KOMBAJN NA SBĚR KRMIV PŘÍVĚSNÝ
KDP-3000 PALESSE FT40
Návod k použití
KPT 0000000B IE

2019

KPT 0000000B IE

Základní údaje o kombajnu

Základní údaje o kombajnu
Výrobce

_________________________
Výrobní značka

_________________________
Sídlo výrobce

__________________________
Kontaktní telefony

Kombajn na sběr krmiv přívěsný

KDP-3000 ____________________
označení konfigurace

Měsíc a rok výroby
Výrobní číslo
(odpovídá číslu přívěsné řezačky)

Státní číslo
Základní údaje se vyplňují ručně nebo pomocí razítka podle dodací smlouvy.

2

Obsah

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2

Na vědomí vedoucím pracovníkům provozujících organizací a
mechanizátorům!
…………………………………………………………….
Obvyklé zkratky a použitá označení ……………………..
Bezpečnostní požadavky ……………..…………………………….….
Bezpečnostní značky …………………………………………………..….
Popis a činnost ……………………………………………………......
Účel ………………………………………………………………......
Technické charakteristiky …………………………………………...…
Složení kombajnu …………………………………………………………....
Zařízení a práce …………………………………………………….....
Řezačka přívěsná ………………………….……………………...
Řezačka………………………………………………………………...
Hydraulický
systém
kombajnu
…………………………………………………...
Elektrické vybavení kombajnu …………………………………………
Žací lišta na plodiny s hrubými stonky ………………………………...….
Žací
lišty
na
traviny
………………………………………………………………
Sběrač ………………………………………………………………...…
Technologický proces sklizně ………………………...…….
Použití ke stanovenému účelu ………………………………………..
Provozní omezení ………………………………………....
Příprava kombajnu k použití …………………………………
Dekonzervace ………………………………………………………….....
Dokončovací
montáž..............................................................................................
Obecné pokyny ……………………………………………………………..
Dokončovací
montáž
přívěsné
řezačky
…………………………………….
Dokončovací montáž žací lišty na plodiny s hrubými stonky
……………………..…
Dokončovací montáž žací lišty na traviny ...............................................
Dokončovací
montáž
sběrače
…………………………………………………......
Sestava kardanových hřídelí ………………………………………………
Záběh …………………………………………………………………….....
Příprava kombajnu k práci …………………………………
Obecné pokyny ……………………………………………………………..
Agregace přívěsné řezačky s traktorem a závěs adaptérů
………………………………………………………………….…
Agregace přívěsné řezačky kombajnu s traktorem
Zavěšení žací lišty na plodiny s hrubými stonky na přívěsnou řezačku
…………………………………………………………………..
Zavěšení žací lišty na traviny na přívěsnou řezačku ………….…...
Zavěšení sběrače na přívěsnou řezačku ………….…...
Příprava DK k práci………………………………………………...….
Použití kombajnu …………………………………………………
Doprava kombajnu na místo práce …………………………………...…
Způsob práce kombajnu ………………………………………………...

7
8
9
15
20
20
20
22
22
22
25
32
33
38
40
41
42
43
43
50
50
50
50
51
53
53
53
53
55
57
57
58
58
60
62
64
65
68
68
69

KPT 0000000B IE

2.4.3
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.4.3

Obsah

Nastavení
délky
řezání…………………………………………………………
Nastavení výšky řezu…………………………………………………...
Nastavení výšky řezu žací lišty na plodiny s hrubými stonky …....
Nastavení výšky řezu žací lišty na traviny ……………………………...
Nastavení výšky sběru sběračem …………………..……….…

70
71
71
71
71

4

KPT 0000000B IE

2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.1.7

2.5.1.8
2.5.1.9
2.5.1.10
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.3
2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6
2.5.4
2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
2.5.4.5
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Obsah

Seřizování ………………………………………………………………….
Seřizování přívěsné řezačky …………………………………….
Seřízení závěsného mechanismu řezačky a působící síly patek adaptérů
na zem………………………………………….....
Seřízení ložisek kol …………………………………………
Ostření a seřízení nožů rozmělňovacího ústrojí …..……..…
Seřízení mezery mezi sekačkou a lopatkou rotoru řezačky
…………………………………………………………………..
Seřízení délky řezání ………………………………………………
Seřízení podávacího ústrojí ……………………………………….
Nastavení výměnných listů ve spodním krytu a nastavitelném podstavci
komory rozmělňovacího ústrojí a seřízení mezery mezi lopatkami rotoru
a dnem nastavitelného podstavce ……………
Způsob
nastavení a
seřízení mechanismu zapínání řezačky
…………………………………………………………………….…..
Seřízení kuželové převodovky ………………………………….…
Seřízení axiální vůle vstupního hřídele válcové převodovky lisovacích
válců …………………………………
Seřízení žací lišty na plodiny s hrubými stonky ……………………..…
Seřízení škrabáku ……………………………………….....
Seřízení převodu s klínovým řemenem šneku bočního děliče ..
Seřízení zalamovací lišty …………………………………….
Seřízení třecí spojky kuželové převodovky ………….
Seřízení žací lišty na traviny ...............................................
Seřízení šneku .........................................................................................
Seřízení přiháněče …………………………………………………….
Seřízení souosovosti řetězového převodu a souosovosti řemenic řemenového převodu …………………………………………………………....
Seřízení řezného ústrojí žací lišty na trávy a jeho pohonu …..
Kontrola napnutí řetězu ………………………………………………..
Kontrola napnutí řemenových převodů ……………………………….
Seřízení sběrače …………………………………………………
Seřízení podávacího ústrojí ……………………………….
Seřízení
řemenového
převodu
pohonu
podávacího
bubnu
………………………………………………………………………………
Seřízení řetězového převodu pohonu šneku ………………………..
Seřízení řetězového převodu na předlohu ………………………..
Seřízení třecích spojek šneku ………………………………
Technická údržba ………………………………………….…
Obecné pokyny ……………………………………………………………..
Seznam prací podle druhů údržby……………............
Technická
údržba
při
provozním
záběhu
kombajnu
……………………………………………………………………….....
Technická
údržba
kombajnu
během provozního
záběhu
………………………………………………………...….
Technická
údržba
po
skončení
provozního
záběhu
…………………..…………………………………………………...
Údržba prováděná při každé směně (STÚ) ………………….……

72
72
72
73
73
77
78
78

79
80
81
83
84
84
85
85
86
87
87
87
88
88
91
92
93
93
94
95
96
96
97
97
98
98
98
98
98

5

KPT 0000000B IE

3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.4.3.8
3.4.3.9
4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.3
4.4.3.1
4.4.3.2

