obrazovky zmizí. To svědčí o tom, že bylo odzkoušení úspěšně
dokončeno.
PŘÍLOHA G
Tabulka převodu jednotek měření
1 MPa

1000 kPa

10 kp/cm2

10 bar
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PŘÍLOHA H
Zařízení pro zavedení konzervačních látek s dávkovačem SD-4.6.1
Nádrž na konzervační látky je instalována v zadní části pod rámem řezačky
(obrázek H.1).

1 – skříň pro zařízení dávkovacího systému; 2 – plnicí hrdlo; 3 – opěra; 4 – stahovací pásek; 5
– nádrž na konzervační látky; 6 – rám
Obrázek H.1 – Usazení nádrže na konzervační látky
Po levé straně na vstupní plošině 1 (obrázek H.2) jsou ve skříni 3 instalovány
prvky dávkovacího systému 2.

1 – vstupní plošina; 2 – zařízení dávkovacího sytému; 3 – skříň
Obrázek H.2 – Prvky dávkovacího systému
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Nahoře v kabině je u pultu s vypínači instalován ovládací panel dávkovacího systému SD4.6. Ovládání dávkovacího systému provádějte v souladu s návodem k použití systému.
Na stříšce 3 (obrázek H.3) dopravníku siláže 1 je nainstalován snímač přítomnosti zelené
hmoty 4.

1 - dopravník siláže; 2 – hydraulický válec ovládání stříšky dopravníku siláže; 3 – stříška
dopravníku siláže; 4 – snímač přítomnosti zelené hmoty
Obrázek H.3 – Usazení snímače přítomnosti hmoty
Vpravo ve směru jízdy je na boční stěně urychlovače vyhazování instalován rozprašovač
konzervačních látek 3 (obrázek H.4).

1 – upínací šroub; 2 – hadice pro přívod konzervační látky; 3 – rozprašovač konzervačních
látek; 4 – konzole; 5 – urychlovač vyhazování
Obrázek H.4 – Usazení rozprašovače konzervačních látek
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PŘÍLOHA I
Podmínky pro vyřazení hydraulického systému a jejích prvků ze záruky
Úkon
Po 30 motohodinách nebyla provedena výměna 3 tlakových
filtračních vložek hydraulického čerpadla ani nebyl proveden
záznam do servisní knížky
Po 30 motohodinách nebyla provedena výměna sběrné
filtrační vložky olejové nádrže ani nebyl proveden záznam
do servisní knížky
Plnění (doplnění) hydraulického systému olejem, který není
uveden na doporučeném seznamu, ani nebyl proveden
záznam do servisní knížky.
Mechanické poškození pístnic hydraulických válců
Porušené plombování prvků olejové nádrže – odvětrávacích
ventilů, šroubů filtrů, kontrolního víka, snímače hladiny
Rozebrání prvků hydraulického systému
Mechanická poškození hydraulických přístrojů
Seřízení nastavení tlakových relé (poškozené plombování)
Seřízení nastavení ventilů (poškozené plombování)

Prvek vyřazovaný ze záruky
Hydraulický systém
Hydraulický systém
Hydraulický systém
Poškozený hydraulický válec
Hydraulický systém
Rozebraný hydraulický přístroj
Poškozený hydraulický přístroj
Tlaková relé
Příslušný hydraulický blok nebo
hydraulický systém

PŘÍLOHA I
Seznam kódů chyb hydraulického systému dle údajů v palubním počítači
Tabulka I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 1.1

Text na
monitoru
palubního
počítače
Pohon
sběrače
odpojen

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Při
sepnutí ТД4.3
je tlakového relé
se
odpojí
magnet Yp4.1

Požadov
aná
hodnota
180 bar

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony

1 Od 170 Přetížení
do 190 bar pohonu
–
požadovaná
hodnota
2 Méně než
170
bar
nebo více
než 180 bar
nesprávné
nastavení
tlakového
relé
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 1.2

Г 2.1

Text na
monitoru
palubního
počítače

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Zanesený
Zanesení
–
filtr
filtrační vložky
umístěný v nádrže
olejové
nádrži,
vyměňte jej.