Obsah

První technická údržba (TÚ-1) ……………………………..
Druhá technická údržba (TÚ-2) ……………………………..
Technická údržba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-E)..
Mazání kombajnu …………………………………………………………….
Mazání řezačky ………………………………………………………
Mazání žací lišty na plodiny s hrubými stonky ……………………..…
Mazání
žací
lišty
na
traviny
……………………………………………………..
Mazání sběrače ………………..……………………………………….
Kontrola práceschopnosti a technická údržba ………
Údržba pružinového tlumiče nárazů ovládacího mechanismu zpětného
chodu podávacího ústrojí ……………………………..
Technická údržba ostřicího zařízení …………………...
Výměna oleje ………………………………………………………………..
Výměna oleje v kuželových převodovkách přívěsné řezačky.
Výměna oleje v převodovce podávacích válců ……………………….
Výměna oleje v převodovce lisovacích válců …………
Výměna oleje ve válcové převodovce a třírychlostní skříni
……………………………………………………………………….….
Výměna oleje ve válcové převodovce žací lišty na plodiny s hrubými
stonky ……………………………………………….………..…..
Výměna oleje v kuželové převodovce žací lišty na plodiny s hrubými
stonky ……………………………………………….………..…..
Mazání ložiska opěry hřídele bubnu žací lišty na plodiny s hrubými
stonky ………………………………………………………….…
Výměna oleje v převodovce předlohy žací lišty na traviny ………......
Výměna oleje v převodovce sběrače ……………………….
Běžná údržba ……………………………………...…….…….........….
Bezpečnostní
opatření
………………………………………….….…..……..
Možné chybné úkony mechanizátora, které mohou vést k nehodě či
havárii…………………………………………………….
Úkony mechanizátora v případě nehody, kritické závady nebo havárie………………………………………………………………………………
……..
Obsah
prací
a
způsob
používání
náhradních
dílů
…………………………………………………….…..…......
Řezačka přívěsná ………………………….……………………...
Výměna protiběžných desek ……………………………………….
Výměna nožů, opěr nožů a lopatek rotoru rozmělňovacího ústrojí
………………………………………………………………………...
Výměna talířových pružin rozmělňovacího ústrojí …………...
Výměna víceprofilového řemenu a seřízení jeho napnutí ….
Výměna ostřicího kotouče ostřicího zařízení ……………………..…
Žací lišta na plodiny s hrubými stonky ………………………………...….
Výměna nožů rotoru žací lišty ……………………………………………...
Výměna řemenu převodu s klínovým řemenem šneku bočního děliče
Žací
lišty
na
traviny
………………………………………………………………
Výměna nože řezného ústrojí žací lišty ………………………………..
Výměna segmentů v noži řezného ústrojí ………………………...

99
99
99
100
100
102
103
105
106
106
107
108
108
108
109
109
110
110
110
110
110
111
111

111
112

112
112
112
113
114
114
116
117
117
117
118
118
118
6

KPT 0000000B IE

4.4.4
4.4.4.1
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7

Obsah

Sběrač ………………………………………………………………...…
Výměna pružinového zubu sběrače ……………….………………....
Výčet kritických závad kombajnu …………………….…..….….
Možné poruchy a metody jejich odstranění …………………
Řezačka přívěsná ………………………….……………………...
Detektor kovů ……………………………………………………
Hydraulický
systém
………………………………………………………………..
Žací lišta na plodiny s hrubými stonky ………………………………...….
Žací
lišty
na
traviny
………………………………………………………………
Sběrač ………………………………………………………………...…
Skladování…………...………………………………………………………...
Všeobecné
požadavky
na
skladování………………………………………
Příprava kombajnu ke skladování …………………………………
Technická údržba kombajnu po dobu skladování …………
Technická údržba kombajnu při vyjmutí ze skladu …………
Metody konzervace………………………………………………..……...
Metody
odstranění
konzervace
…………………………………………………..
Přeprava kombajnu …………………………………………
Recyklace …………………………………………………………………..
Příloha A - Základní hydraulické schéma ...............
Příloha B - Základní elektrické schéma kombajnu ..
Příloha C - Tankovací nádrže ………………………………….
Příloha D - Pokyny k odmagnetování ……………………….
Příloha E - Agregace kombajnu s traktory LTZ-155..
Příloha F - Agregace kombajnu s různými traktory pomocí univerzálního spřáhla ………………………………………….

119
119
119
120
120
122
124
126
127
128
129
129
129
131
131
132
132
134
136
137
138
139
140
142

144

7

NA VĚDOMÍ VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM PROVOZUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A MECHANIZÁTORŮM!
Tento návod k použití je určen v první řadě pracovníkům obsluhy (kombajnérům),
kteří používají a obsluhují sklízecí přívěsný kombajn KDP-3000.
Pracovat na kombajnu, provádět technickou údržbu, opravy a seřizování se povoluje specialistům, kteří prošli školením (přeškolením) zaměřeným na získání znalostí o
kombajnu, prostudovali si tento návod k použití a přehled v technickém průkazu kombajnu, absolvovali instruktáž bezpečnosti práce a vlastní průkaz traktoristy-mechanika
s potvrzenou skupinou oprávnění „D“.
Tento návod k použití obsahuje důležité informace nutné pro bezpečnou práci
s kombajnem, požadavky a doporučení ohledně jeho využívání a pořadí provádění nezbytných seřízení a údržby kombajnu a v době práce s kombajnem se musí nacházet
v kabině traktoru na dostupném místě.
VAROVÁNÍ: Kombajn je třeba používat jen ke stanovenému účelu, s adaptéry
určenými pro příslušné plodiny a před uplynutím stanovené životnosti!
Výrobce neručí za vzniklé závady v případě jakéhokoli jiného použití než v souladu
se stanoveným účelem, použití adaptérů, jejichž agregace nebyla schválena projektantem, nebo používání kombajnu po uplynutí stanovené doby jeho životnosti!
K použití ve shodě se stanoveným účelem patří i dodržování podmínek použití, péče a údržby předepsaných výrobcem.
VAROVÁNÍ: Jako náhradní nebo výměnné díly se nepovoluje používat díly,
součásti , doplňková zařízení a přístroje, které nejsou originály od výrobce, protože se
to nepříznivě projevuje na funkčních vlastnostech kombajnu a též na bezpečnosti práce
a bezpečnosti pohybu. V případě, že budou použity, je veškerá odpovědnost výrobce
vyloučena!
Výrobce neustále pracuje na zdokonalování konstrukce kombajnu, 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 kombajnu, rozměry a hmotnost jsou informativní veličiny.
Tento návod k použití odpovídá technické dokumentaci dle stavu v únoru 2019. Výrobce nenese odpovědnost za provedení změn v konstrukci prodaných kombajnů a
odmítá též odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku svévolného provedení změn.

P o u ž i té

zkratky a běžná

označení:

kombajn - kombajn na sběr krmiv přívěsný KDP-3000 PALESSE FT40;
HOV - hřídel odběru výkonu;
DK – sdružený systém ochrany a ovládání kombajnu;
NNP – náhradní díly, nástroje a příslušenství;
US - univerzální spřáhlo;
STÚ - technická údržba prováděná při každé směně;
TÚ-1, TÚ-2 – technická údržba první a druhá;
TÚ-E - údržba před začátkem pracovní sezóny;
NP – návod k použití;
NO je návod k obsluze;
zleva, zprava – ve směru pohybu.
V tomto NP jsou všechny body, které se týkají bezpečnosti obsluhujícího personálu
a kombajnu, označeny speciálním symbolem:
POZOR!
VAROVÁNÍ!
JE ZAKÁZÁNO
Označení pokynů, při jejichž nedodržení existuje nebezpečí pro zdraví
a život kombajnéra a jiných osob, jakož i nebezpečí poškození kombajnu

Bezpečnostní požadavky
POZOR: Pohyb kombajnu po vozovkách veřejné sítě musí probíhat v souladu
s pravidly silničního provozu země, kde se kombajn používá, a v souladu s požadavky
tohoto NP!
VAROVÁNÍ: Nepřekračujte stanovenou rychlost přepravy – 20 km/h.
VAROVÁNÍ: Při přepravních přejezdech na krátké vzdálenosti musí být řezačka a adaptér zajištěny, aby se samovolně nespustily!
VAROVÁNÍ: Při přepravních přejezdech otočte dopravník siláže do mezní
zadní polohy!
POZOR: Práce s kombajnem se povoluje jen speciálně připraveným a kvalifikovaným mechanizátorům!
POZOR: Před uvedením traktoru s kombajnem do pohybu se ujistěte, že se
v nebezpečné zóně kolem kombajnu nenacházejí lidé (zejména děti)!
POZOR: Před spuštěním motoru, zapnutím pracovního ústrojí, začátkem jízdy
dejte zvukový signál a přistupujte k provádění těchto úkonu, teprve když se přesvědčíte,
že nikomu nic nehrozí.
JE ZAKÁZÁNO při práci s kombajnem:
- aby se v kabině traktoru nacházely nepovolané osoby (zejména děti),
- nechávat kombajn bez dozoru se spuštěným motorem traktoru;
- otevírat kryt rotoru rozmělňovacího ústrojí, dokud se zcela nezastaví nožový kotouč. Zastavení nožového kotouče se pozná tím, že skončí zvukové signály jednosměrné spojky;
- podávat sklízenou hmotu rukama;
- práce s otevřenými kapotami, se sundanými hrazeními a kryty;
- práce v noci beze elektrického osvětlení!
VAROVÁNÍ: Při práci na svazích je nutné dodržovat zvláštní opatrnost, aby
nedošlo k převrácení.
JE ZAKÁZÁNO pracovat s traktorem se zapnutým HOV při otáčení a obratech
agregátu.
JE ZAKÁZÁNO zapojovat HOV traktoru, pokud jsou řezačka a adaptéry v
přepravní poloze nebo pokud se zvedají.
VAROVÁNÍ: Před začátkem práce kombajnu zkontrolujte instalaci ochranných
krytů a zábran!
VAROVÁNÍ: Důkladně provádějte připojení kardanových hřídelí a zajištění
kardanů na hřídelích. Před každým zapnutím pohonu řezačky prohlédněte kardanové
hřídele, a teprve poté co se přesvědčíte, že jsou spolehlivě upevněné, zapněte pohon!
zpětné

POZOR: Ke kontrole průběhu technologického procesu kombajnu používejte
zrcátko,
které
připevníte
na
pravou
stranu
kabiny
traktoru!
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Bezpečnostní požadavky

VAROVÁNÍ: Agregace kombajnu s traktory
Т-150К je možná za
podmínky, že je převodovka HOV traktoru vybavena stopkou typu 3!
VAROVÁNÍ: Agregace kombajnu s traktory
K-700A a K-701 je možná za podmínky, že je traktor vybaven mechanismem odběru výkonu!
VAROVÁNÍ: Při sundávání adaptéru z přívěsné řezačky kardanovou hřídel
(od řezačky k adaptéru) určitě odpojte od třírychlostní skříně řezačky!
VAROVÁNÍ: Před odpojením adaptéru od řezačky zajistěte adaptéry v PŘEPRAVNÍ poloze a páku rozdělovače traktoru v NEUTRÁLNÍ poloze!
VAROVÁNÍ: Při provádění jakýchkoli prací na kombajnu musí být motor traktoru vypnutý a musí být odpojen HOV!
VAROVÁNÍ: Před začátkem práce s žací lištou na plodiny s hrubými stonky je
třeba předem nabrat provozní rychlost traktoru s kombajnem!
VAROVÁNÍ: Zapínejte mechanismy kombajnu plynule, bez skoků!
Aby nedošlo k poškození HOV traktoru a hlavní kardanové hřídele kombajnu,
JE ZAKÁZÁNO:
- pracovat bez tažného zařízení (traktor T-150K);
- provádět přepravní přejezdy, aniž by byla odpojena hlavní kardanová hřídel kombajnu od HOV traktoru;
- používat traktor s vadným hydraulickým rozvaděčem a ovládacími válci závěsu (К700А a К-701);
- po dobu práce agregátu převádět ovládací páku silových hydraulických válců závěsu hydraulického rozvaděče traktoru z polohy NEUTRÁL do jakékoli jiné polohy (traktory К-700А a К-701).
JE ZAKÁZÁNO provádět práce pod zvednutým a nezajištěným podávacím
ústrojím.
JE ZAKÁZÁNO za chodu nebo s pracujícím HOV traktoru provádět opravy,
seřizování a technickou údržbu kombajnu.
JE ZAKÁZÁNO pracovat na kombajnu v nevhodném a vlajícím oděvu.
JE ZAKÁZÁNO pracovat s kombajnem na neupravených, kovovými předměty
a kamením zanesených polích!
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JE ZAKÁZÁNO provádět montážní práce a opravy na hydraulickém systému,
který je horký nebo pod tlakem.
POZOR: Před prováděním prací je třeba nezbytně vypustit tlak v hydraulickém systému!
VAROVÁNÍ: při napojování hydraulických hadic na hydraulický systém traktoru dbejte na to, aby v té době hydraulický systém traktoru a kombajnu nebyly pod tlakem. Napojování provádějte v souladu se značením uvedeným na nich!
VAROVÁNÍ: V důsledku nesprávného připojení dojde k nesprávnému fungování a bude hrozit nehoda!
VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte opotřebovanost hydraulických hadic a vyměňujte poškozené a staré hadice za nové. Výměnné hadice musí splňovat nezbytné
technické požadavky na kombajn!
POZOR: Při práci s hydraulickým olejem je třeba dodržovat pravidla osobní
hygieny. Pokud ukápne olej na sliznici oka, je nutné oko vypláchnout velkým množstvím
teplé mýdlové vody!
POZOR: Použitý olej je třeba vypouštět v souladu s těmito předpisy:
- nepřipusťte vylévání oleje do systémů komunální, průmyslové a dešťové kanalizace a do otevřených vodních nádrží;
– pokud se olej rozlije na otevřeném prostranství, je nutné jej přemístit do samostatné nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit!
VAROVÁNÍ: Při vypouštění horkého oleje je nutná maximální opatrnost – nebezpečí opaření!
POZOR: Nedotýkejte se kovových olejových potrubí, mohu se zahřívat až na
70-80 °C!
VAROVÁNÍ: Při zastavení traktoru nenechávejte adaptéry ve zvednuté poloze!
VAROVÁNÍ: Žací lišty a sběrač musí být při spouštění usazeny na patky a
opěry!
POZOR: Před odpojením sběrače od kombajnu nastavte patky na maximální
výšku, parkovací opěru spusťte a zajistěte!
VAROVÁNÍ: Kvůli bezpečnému ovládání ostřicího příslušenství je povoleno
se nacházet u řezačky pouze z pravé strany (ve směru jízdy traktoru), kryt nožového
kotouče rozmělňovacího ústrojí musí být zavřený!
POZOR: Mechanizátor je povinen provádět ostření v přísném souladu s tímto
NP a musí vyloučit možnost výskytu jiných osob u kombajnu!
JE ZAKÁZÁNO, aby byl operátor mimo kabinu traktoru při provádění ostření
nožů rozmělňovacího ústrojí.
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VAROVÁNÍ: Před ostřením nožů určitě zkontrolujte velikost opotřebení ostřicího kotouče (tloušťka abrazivní vrstvy musí být minimálně 5 mm), rovnoběžnost ostřicího kotouče a plochy nožů rotoru a dále přítomnost otřepů!
VAROVÁNÍ: Ostření nožů provádějte se zavřeným krytem rotoru rozmělňovacího ústrojí, odpojeném pohonu adaptéru a podávacího ústrojí!
VAROVÁNÍ: Při ostření nožů musí být dopravník siláže nastaven do polohy,
která odpovídá vyhazování hmoty dozadu!
VAROVÁNÍ: Ostřicí kotouč je třeba přibližovat k nožům opatrně, pomalým a
plynulým otáčením páčky!
VAROVÁNÍ: Pravidelně čistěte nožový kotouč rozmělňovacího ústrojí a nože
žacích lišt od přilepených nečistot!
VAROVÁNÍ: Při čištění rozmělňovacího ústrojí nebo nožů žacích lišt, při výměně nožů se nedotýkejte rukama řezných hran nožů a segmentů!
VAROVÁNÍ: V případě zahlcování čistěte pracovní ústrojí pouze pomocí čisticího prostředku ze sady NNP!
VAROVÁNÍ: V průběhu práce sledujte upevnění nožů rotoru řezačky!
VAROVÁNÍ: V průběhu práce se nože řezného ústrojí žacích lišt nesmí dotýkat země!
VAROVÁNÍ: Po skončení práce (v průběhu dne) určitě proveďte STÚ (odstraňte posklizňové zbytky)!
JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu a kontrolu kombajnu v zóně elektrických
přenosových vedení.
JE ZAKÁZÁNO, aby kombajn pracoval v ochranném pásmu elektrického vedení.
Na částech polí a cest, nad nimiž vedou vzdušná elektrická přenosová vedení, se
jízda a práce kombajnu povoluje, jen když vzdušná vzdálenost kombajnu od nejbližšího
vodiče pod napětím bude alespoň taková, jaká je uvedena v tabulce.
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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