–

Zanesení
filtrační
vložky
nádrže

Nízký tlak
napájení
hydraulické
ho čerpadla
podvozku

2,4-2,7
MPa
(24-27
bar)

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak méně
než
2,4
MPa
(24
bar)

Informování o ТД1.5
nízkém tlaku
napájení
hydraulického
čerpadla
podvozku

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak 2,42,7 MPa
(24-27 bar)
Г 2.2

Přetížení
hydraulické
ho systému
podvozku

Vysoký tlak v Na
hydraulickém
čerpadle
systému
pohonu
pohonu
podvozku
podvozku
v
důsledku
přetížení

Více než
35 MPa
(350 bar)
v režimu
přetížení

Tlak
více
než 35 MPa
–
hydraulický
pohon
je
přetížen

Popis
závady a
nezbytné
úkony
Vyměňte
filtrační
vložku
nádrže
v
souladu
s
doporučení
mi v tomto
návodě
1
Opotřebova
né přívodní
hydraulické
čerpadlo –
vyměňte
přívodní
hydraulické
čerpadlo
2
Vadný
přívodní
ventil
vyměňte
hydraulické
čerpadlo
1
Porouchaný
snímač
tlaku
vyměnit.
2 Výpadek v
softwaru
–
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 2.3

Text na
monitoru
palubního
počítače
Nízký tlak
napájení
hydraulické
ho čerpadla
pohonu
adaptéru

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Informování o ТД4.5
nízkém tlaku
napájení
hydraulického
čerpadla
pohonu
adaptéru

Požadov
aná
hodnota
2,1-2,6
MPa
(21-26
bar)

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak méně
než
2,1
MPa
(21
bar)

1
Opotřebova
né přívodní
hydraulické
čerpadlo –
vyměňte
přívodní
hydraulické
čerpadlo
2
Vadný
přívodní
ventil
vyměňte
hydraulické
čerpadlo
1
Porouchaný
snímač
tlaku
vyměnit.
2 Výpadek v
softwaru
Zjistěte
příčinu
zastavení
sběrače
zanášení
sklízenou
hmotou
nebo jiné

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak 2,12,6 MPa
(21-26 bar)
Г 2.4

Přetížení
hydraulické
ho systému
pohonu
sběrače

Vysoký tlak v ТД4.3
hydraulickém
systému
při
práci
se
sběračem

17 MPa
(170 bar)
v režimu
přetížení

Tlak vyšší
než
17
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
sběrač stojí
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u

Г 2.5

Text na
monitoru
palubního
počítače

Přetížení
hydraulické
ho systému
pohonu žací
lišty
na
kukuřici

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Vysoký tlak v ТД4.3
hydraulickém
systému
při
práci s žací
lištou
na
kukuřici

Požadov
aná
hodnota

23 MPa
(230 bar)
v režimu
přetížení

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony

Tlak
nižší
než
17
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
sběrač je v
pohybu

Závadné
(neseřízené
)
tlakové
relé. Seřiďte
tlakové relé,
případně je
vyměňte.
Relé
je
usazeno v
hydraulické
m
bloku

Tlak vyšší
než
23
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
žací lišta je
v klidu

KVK0604300B

Hydraulický
blok
je
umístěn
vlevo
ve
směru jízdy
v prostřední
části stroje
Zjistěte
příčinu
zastavení
žací lišty zanášení
sklízenou
hmotou
nebo jiné
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u

Г 2.6

Text na
monitoru
palubního
počítače

Přetížení
hydraulické
ho systému
pohonu žací
lišty
na
traviny

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Vysoký tlak v ТД4.3
hydraulickém
systému
při
práci s žací
lištou
na
traviny

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Tlak
nižší
než
23
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
žací lišta je
v pohybu
38 MPa Tlak vyšší
(380 bar) než
38
v režimu MPa:
přetížení Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
žací lišta je
v klidu
Tlak
nižší
než
38
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
žací lišta je
v pohybu

Popis
závady a
nezbytné
úkony
Závadný
snímač
tlaku
umístěný na
hydraulické
m čerpadle
pohonu
adaptéru
nebo
výpadek v
softwaru
Zjistěte
příčinu
zastavení
žací lišty zanášení
sklízenou
hmotou
nebo jiné

1 Závadný
snímač
tlaku
umístěný na
hydraulické
m čerpadle
pohonu
adaptéru.
2 Výpadek
softwaru
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 2.7

Text na
monitoru
palubního
počítače
Nízký tlak
napájení
hydraulické
ho čerpadla
podávacího
ústrojí

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Nízký
tlak ТД4.11
napájení
v
hydraulickém
systému
pohonu
podávacího
ústrojí

Požadov
aná
hodnota
2,1-2,6
MPa
(21-26
bar)

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak méně
než
2,1
MPa
(21
bar)

1
Opotřebova
né přívodní
hydraulické
čerpadlo
oddělovacíc
h kotoučů –
vyměňte
přívodní
hydraulické
čerpadlo
2
Vadný
přívodní
ventil
vyměňte
hydraulické
čerpadlo
1
Porouchaný
snímač
tlaku
vyměnit.
2 Výpadek v
softwaru
Zjistěte
příčinu
zastavení
podávacího
ústrojí
zanášení
sklízenou
hmotou
nebo jiné

Při
nezapnuté
m pohonu
je tlak 2,12,6 MPa
(21-26 bar)
Г 2.8

Přetížení
hydraulické
ho systému
pohonu
podávacího
ústrojí

Vysoký tlak v ТД4.9
hydraulickém
systému
pohonu
podávacího
ústrojí

30 MPa
(300 bar)
v režimu
přetížení

Tlak vyšší
než
30
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
podávací
ústrojí je v
klidu
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u

Text na
monitoru
palubního
počítače

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony
1 Závadný
snímač
tlaku
umístěný na
hydraulické
m čerpadle
pohonu
adaptéru
podávacího
ústrojí.
2 Výpadek
softwaru

Г 3.1

Nízká
teplota oleje
hydraulické
ho systému,
méně než 5
°C. Přerušte
jízdu
a
zahřejte
hydraulický
systém

Teplota
–
hydraulického
systému
je
méně než 5 °C

–

Tlak
nižší
než
30
MPa:
Ačkoli
je
zapnuto
příslušné
tlačítko na
pultu
pracovníka
obsluhy,
podávací
ústrojí je v
pohybu
–

Г 3.2

Vysoká
teplota oleje
hydraulické
ho systému
pohonu
chodu.
Snižte
rychlost
jízdy.

Informování
–
tom, že se
teplota
hydraulického
systému
pohonu chodu
blíží
maximální

86 °C.

–

Před
začátkem
jízdy
zahřejte
hydraulický
systém:
za
volnoběhu;
na
nominálních
otáčkách;
se
zapnutými
hydraulický
mi pohony
Snižte
rychlost
jízdy.
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 3.3

Г 3.4

Г 3.5

Text na
monitoru
palubního
počítače

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Přehřívání
hydraulické
ho systému
pohonu
podvozku.
PŘERUŠTE
JÍZDU.

Přehřívání
hydraulického
systému
pohonu
podvozku

–

90 °С.

–

Vysoká
teplota oleje
hydraulické
ho systému
pohonu
adaptéru.
Snižte zátěž
na pohon.
Přehřívání
hydraulické
ho systému
pohonu
adaptéru.
VYPNĚTE
POHON.

Informování
–
tom, že se
teplota
hydraulického
systému
pohonu
adaptéru blíží
maximální
Přehřívání
–
hydraulického
systému
pohonu
adaptéru

86 °C.

–

90 °С.

–

Popis
závady a
nezbytné
úkony
1 Přerušte
jízdu
2 Vypněte
hydraulické
pohony
3 Vyčistěte
chladič
4 V případě
nutnosti
doplňte olej
do
hydraulické
ho systému
Snižte zátěž
na
hydraulické
pohony
adaptéru.