Bezpečnostní požadavky

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

JE ZAKÁZÁNO, aby se v karosérii vozila nacházeli lidé, když je vozidlo plněno rozmělněnou hmotou!
VAROVÁNÍ: Po vypnutí pohonu bubnů žací lišty na plodiny s hrubými stonky a
rotoru rozmělňovacího ústrojí přívěsné řezačky se nože bubnů žací lišty, nožový kotouč
rozmělňovacího ústrojí ještě nějakou dobu točí!
VAROVÁNÍ: Stále udržujte ochranné kryty kardanových hřídelí v bezvadném
stavu a zamezte jejich otáčení!
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k havarijní závadě, nepřepínejte páku délky řezání,
pokud jste předem nenastavili kardanovou hřídel pohonu adaptérů v souladu s nezbytným režimem práce!
VAROVÁNÍ: Není přípustné, aby třecí pojistné spojky prokluzovaly déle než 5
sekund!
VAROVÁNÍ: Během zkoušek a záběhu kombajnu musí být traktorista v kabině traktoru.
VAROVÁNÍ: Při záběhu se na plošině nesmí nacházet nepovolané osoby!
VAROVÁNÍ: Neustále kontrolujte stav izolace a těsnosti upevnění elektrických
kabelů. Jiskření v místech poškození izolace a vodičů nebo v případě povolení upevnění v přípojných místech není přípustné!
VAROVÁNÍ: Při uvádění do provozu po delším skladování adaptérů (déle než
3 měsíce) je nezbytné protočit třecí pojistné spojky, aby se uvolnily slepené kotouče a
nedošlo k poškození!
JE ZAKÁZÁNO, aby opravy na DK prováděly osoby, které nejsou speciálně
vyškoleny v jeho obsluze.
JE ZAKÁZÁNO připojovat DK k síťovým usměrňovačům a napájecím blokům!
VAROVÁNÍ: konektory DK zapojujte jen za vypnutého napájení!
VAROVÁNÍ: Při odpojení kabelů DK uzavřete konektory bloku speciálními
krytkami nebo páskem!
JE ZAKÁZÁNO používat v elektronickém bloku a v napájecím obvodu ovládacího panelu DK pojistky vlastní výroby.
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JE ZAKÁZÁNO používat ke kontrole funkčnosti detektoru kovů kontrolku. Lze
použít tester s autonomním napájením.
VAROVÁNÍ: Nepřipusťte znečištění kontaktních povrchů přístrojů elektrického
vybavení DK!
VAROVÁNÍ: V případě, že je elektronický blok vyřazen z provozu, má spotřebitel právo sám vyměnit relé a pojistku ze sady NNP, která je uvnitř bloku. Záruční závazky přitom platí nadále!
VAROVÁNÍ: Před zahájením svářečských nebo jiných prací, při kterých se používá otevřený oheň, důkladně očistěte přívěsnou řezačku, prostor pod ní a okolo od
rostlinné hmoty.
VAROVÁNÍ: V případě, že se používá elektrické svařování, musí být veškeré
kabely spojující montážní jednotky DK rozpojeny!
JE ZAKÁZÁNO připojovat uzemňovací kabel svářecího přístroj k montážním
jednotkám DK a k podávacím válcům.
VAROVÁNÍ: při rozebírání věnce kola předem vypusťte stlačený vzduch!
PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ: V období přípravy ke sklizni a sklizňovým pracím je během údržby operátor povinen:
- zabránit únikům oleje v místem spojů olejového potrubí;
- udržovat kombajn v čistotě, alespoň jednou za směnu jej očistit od rostlinných
zbytků;
- nepřipustit přehřátí ložisek a současně je mazat;
- kontrolovat těsnost upevnění elektrických vodičů a sledovat stav izolace;
- umět používat primární prostředky hašení požáru, hasicí přístroj instalovaný na
traktoru, lopaty aj..
VAROVÁNÍ: Místo provádění svářečských nebo jiných prací s využitím ohně
musí být vybaveno protipožárními prostředky!
POZOR: V případě požáru je nutné zasypat ohnisko požáru pískem nebo zakrýt pytlovinou, plachtovinou nebo jinou tuhou látkou, použít hasicí přístroje traktoru a
informovat požární ochranu!
JE

ZAKÁZÁNO

zalévat

hořící

palivo

vodou!
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Bezpečnostní značky
Na kombajnu jsou umístěny varovné a informační bezpečnostní značky (symboly a
ikony), které obsahují důležité informace pro zajištění bezpečnosti a efektivního používání kombajnu.
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.
Na kombajnu jsou místa zavěšení vyznačena kontrastní barvou vůči základní barvě
kombajnu.
Bezpečnostní značky na kombajnu a jejich významy jsou popsány v tabulkách:
Symbol

Hodnota
– Místo mazání konzistentním mazivem
– Místo mazání tekutým mazivem
– Zvedací bod

– Místo instalace zvedáku

– Symbol bezpečnostní techniky
– Návod k použití pro mechanizátora (musí si jej prostudovat a dodržovat)
Piktogramy na kombajnu

Význam ikon
Před zahájením práce si prostudujte návod k použití

Nepřibližujte se k nebezpečné zóně, dokud se řezací rotory úplně nezastaví

Vzdalte se od žací lišty. Dříve, než začnete s údržbou, vypněte motor
Před údržbou a opravou vypněte motor
traktoru a vyjměte klíč ze zapalování
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Piktogramy na kombajnu

Význam ikon

STOP

Nepřibližujte se ke kombajnu, dokud se
rotující prvky zcela nezastaví

Udržujte bezpečnou vzdálenost od nebezpečné zóny, mezi zařízením umístěným vpředu a kombajnem

Je zakázáno sedět za jízdy na žací liště

Je zakázáno provádět technickou údržbu bez mechanického zajištění zdvihacího/spouštěcího mechanismu žací lišty

Nebezpečí vniknutí předmětů do očí

Umístění varovných a informačních značek a bezpečnostních tabulek na kombajnu
je patrné z těchto obrázků:
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Řezačka (pohled zepředu)

Řezačka (pohled zezadu)
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Řezačka (pohled ze strany)

Žací lišty na traviny (zprava po směru jízdy)

Žací lišty na traviny (zleva po směru jízdy)