1 Přerušte
jízdu
2 Vypněte
pohony
adaptéru
3 Vyčistěte
chladič
4 V případě
nutnosti
doplňte olej
do
hydraulické
ho systému
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 3.6

Г 3.7

Г 4.1

Text na
monitoru
palubního
počítače
Vysoká
teplota oleje
hydraulické
ho systému
pohonu
podávacího
ústrojí.
Snižte zátěž
na pohon.
Přehřívání
hydraulické
ho systému
pohonu
podávacího
ústrojí.
VYPNĚTE
POHON.

Nízká
hladina
oleje
nádrži.
Vypněte
motor

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Informování
–
tom, že se
teplota
hydraulického
systému
pohonu
podávacího
ústrojí
blíží
maximální
Přehřívání
–
hydraulického
systému
pohonu
podávacího
ústrojí

Informování o –
havarijní
v hladině oleje v
hydraulickém
systému,
při
které
není
provoz stroje
přípustný

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony

86 °C.

–

Snižte zátěž
na
hydraulické
pohony
podávacího
ústrojí.

90 °С.

–

–

–

1 Přerušte
jízdu
2 Vypněte
pohon
podávacího
ústrojí
3 Vyčistěte
chladič
4 V případě
nutnosti
doplňte olej
do
hydraulické
ho systému
Doplnit
hydraulický
systém, viz
seznam
doporučova
ných olejů.
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Pokračování tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г4.2

Г 5.1

Text na
monitoru
palubního
počítače

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

Popis
závady a
nezbytné
úkony
1 Přerušte
jízdu
2 Vypněte
hydraulické
pohony
3 Vyčistěte
chladič
4 V případě
nutnosti
doplňte olej
do
hydraulické
ho systému
5 Proveďte
diagnostiku
hydraulické
ho systému
6 Dle údajů
palubního
počítače
zjistěte
nejzahřátějš
í okruh –
pohony
podávacího
ústrojí,
pohony
adaptéru
nebo pohon
podvozku
Vyměňte tři
tlakové
a
jednu
sběrnou
filtrační
vložku
v
souladu
s
TÚ-1

Celkové
Přehřívání
přehřátí
oleje v olejové
hydraulické nádrži
ho systému
PŘERUŠTE
JÍZDU
A
VYPNĚTE
MOTOR

–
ТД4.3
ТД4.9
ТД2.6
ТД2.9

83 °С
Souhlasí
s
hodnota
mi na
diagnosti
ckém
panelu

–
Při snížené
teplotě pod
70 °C
proveďte
diagnostiku
tlaku v
diagnostick
ých bodech
při
zapnutých
pohonech
na
nominálních
otáčkách
motoru,
abyste
zjistili, zda
souhlasí s
tlakem
volnoběhu

Vyměňte tři
tlakové
filtrační
vložky
hydraulický
ch čerpadel

–

–

–

Požadov
aná
hodnota

Popis
výsledků
diagnostik
y

–

–

Informování o
chystané
výměně filtrů
hydraulického
systému v
souladu s TÚ1

Konec tabulky I.1
Kód
chyby
hydrauli
ckého
systém
u
Г 5.2

Text na
monitoru
palubního
počítače
Provádějte
výměnu

Dekódování
chyby

Bod pro
změření
tlaku

Informování o –
doporučené

Popis
závady a
nezbytné
úkony
Proveďte
výměnu
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Г 6.1

Г 6.2

Г 6.3

oleje
v
hydraulické
m systému
1krát za 2
roky
před
začátkem
sklizňové
sezóny
nebo
po
1500
hodinách
práce stroje
v průběhu
jedné
sezóny.
Závadný
hydraulický
pohon
adaptéru

Závadný
hydraulický
pohon
podávacího
ústrojí
Závadný
hydraulický
pohon
chodu
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výměně oleje v
hydraulickém
systému

oleje
v
hydraulické
m systému
v souladu s
požadavky
TÚ

Informování o –
závadě
servoválce
příslušného
hydraulického
čerpadla

–

–

–

–

-0

1
Při
zapnutí
pohonu
nedojde k
otáčení
pracovního
ústrojí
2
Při
zapnutí
pohonu
dochází k
otáčení
pracovního
ústrojí,
nicméně na
obrazovce
se objevuje
hlášení

1 Závada na
servořízení
hydraulické
ho čerpadla,
vyměňte
hydraulické
čerpadlo
2 Výpadek v
softwaru
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PŘÍLOHA J

Obrázek 1-1:
Komponenty brzdy

1. Skříň
2. Opěrný kroužek
3. Opěrný šroub
4. Stavěcí šroub
5. Blok přítlačných pružin
6. Píst
7. Brzdová destička
8. Brzdová destička
9. Vodicí čep
10. Gumový doraz
11. Stavěcí šroub
12. Pružinová deska
13. Pojistná matice
1. Popis konstrukce a fungování
Tato brzda se skládá ze dvou totožných brzdových destiček, které se pohybují po vedení umístěném v
horní části skříně. Opírají se o pružinovou desku (12). Brzda se připevňuje přímo na převodovku nebo
rám mostu pomocí vodicích čepů (9), po nichž se volně pohybuje.
Brzda se osazuje podélně na vodicích čepech (9), s osazenými gumovými dorazy (10) a na stavěcím
šroubu (11).
Při brzdění se přítlačná síla, kterou vytváří brzdové destičky (7) a (8), předává na brzdový kotouč.
Dochází k tomu v důsledku posunu bloku přítlačných pružin (5), pístu (6) společně se stavěcím šroubem
(4), které posouvají opěrný šroub (9) a brzdovou destičku (7) ve směru brzdového kotouče. Poté, co se
brzdová destička (7) dotkne brzdového kotouče, začíná se skříň brzdy (1) začíná posouvat po vodicích
čepech díky reakční síle, dokud se druhá brzdová destička nedotkne brzdového kotouče.
Brzdový efekt (okamžik brzdění) závisí na adhezním součiniteli mezi brzdovými destičkami a kotoučem.
Brzdná síla přestává působit po stlačení bloku přítlačných pružin (5) za podmínky přívodu pracovní
kapaliny s příslušným tlakem a posunu pístu (8) nadoraz do opěrného kroužku (2).
Brzda se automaticky vrací do polohy kontaktu s gumovými dorazy (10) a stavěcím šroubem (11). Z
tohoto důvodu musí být zajištěna stejná vzduchová mezera mezi brzdovými destičkami a brzdovým
kotoučem.
Při opotřebení brzdových destiček (7) a (8) a kotouče se přítlačná síla snižuje a brzda se musí dodatečně
seřizovat.
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
2. Návod k montáži a seřízení
Všechny brzdné mechanizmy dodává společnost KNOTT Gmbh v souladu s technickou dokumentací.
Způsob montáže brzdového mechanizmu na nápravu nebo na převodovku musí být popsán v návodu,
který dodá výrobce konkrétního dopravního prostředku.
Poznámka:
Před zahájením jakýchkoli úkonů či seřizování brzda musí být zchlazena.
Obrázek 2-1
Seřízení a demontáž
1
Pojistná matice (klíč na 24/SW24)
2
Stavěcí šroub (SW8)
3
Stavěcí šroub (SW6)
4
Pojistná matice (SW13)
5
Víko
6
Opěrný šroub
7
Vodicí čep
8
Pumpovací ventil (SW11)
Píst (SW11) 10 Blok pružin
2.1. Montáž brzdy
1. Proti směru hodinových ručiček otočte ochranné víko (5) a sejměte ho. Uvolněte pojistnou matici
(1) a vyšroubujte stavěcí šroub (2) proti směru hodinových ručiček, dokud se čelo opěrného šroubu (8)
neopře do pístu (9).
3. V tomto stavu namontujte brzdu na brzdový kotouč. Poznámka:
Místo a způsob uchycení brzdového kotouče jsou popsány v návodu výrobce dopravního prostředku
4. Zašroubujte oba čepy vedení (7) do skříně převodovky nebo na rám nápravy v souladu s pokyny v
návodu výrobce dopravního prostředku.
5. Zapojte brzdové potrubí
6. Přiveďte požadovaný odbrzďovací tlak (min. 120 bar) až do úplného stlačení bloku pružin (10).
Odvzdušněte brzdu pomocí odvzdušňovacího ventilu (8).
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
2.2. Nastavení vzduchové mezery
1.
Mezi brzdové destičky a kotouč z každé strany brzdového kotouče zaveďte jednu sondu a
udržujte je v této poloze.
Poznámka:
Tloušťka sondy musí být vybrána podle tabulky níže:
Verze