19

KPT 0000000B IE

Bezpečnostní značky

Žací lišta na plodiny s hrubými stonky
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1 Popis a činnost
1.1 U r č e n í
Kombajn je určen ke kosení kukuřice, která se nachází ve fázi voskové i plné zralosti zrna, čiroku, slunečnice a jiných vysokostébelných plodin, kosení zelených a rozebírání z válcových balíků sušených setých a přírodních trav, včetně rozmělnění a nakládky na dopravní prostředky.
Kombajn se agreguje s traktory tažné třídy 2 až 4, vybavenými nezávislou stopkou
VOM 3 GOST 3480 s frekvenci otáček
1000 ot/min, výkonem motoru 110-185
kW.
Agregace kombajnu s různými traktory pomocí univerzálního spřáhla (US) je uvedena v příloze F.
Podle značky traktoru, se kterým bude kombajn agregován, se na základě samostatné objednávky za zvláštní příplatek dodává:
- tažné zařízení KPT 0109000V – pro traktory Т-150, Т-150К,
Т-150К-9,
ChTZ-160, ChTZ-170, ChTZ-17221, ChTZ-18040;
- tažné zařízení KPT 0109100 – pro traktory LTZ;
- nosník přívěsný KPT 0109070 – pro traktory К-700 a K-701.
Součásti kombajnu (řezačka, žací lišty a sběrač) lze dodat na základě samostatné
objednávky za zvláštní příplatek.
Kombajn může být také vybaven univerzálním spřáhlem KPT 0303210, určeným k
agregaci kombajnu s různými traktory.
1.2 T e c h n i c k é c h a r a k t e r i s t i k y
Základní parametry a technické údaje jsou uvedeny v tabulce 1.2.
Tabulka 1.2 - Technické údaje
Parametr
Pracovní rychlost pohybu, km/h
Přepravní rychlost, km/h
Minimální nastavitelná výška řezného ústrojí, mm:
- žací lišty na plodiny s hrubými stonky PKK 0200000A
- žací lišty na trávy KPT 0460000
Konstrukční hmotnost, maximálně, kg
- přívěsné řezačky
- žací lišty na plodiny s hrubými stonky PKK 0200000A
- sběrače PKK 0350000
- žací lišty na trávy KPT 0460000
Šířka záběru, m:
- žací lišty na plodiny s hrubými stonky PKK 0200000A
- sběrače PKK 0350000
- žací lišty na trávy KPT 0460000

Hodnota
až 10
až 20
120
60
3100
1250
630
1250
3,0
1,85
3,4
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Závěr tabulky 1.1
Pneumatiky kol
Tlak vzduchu v pneumatikách, MPa
Výška nakládky rozmělněné hmoty do vozidel, min., m
Obrysové rozměry v pracovní poloze (dopravník siláže je otočen
doleva), max. mm
- se zavěšenou žací lištou na plodiny s hrubými stonky
délka
šířka
výška
- se zavěšených sběračem
délka
šířka
výška
- se zavěšenou žací lištou na traviny
délka
šířka
výška
Životnost, let
Doba skladování (bez rekonzervace), let

16,5/70-18 GOST
7463-80
tabulka 2.2
3,6

6200
6300
4300
6200
6300
4300
6200
7050
4300
8*
1*

* Po uplynutí předepsaných ukazatelů (životnost, doba skladování) bude kombajn vyřazen
z provozu a bude rozhodnuto o jeho zaslání k opravě, recyklaci, kontrole a o stanovení nových
předepsaných ukazatelů (životnost, doba skladování).
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1.3 Složení kombajnu
Kombajn obsahuje přívěsnou řezačku (obrázek 1.1) a adaptéry: žací lištu pro souvislé řezání plodin s hrubými stonky, sběrač a žací lištu na traviny plošinového typu.

1, 12 – pojížděcí kola; 2 – táhla; 3 – převodovka otáčecího mechanismu dopravníku siláže;
4 – dopravník siláže; 5 – stříška dopravníku siláže; 6 – hydraulický válec ovládání stříšky dopravníku siláže; 7 – ostřicí zařízení; 8 – ukazatel; 9 – rozmělňovací ústrojí;
10 – elektronický blok detektoru kovů; 11 – závěsný mechanismus; 13 – třírychlostní skříň; 14 – válcová převodovka; 15 – kardanové hřídele pohonu podávacího ústrojí; 16 – bedna s nářadím; 17 – rozvora; 18 – podávací ústrojí; 19 – hlavní kardanová hřídel
Obrázek 1.1 - Řezačka přívěsná

1.4 Z a ř í z e n í a č i n n o s t
1.4.1 P ř í v ě s n á ř e z a č k a
Součástmi přívěsné řezačky jsou: přívěsný podvozek, řezačka, dopravník siláže,
elektrické vybavení, hydraulické vybavení a závěsný mechanismus.
1.4.1.1 Základnu přívěsné řezačky tvoří přívěsný podvozek (obrázek 1.2) opírající
se o dvě pojížděcí kola 1. Sem patří: rám 15, přechodový rám 4 s otáčecím mechanismem dopravníku siláže 2, rozvora 17, zvedací mechanismus řezačky, mechanismus
převodů pohonu pracovního ústrojí.
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1 – pojížděcí kolo; 2 – otáčecí mechanismus dopravníku siláže; 3 – hydraulické válce; 4 – pře-

chodový rám; 5 – kardanová hřídel; 6, 12 – kuželové převodovky; 7– kardanová hřídel;
8
– čep; 9 – průběžné táhlo; 10, 14 – stahovací objímky; 11 – páka torzní tyče; 13 – kardanová
hřídel; 15– rám; 16 – bedna s nářadím; 17 – rozvora; 18– hever; 19 – hlavní kardanová hřídel
Obrázek 1.2 – Přívěsný podvozek

Rám 15 (obrázek 1.2) je trubkový nosník s navařenými čepy. V zadní části rámu
jsou navařené konzole k upevnění pák torzní tyče 11, průběžných táhel 9 a stahovacích
objímek 10, v přední části konzole k upevnění pístů hydraulických válců 3.
Přechodový rám 4 je nasazen na páky torzní tyče 11 s je spojen s hlavním rámem
pomocí hydraulických válců a stahovacích objímek. Na přechodový rám se upevňuje
řezačka.
Rozvora 17 představuje svařovanou objemnou konstrukci ohnutého profilu. Prostřední část rozvory sestává z hranaté trubky, v níž je na ložiscích umístěna hřídel s
drážkovými konci k nasazení upínacích vidlic kardanových hřídelí. Pod rozvorou je usazena bedna s nářadím 16. V přední části rozvory je usazen hever 18, který slouží jako
opěra při odpojování kombajnu od traktoru.
Rozvora je kloubově spojena s rámem kombajnu a zajišťuje se ve třech polohách:
I – pracovní poloha (krajní levá na doraz do stěny opěry rámu podvozku),
II – přepravní poloha (krajní pravá na doraz do stěny opěry rámu podvozku),
III – pracovní poloha při práci s žací lištou na plodiny s hrubými stonky na třech řádcích (hlavní kardanová hřídel a hřídel rozvory jsou umístěny v jedné linii. Pro zajištění
nehybnosti rozvory se používá omezovač nasazený na rozvoře).
Kola 1 (obrázek 1.2) kombajnu bezkotoučová pro širokoprofilové pneumatiky jsou
připevněna k nábojům sponami a maticemi na upínacích šroubech nábojů. Náboje jsou
nasazeny na kuželkových ložiscích na čepech nosníku rámu kombajnu.
1.4.1.2 Zvedací mechanismus kombajnu
Při vytažení pístů hydraulických válců 3 se přechodový rám 4 se stahovacími objímkami 10 a průběžnými táhly 9 zvedne nahoru díky podélným drážkám, které v nich
jsou. Poté co jsou spotřebovány mezery v drážkách, neumožní stahovací objímka další
24
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zvedání a dojde k úhlovému otočení přechodového rámu 4. Tím se dosáhne zvednutí a
záklonu řezačky a zavěšeného adaptéru, čímž se umožní převést rozvoru do přepravní
polohy. Pro zajištění přechodového rámu v přepravní poloze se čepy 8, nacházející se
na konzolích na rámu 15 vedle torzní tyče, nasadí do otvorů B konzole pod pákami
torzní tyče.
1.4.1.3 Pohon pracovního ústrojí je realizován z HOV traktoru. Hlavní kardanová
hřídel (obrázek 1.3, а) pohonu kombajnu má na jedné straně přírubu 2, která se spojuje
s tělesem hřídele rozvory, a na druhé straně pružinový pojistný kolík 1, který se spojuje
s hřídelí HOV traktoru.