Mezera, mm

Tloušťka sondy

FSG88

min.
jmenov.

05
10

0,25
0,5

max.

1,5

0,75

Šroubujte stavěcí šroub (2) ve směru hodinových ručiček, dokud brzdové destičky nepřitlačí obě
sondy k brzdovému kotouči.
3
Udržujte stavěcí šroub (2) a současně utáhněte pojistnou matici (1)
VAROVÁNÍ!
Stavěcí šroub (2) musí být zašroubován tak, aby sondy mohly být vytaženy bez velké námahy.
4. Uvolněte pojistnou matici (4), pak šroubujte stavěcí šroub (3) ve směru hodinových ručiček, dokud se
jeho čelo nedotkne povrchu skříně
5
Udržujte stavěcí šroub (3) a současně utáhněte pojistnou matici (4).
6
Vytáhněte sondy na obou stranách brzdného kotouče.
Poznámka:
Proces montáže brzdy a nastavení mezery je tímto dokončen. Brzdný mechanizmus je připraven k
provozu
7. Rukou utáhněte ochranné víko (5) ve směru hodinových ručiček.
Poznámka:
Několikrát zkusmo zabrzděte, abyste se přesvědčili, že brzda funguje správně.
2.
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
Seřízení
1
Dopravní prostředek umístěte na rovný povrch a zajistěte proti pohybu.
2.
Uvolněte ruční brzdu podáním potřebného tlaku (min. 120 bar)
3.
Otočte ochranné víko (5) otáčením proti směru hodinových ručiček a sundejte ho
4
Uvolněte pojistnou matici (1) stavěcího šroubu (2)
5
Mezi brzdové destičky a kotouč z každé strany brzdového kotouče zaveďte jednu sondu a
udržujte je v této poloze.
2,3.

Poznámka:
Tloušťka sondy musí být vybrána podle tabulky uvedené v části 2.2. Nastavení vzduchové mezery.
6.
Otáčejte stavěcím šroubem (2) ve směru hodinových ručiček, dokud brzdové destičky nepřitlačí
obě sondy k brzdovému kotouči.
7
Udržujte stavěcí šroub (2) a současně utáhněte pojistnou matici (1)
VAROVÁNÍ!
Stavěcí šroub (2) musí být zašroubován tak, aby sondy mohly být vytaženy bez velké námahy.
8
Uvolněte pojistnou matici (4), pak otočte stavěcí šroub (3) ve směru hodinových ručiček, dokud
se jeho čelo nedotkne povrchu skříně
9
Udržujte stavěcí šroub (3) a současně utáhněte pojistnou matici (4).
10. Vytáhněte sondy na obou stranách brzdného kotouče.
Poznámka:
Proces nastavení mezery je ukončen.
Brzdný mechanizmus je připraven k provozu
11.
Rukou utáhněte ochranné víko (5) ve směru hodinových ručiček.
Poznámka:
Několikrát zkusmo zabrzděte, abyste se přesvědčili, že brzda funguje správně. Zkontrolujte, zda brzda
udrží dopravní prostředek na vhodném svahu.
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
Havarijní uvolnění parkovací brzdy
Při výskytu netěsností v brzdové soustavě je možné uvolnit parkovací brzdu mechanicky
3.