1 – pružinový pojistný kolík; 2 – příruba; 3 – pružná objímková čepová spojka; 4 – pojistná spojka
1.3 - Kardanové hřídele
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Při odpojení kombajnu od traktoru musí kardanová hřídel zůstat na rozvoře.
Kardanová hřídel (obrázek 1.3, b) pohonu první kuželové převodovky se nasazuje
spojením vidlice kloubového spoje s čepem hřídele rozvory a vidlice příruby přes pružnou objímkovou čepovou spojku 3 (kvůli tlumení vibrací) se vstupní hřídelí převodovky.
Kardanová hřídel (obrázek 1.3, c) pohonu druhé kuželové převodovky je nasazena
mezi dvěma kuželovými převodovkami a spojuje se vidlicemi kloubových spojů s výstupní hřídelí první a vstupní hřídelí druhé převodovky. Druhá kuželová převodovka je
nasazena na desce přechodového rámu.
Kardanová hřídel – zdvojený kloubový spoj (obrázek 1.3, d) vidlicí kloubového spoje
se spojuje s hřídelí druhé kuželové převodovky a přírubou s pojistnou spojkou na hřídeli
rozmělňovacího ústrojí.
1.4.1.4 V mechanismu pohonu jsou použity jednostupňové kuželové převodovky
(obrázek 1.4).

1, 7 – hřídel; 2 – nádoba převodovky; 3, 6 – ozubená kola; 4 – olejoznak; 5 – krytka;
ložiska; 9 – těleso převodovky

8–

Obrázek 1.4 – Kuželová převodovka

1.4.2 Řezačka
Řezačka sestává z třírychlostní převodové skříně, spájené s válcovou převodovkou,
mechanismu pohonu pracovního ústrojí, základny dopravníku siláže, podávacího a
rozmělňovacího ústrojí.
Třírychlostní skříň je nasazena na rám řezačky, získává otáčky přes řemenový převod z řemenice na hřídeli rozmělňovacího ústrojí a slouží k přenosu točivého momentu
a nabrání nezbytné rychlosti pracovních ústrojí. Má tři pracovní rychlosti a zpětný chod.
Pracovní rychlosti se řadí ručně řadicí pákou 14 (obrázek 1.5). Řazení pracovních rychlostí se provádí záběrem pohyblivého ozubeného kola 20 s ozubeným kolem 19 - I.
rychlost, s ozubeným kolem 22 – II. rychlost, jež jsou v neustálém záběru s ozubeným
kolem hřídele 17 a ozubeným kolem 29, respektive nainstalovaných na jehlových loži scích, a s ozubeným kolem 30 – III. převod. PRÁCE, ZPĚTNÝ CHOD nebo NEUTRÁL
se zařazují závěsným třmenem pružinového tlumiče nárazů 11, spojeným s elektromechanismem postupujícího účinku. Třírychlostní skříň je spájena s válcovou převodov26
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kou, jež má čtyři výstupní hřídele: dvě spodní 1 – pro připojení kardanových hřídelí pohonu válců podávacího ústrojí a dvě vrchní 2 - pro připojení kardanové hřídele pohonu
adaptérů zavěšených na řezačku.

1, 2 – výstupní hřídele; 3 – pojistný ventil; 4 – válcová převodovka;
5 – osa; 6 – matice;
7– zarážka; 8, 9 – opěrné šrouby; 10 –- matice; 11 – závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů; 12 – šroub; 13 – třírychlostní skříň; 14 – řadicí páka; 15 – rychlostní páka; 16 – odvětrávací
ventil; 17 – ozubené kolo na hřídeli;
18 – hřídel; 19, 22, 27, 29, 30 – ozubená kola; 20 – pohyblivé ozubené kolo; 21, 31 – vypouštěcí zátky; 23 – hřídel; 24, 26 – ozubená kola; 25 – spojka zpětného chodu; 28 – kuželové ozubené kolo; 32 – kontrolní uzávěr; 33, 34 - vložky
Obrázek 1.5 – Třírychlostní skříň
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Podávací ústrojí je určeno k dolisování a podávání rostlinné hmoty, která postupuje
od žací lišty nebo sběrače do rozmělňovacího ústrojí. Válce vrchní 4 a 8 (obrázek 1.6)
jsou kloubově upevněny pákami 9 na tělese 3, čímž je zajištěn jejich nezávislý posun po
vertikále při nerovnoměrné tloušťce proudu rostlinné hmoty. K dolisování rostlinné hmoty ozubenými válci jsou určeny pružiny 10. V dutině detekčního válce 7 je nainstalován
DK. Válec detekční 7 a válec ozubený 4 jsou vyrobeny z nemagnetické nerezové oceli.
Na speciální konzoli podávacího ústrojí je umístěn snímač detektoru kamení 2.

1 – ochranné štítky; 2 – snímač detektoru kamení; 3 – korpus; 4, 8 – válce vrchní ozubené; 5 –
svazek kabelů výstupní; 6 – převodovka vrchních válců; 7 – válec detekční;
9 – páka;
10 – pružina; 11 – převodovka spodních válců; 12 – podložka centrovací;
13 – válec hladký; 14 – sektor; 15, 16 – korpusy; 17 – krytka
Obrázek 1.6 – Podávací ústrojí
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Válce podávacího ústrojí jsou poháněny kardanovými hřídelemi z třírychlostní převodové skříně přes válcovou převodovku na převodovky spodních válců (obrázek 1.7) a
vrchních válců (obrázek 1.8). V kardanových hřídelích je vestavěná pojistná spojka a
spojka rychlého zastavení.

1 – korpus; 2 – odvětrávací ventil; 3 – osa; 4 – kolo; 5 – hnací hřídel zadního válce; 6 – hřídel;
7 – ozubené kolo; 8 – vypouštěcí zátka; 9 – kontrolní uzávěr
Obrázek 1.7 - Převodovka spodních válců

1 – hřídel předního válce; 2 – hřídel zadního válce; 3 – odvětrávací ventil; 4 – olejnička; 5 – vypouštěcí zátka
Obrázek 1.8 - Válcová převodovka lisovacích válců
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Rozmělňovací ústrojí (obrázek 1.9) je určeno k rozmělňování rostliny a nakládce
rozmělněné rostlinné hmoty na vozidla.

1 – komora; 2 – destička pod nosníkem; 3 – protiběžná deska; 4 – hřídel; 5 – talířová pružina; 6
– rotor řezačky; 7 – závěrná pružina; 8 – regulační matice; 9 – řemen; 10 – řemenice;11 – opěra nože;12 – nůž; 13 – lopatky; 14 – regulační šroub;
15, 16 – upevňovací šrouby
destičky pod nosníkem; 17 – upevňovací šrouby protiběžných desek; 18 – konzola; 19 – zarážka
G – fixace matice; D – fixace matice a rotoru
Obrázek 1.9 - Rozmělňovací ústrojí
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Rozmělňovací ústrojí sestává z rotoru řezačky 6 (obrázek 1.9), destičky pod nosníkem 2 a protiběžných desek 3. Komoru 1 tvoří přední a zadní stěna rámu, spodní a
vrchní kryt, nastavitelný podstavec. V přední části komory je okno, kterým se rostlinná
hmota dostává do rozmělňovacího ústrojí.
Podle pracovních podmínek se do spodního krytu 1 (obrázek 1.10) a nastavitelného
podstavce 6 komory rozmělňovacího ústrojí nasadí výměnné listy odolné proti opotřebování 2, 5 nebo vylušťovače 3, 4.