Obrázek 3-1:
Havarijní odbrzdění
1 Pojistná matice (klíč na 24/SW24)
2 Stavěcí šroub (SW8)
3 Inbusový klíč
4 Nástrčkový klíč
1.
Zajistěte dopravní prostředek proti pohybu
2 Otočte ochranné víko otáčením proti směru hodinových ručiček a sundejte ho
3.
Uvolněte pojistnou matici (1) a odšroubujte ji až k čelu stavěcího šroubu (2)
4.
Otočte stavěcím šroubem (2) proti směru hodinových ručiček, dokud se brzdové destičky
nevzdálí od brzdového kotouče a neuvolní ho.
VAROVÁNÍ!
Pro havarijní odbrzdění na stavěcí šroub (2) musí působit síla minimálně 70 Nm.
5.
6.

Zašroubujte pojistnou matici (1), dokud se nedotkne pístu a zlehka utáhněte stavěcí šroub (2).
Otočte ochranné víko na několik závitů (ochrana před nečistotami).

VAROVÁNÍ!
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Nyní dopravní prostředek není zabrzděn parkovací brzdou a musí být zajištěn proti pohybu jinými
způsoby. Opravte závady a seřiďte brzdný mechanizmus (viz b. 2 Návodu k montáži a seřízení)
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
Údržba, obsluha, opravy
4.1. Údržba a výměna brzdových destiček
4.

Brzda jako celek a brzdové destičky zvlášť se musí pravidelně kontrolovat v souladu se stanovenými
intervaly obsluhy a údržby dopravního prostředku (nejméně jednou za půlroku). V případě, že zbytková
tloušťka obložení je malá, zkraťte intervaly kontrol, abyste předešli vážným poškozením brzdového
kotouče.
V případě, že frikční materiál dosáhne minimální přípustné tloušťky 1,0 až 1,5 mm, musí být brzdové
destičky vyměněny v souladu s níže uvedenými pokyny:
Obrázek 41
Výměna brzdových destiček
1 Pojistná matice (klíč na 24/SW24)
2 Stavěcí šroub (SW8)
3 Opěrný šroub
4 Píst
S Inbusový klíč
S1 Šroubovák
R Nástrčkový klíč
VAROVÁNÍ!
Používejte jen originální náhradní díly KNOTT. V opačném případě KNOTT Gmbh neposkytuje žádnou
záruku ani neodpovídá za správné fungování brzdy.
1.
Dopravní prostředek umístěte na rovný povrch a zajistěte proti pohybu.
2.
Uvolněte ruční brzdu podáním potřebného tlaku (min. 120 bar).
3.
Otočte ochranné víko otáčením proti směru hodinových ručiček a sundejte ho
4.
Uvolněte pojistnou matici (1) stavěcího šroubu (2).
5.
Šroubujte stavěcím šroubem (2) proti směru hodinových ručiček, dokud se opěrný šroub (3)
úplně neponoří do pístu (4).
Šroubovákem či jiným vhodným nářadím posuňte opěrný šroub (3), dokud se nedotkne pístu (4).
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
Obrázek 4-2:
Výměna brzdových destiček
1 Pojistná matice (klíč 13/SW13)
2 Stavěcí šroub (SW8)
3 Brzdová destička
4 Brzdová destička
5 Pružinová deska
6.

Uvolněte pojistnou matici (1) a vyšroubujte stavěcí šroub (2) ze skříně

VAROVÁNÍ!
Pružinová deska (5) je stlačena! Před odšroubováním stavěcího šroubu (2) přidržujte pružinovou desku
(5) vhodným nářadím.
7.
8.

Sejměte pružinovou desku (5)
Vyjměte obě brzdové destičky (3) a (4) ze skříně třmenu