1 – spodní kryt; 2, 5 – výměnné listy odolné proti opotřebování; 3 – spodní vylušťovač; 4– vylušťovač nastavitelného podstavce; 6 – nastavitelný podstavec
Obrázek 1.10 – Sestava odolných výměnných listů
komory rozmělňovacího ústrojí

Rotor 6 (obrázek 1.9) rozmělňovacího ústrojí sestává z nožového kotouče, k němuž
je přišroubováno dvanáct nožů 12 s opěrami nožů 11 a dvanáct vrhacích lopatek 13.
Rozmělňovací ústrojí může pracovat i s menším počtem nožů, v takovém případě se
nože musí sundávat po dvou, aby se nenarušila rovnováha nožového kotouče. Rotor je
usazen na hřídel 4 s pérem. Hřídel 4 se otáčí v ložiscích, jejichž kola jsou upevněna na
přední a zadní stěně komory. Mezi korpusem předního ložiska a nožovým kotoučem na
hřídeli rotoru jsou nasazeny talířové pružiny 5 a opěrná podložka. Mezi zadním loži skem a nožovým kotoučem je nasazena uzavírací pružina 7 a regulační matice 8, pomocí které se při seřizování posunuje rotor po hřídeli. Na hřídel je nasazena řemenice 10
pohonu pracovního ústrojí. Ve výrobním závodě se hřídel 4 a rotor 6 vybírají ve dvojicích tak, aby byla vůle na dosedávacím povrchu 0,004 až 0,022 mm. Rotor s hřídelí lze
vyměnit jen za dvojici vybranou ve výrobním závodě.
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Ostřicí zařízení (obrázek 1.11) je nainstalováno na přední stěně komory rozmělňovacího ústrojí a je určeno k ostření nožů rozmělňovacího ústrojí.

1 – ostřicí kotouč; 2 – kotouč; 3 – zarážka;
4 – vrchní korpus; 5 – pojistný kolík; 6 – šroub;
7 – korpus; 8 – šrouby; 9 – stojka; 10 – tyč
Obrázek 1.11 - Ostřicí zařízení

Dopravník siláže 7 (obrázek 1.12) je určen k nasměrování proudu rozmělněné hmoty do dopravního prostředku. Dopravník je žlab s dvojitým deflektorem, připevněným
pomocí kloubových spojů a určeným k rovnoměrnému rozdělování rozmělněné hmoty
ve vozidle.

1– základna dopravníku siláže; 2 – dopravník siláže; 3 – hydraulický válec otáčení dopravníku
siláže; 4 – páka; 5 – převodovka otáčecího mechanismu; 6 – sklopný svorník; 7 – zarážka
Obrázek 1.12 – Dopravník siláže
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Základna dopravníku siláže 1 (obrázek 1.12) slouží s instalaci dopravníku siláže 2,
který se upevní na opěru s kulovým ložiskem.
Otočení dopravníku siláže se provádí pomocí otáčecího mechanismu instalovaného
na přechodovém rámu přívěsného podvozku. Otáčky se přenášejí z hydraulického válce 3 přes kuželovou převodovku 5 na konzolu se sklopnými svorníky 6, které se zavedou do drážek konzole dopravníku siláže 2.
Při práci se dopravník siláže, otočený do pracovní polohy (vlevo), automaticky zajistí pružinovým pojistným kolíkem (obrázek 1.12, А-А), umístěným v ložisku na základně
dopravníku siláže 1.
Přitom je upínací páka 4 hydraulického válce 3 vybavena výstředníkovým čepem,
jehož regulací se dosáhne úplného zatažení pístnice hydraulického válce.
V případě, že je potřeba otočit dopravník siláže do pracovní polohy (doprava) pružinový pojistný kolík nepracuje a výstředníkový čep je třeba přemístit do druhého otvoru
upínací páky hydraulického válce.
Pro případné sklápění dopravníku siláže je třeba nastavit zarážku 7 do polohy II. Při
nastavení zarážky 7 do polohy I se zajistí fixace kulového ložiska na základně dopravníku siláže.
1.4.3 Hydraulický systém kombajnu
Hydraulický systém kombajnu je určen k ovládání pracovního ústrojí:
- zvedání a spouštění kombajnu;
- zvedání a spouštění deflektoru dopravníku siláže a také převádění dopravníku siláže do přepravní nebo pracovní polohy;
- otáčecího mechanismu dopravníku siláže.
Hydraulický systém kombajnu je spojen s hydraulickým systémem traktoru pomocí
tří rychlým polospojek (PV1 až PV3), přičemž samostatný hydraulický vývod hydrauli ckého systému kombajnu (ovládání mechanismu zvedání a spouštění kombajnu) přes
polospojku PV1 musí být spojen s jednou ze sekcí traktorového rozdělovače a párový
hydraulický vývod PV2 a PV3 s další volnou sekcí.
Základní hydraulické schéma kombajnu je uvedeno v příloze A (obrázek A.1).
Hydraulický systém přívěsné řezačky je znázorněn na obrázku 1.13.
VAROVÁNÍ: Konce pístnic hydraulických válců ovládání otáčení dopravníku siláže a zvedání a spouštění deflektoru dopravníku siláže připojujte pouze od hydrauli ckých vývodů C и B!
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1, 2, 3 – rychlé polospojky PV1, PV2, PV3; 4, 5 – hydraulické válce zvedání kombajnu; 6 –
hydraulický válec otáčení dopravníku siláže
I – hydraulická linka zvedání a spouštění kombajnu; II – hydraulická linka ovládání dopravníku
siláže a deflektoru kombajnu
Obrázek 1.13 - Hydraulický systém přívěsné řezačky

1.4.4 Elektrické vybavení kombajnu
Elektrické vybavení kombajnu sestává ze sdruženého systému ochrany a ovládání
kombajnu - detektoru kovů (DK) a přístrojů světelné signalizace.
Do sdruženého systému ochrany a ovládání kombajnu patří: elektronický blok 2
(obrázek 1.14); snímač DK 8 umístěný v předním spodním válci; snímač detektoru kamení 13 umístěný na speciální konzole podávacího ústrojí; snímač polohy s jazýčkovými kontakty 6; elektromagnet mechanismu rychlého zastavení 4, výkonný elektromechanismus 3, ovládací panel 10 a průběžný kabelový svazek 1, výstupní kabelový svazek 5.
DK je určen k ovládání pracovních režimů třírychlostní převodové skříně a také k
ochraně pracovního ústrojí kombajnu před vniknutím kovových nebo jiných pevných cizích předmětů při okamžitém zastavení otáčení válců podávacího ústrojí.
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1 – průběžný kabelový svazek; 2 – elektronický blok; 3 – výkonný elektromechanismus;
4–
elektromagnet mechanismu rychlého zastavení; 5 – výstupní kabelový svazek; 6 – snímač polohy s jazýčkovými kontakty; 7 – kabelový svazek ke snímači detektoru kovů; 8 – snímač detektoru kovů;
9 – konektor kabelových svazků; 10 – ovládací panel přenosný s kabelovými
svazky; 11 – vypínač signalizace omezení úhlu otáčení traktoru; 12 – kabelový svazek ke snímači detektoru kamení;
13 – snímač detektoru kamení
Obrázek 1.14 – Elektrické vybavení přívěsné řezačky