Poznámka:
V případě, že není možné odmontovat brzdové destičky způsobem popsaným výše (například kvůli
nedostatku místa), musí být brzdový mechanizmus odmontován jako celek. Pro demontáž brzdového
mechanizmu z převodovky nebo nápravy řiďte se pokyny výrobce tohoto uzlu nebo dopravního
prostředku.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte délku přívodního brzdového potrubí. Jsou-li krátké, musí se odmontovat, aby se následně
mohla odmontovat brzda. Před odmontováním trubky proveďte havarijní odbrzdění parkovací brzdy,
aby se samočinně nespustil pružinový blok.
10.
Vyměňte brzdové destičky (3) a (4)
Namontujte pružinovou desku (5) a přidržte ji vhodným nářadím během osazování stavěcího šroubu (2).
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Návod k montáži a provozu ТМ99/07
Plovoucí brzdový třmen FSG88
Poznámka:
V případě, že se z důvodu nedostatku místa brzda při výměně destiček odmontovávala celá, pak se její
zpětná montáž provádí v souladu s pokyny výrobce dopravního prostředku.
Poznámka:
Po výměně brzdových destiček (3) a (4) seřiďte brzdu v souladu s odstavcem 2.1. Montáž brzdy,
počínaje bodem 5 Zapojení brzdového potrubí.
4.2. Výměna těsnění
Obrázek 43:
Výměna těsnění
1
Píst
2
Stavěcí šroub (SW8)
3
Pojistná matice (SW24)
4
Skříň
5
Pojistný kroužek 8 Těsnění
7
Opěrný kroužek
8
Opěrný šroub
9
Blok přítlačných pružin
10
Odlučovač prachu
A Osazení těsnění
B Osazení těsnění
Těsnění se vyměňuje v souladu s níže popsaným návodem:
1.
Dopravní prostředek umístěte na rovný povrch a zajistěte proti pohybu.
2.
Uvolněte ruční brzdu podáním potřebného tlaku (min. 120 bar).
VAROVÁNÍ!
V případě, že brzda nemůže být odbrzděna přívodem minimálního odbrzďovacího tlaku (min. 120 bar) v
důsledku netěsností nebo úniků pracovních kapalin, pak se brzdový mechanizmus MUSÍ odbrzdit v
souladu s pokyny uvedenými v b. 3 Havarijní odbrzdění parkovací brzdy.
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Plovoucí brzdový třmen FSG88
3. Vyšroubujte ochranné víko otáčením proti směru hodinových ručiček a sundejte ho
4. Uvolněte pojistnou matici (3) stavěcího šroubu (2)
5. Šroubujte stavěcím šroubem (2) proti směru hodinových ručiček, dokud se opěrný šroub (8) úplně
neponoří do pístu (1).
6. Šroubovákem či jiným vhodným nářadím posuňte opěrný šroub (8), dokud se nedotkne pístu (1).
7. Spusťte brzdový ventil, čímž snížíte tlak do 0 bar.
Poznámka:
Blok přítlačných pružin (9) není úplně uvolněn.
8 Odpojte brzdové potrubí a odmontujte brzdu.
9. Odmontujte pojistný kroužek (5) a vyjměte opěrný kroužek (7) ze skříně (4)
10.
Vyjměte pružinový blok (9) a píst (1).
11.
Vždy vyměňujte obě těsnění (A) a (B)
VAROVÁNÍ!
Těsnění musí být osazena správně po celém průměru, jinak zase bude docházet k únikům.
Při nasazování těsnění používejte vhodné nářadí se zakulacenými okraji. Dbejte pozornosti – těsnění se
může poškodit!
Poznámka:
Montáž provádějte v opačném pořadí. Pro usnadnění montáže pístu smažte jeho povrch malým
množstvím speciálně určeného maziva.
12.
V případě nutnosti vyměňte odlučovač prachu (10)
Poznámka:
Odlučovač prachu (10) má uvnitř zavulkanizovaný ocelový kroužek. Proto při jeho výměně je nutné ze
začátku demontovat tento kroužek, a to pomocí šroubováku nebo jiného vhodného nářadí, a poté tam
nalisovat nový kroužek.
13.
Namontujte brzdu na převodovku nebo na nápravu v souladu s pokyny výrobce dopravního
prostředku.
Poznámky
Vadné a poškozené díly objevené při provádění prací a v tomto návodě neuvedené musí být nahrazeny
originálními náhradními díly KNOTT.
4.3.

Potřebujete-li podrobnější informace, obraťte se prosím na výrobce montážního uzlu nebo dopravního
prostředku.
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