Podle stavu přepínačů na ovládacím panelu 26 (obrázek 1.15) a aktuálního stavu
výkonného elektromechanismu 5, který se jednoznačně určí snímačem polohy s jazýčkovými kontakty 15, sestavuje elektronický blok 2 povely k ovládání výkonného elektromechanismu pro tyto pracovní režimy třírychlostní skříně:
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1 – přepínač hladiny citlivosti; 2 – elektronický blok; 3 – výstupní kabelový svazek; 4 – hnaná
řemenice; 5 – výkonný elektromechanismus; 6 – pružinový tlumič nárazů; 7 – závěsný třmen
pružinového tlumiče nárazů; 8 –- třírychlostní skříň; 9 – rohatky; 10 – zástrčka; 11 – pružina; 12
– táhlo; 13 – elektromagnet; 14 – snímač detektoru kovů;
15 – snímač polohy s jazýčkovými kontakty; 16 – snímač detektoru kamení; 17 – kabelový svazek ke snímači detektoru kamení; 18 – tvarová páka; 19 – pružina; 20 – opěrný váleček; 21 – hnací řemenice; 22 – řemen;
23 – přemosťovací váleček; 24 – napínací kladka; 25 – průběžný kabelový svazek;
26 –
ovládací panel; 27 – vypínač omezování úhlu otočení traktoru;
28 – konektor
Obrázek 1.15 – Systém ochrany pracovního ústrojí před vniknutím cizích předmětů

PRACOVNÍ CHOD - třírychlostní skříň se nastaví do polohy, ve které se přísun
rostlinné hmoty provádí ve směru podávacího a rozmělňovacího ústrojí. Režim se zapíná přepnutím pákového spínače na ovládacím panelu do polohy VPŘED;
ZPĚTNÝ CHOD - třírychlostní skříň se nastaví do polohy, ve které se přísun rostlinné hmoty provádí ve směru od podávacího a rozmělňovacího ústrojí. Režim se zapíná
přepnutím pákového spínače do polohy ZPĚTNÝ CHOD/VYHAZOVÁNÍ;
NEUTRÁL - třírychlostní skříň se nastaví do takové polohy, při které nedochází k
přísunu rostlinné hmoty. Režim se zapíná přepnutím pákového spínače do polohy NEUTRÁL;
TEST - zapíná se přepnutím pákového spínače do polohy TEST, což odpovídá
spuštění spojky rychlého zastavení, válce podávacího ústrojí se přestávají točit, blokuje
se režim PRACOVNÍ CHOD a zhasíná indikace OCHRANA. Režim TEST je určen k
prověrce provozuschopnosti systému.
DK funguje na následujícím principu: snímač detektoru kovů 14 (obrázek 1.15) je
umístěn ve spodním předním válci a tvoří osu otáčení válce, při průchodu kovového
předmětu v blízkosti pracovní zóny snímače dojde ke změně magnetického pole a sestaví se detekční signál.
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Blok snímače 14 (obrázek 1.15) je spojen kabelem s elektronickým blokem 2, který
zajišťuje tvorbu povelů k ovládání elektromagnetu 13 mechanismu rychlého zastavení a
výkonného elektromechanismu 5 třírychlostní převodové skříně.
Na obrázku 1.15 je vidět poloha ovládacího mechanismu pracovního ústrojí odpovídající poloze NEUTRÁL. Závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů 7 přitom zaujímá
NEUTRÁLNÍ polohu a tvarová páka 18, jež působí na opěrný váleček 20, mačká váleček 24 a uvolňuje napnutí řemenu. K přenosu pohybu na podávací ústrojí a adaptér nedochází. Při poloze VPŘED uvede výkonný elektromechanismus závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů 7 do polohy pracovního chodu a otáčením tvarové páky 18 uvolňuje napínací váleček 24, který působením pružiny 19 napíná řemen 22 a zajišťuje přenos otáček na pracovní ústrojí. Při poloze ZPĚTNÝ CHOD/VYHAZOVÁNÍ uvede výkonný elektromechanismus závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů do polohy ZPĚTNÝ
CHOD a třírychlostní skříň zajistí zpětný přenos otáček na pracovní ústrojí.
Na korpusu elektronického bloku je osmipolohový přepínač 1 hladiny citlivosti detektoru kovů. Přičemž osmá poloha odpovídá nejvyšší hladině citlivosti a první nejnižší.
Snímač detektoru kamení 16 je určen k detekci tuhých neferomagnetických předmětů. Pracuje na následujícím principu: 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 bloku. Tento signál vyvolá stejné úkony
jako signál, který přichází ze snímače detektoru kovů.
Na korpusu snímače detektoru kamení 16 je regulátor citlivosti. Otočením regulátoru proti směru hodinových ručiček se sníží citlivost, a zároveň se zvýší odolnost proti
nesprávnému spuštění, a otočením ve směru hodinových ručiček naopak.
Základní elektrické schéma kombajnu je uvedeno v příloze B.

37

KPT 0000000B IE

1 Popis a činnost

Světelná signalizace přívěsné řezačky sestává z tyče, zadních světel 4 (obrázek
1.16), odrazek 5 a svazku vodičů s vypínačem 3.

1 – průběžný svazek kabelů k elektronickému bloku; 2 – ovládací panel; 3 – svazek vodičů světelné signalizace s vypínačem; 4 – zadní světlo; 5 – odrazky
Obrázek 1.16 – Světelná signalizace
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1.5 Žací lišta na plodiny s hrubými stonky
Žací lišta na plodiny s hrubými stonky (obrázek 1.17) je určena ke kosení kukuřice,
slunečnice a dalších vysokostébelných plodin.
Žací lišta se může dodávat ve dvou provedeních s pasivními bočními děliči (obrázek 1.17, а) a aktivními bočními děliči (obrázek 1.17, б).

1 – prostřední dělič; 2 – rotor; 3 – patka bočního děliče; 4 – boční dělič pasivní; 5 – zalamovací
lišta; 6 – kryt pláště; 7 – buben; 8 – konzola;
9 – stříška; 10 – kryt škrabáků; 11 – odrazky; 12 – prostřední výměnný dělič; 13 – řemenový převod; 14 – šnek bočního aktivního děliče
a) - žací lišta s pasivním bočním děličem; b) - žací lišta s aktivním bočním děličem
Obrázek 1.17 - Žací lišta na plodiny s hrubými stonky

Hlavním pracovním ústrojím žací lišty jsou dva bubny, v jejichž spodní části jsou
usazeny řezací rotory 3 (obrázek 1.18). Bubny a rotory provádějí odřezávání a přepravu
rostlinné hmoty k řezačce. Otáčky se na rotory a bubny přenášejí z kardanové hřídele
řezačky přes válcovou 2 (obrázek 1.19) a dvě kuželové převodovky 1 a 3. Válcová převodovka 2 má dvě vstupní hřídele za tím účelem, aby bylo možné kombinovat varianty
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připojení kardanové hřídele od dvou výstupních hřídelí válcové převodovky řezačky,
aby bylo dosaženo nastavené délky řezu v různých pracovních režimech.

1 – kuželová převodovka; 2 – buben; 3 – rotor; 4 – olejničky; 5 – nože rotoru; 6 – čepové segmenty bubnu
Obrázek 1.18 – Buben

1 – kuželová pravá převodovka; 2 – válcová převodovka; 3 – kuželová levá převodovka; 4 – klínový řemen
Obrázek 1.19 – Úhlový pohon
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Tři děliče, z nichž jeden je prostřední 1 (obrázek 1.17), dva boční 4 - pasivního typu
slouží k rozdělení sklízených řádků a zvedání polehlých rostlin. Pohon šneků aktivních
děličů je realizován převodem s klínovým řemenem 4 (obrázek 2.20) z kuželových převodovek 1 a 3.
1.6 Žací lišta na traviny
Žací lišta na traviny je určena ke sklízení travin a jiných nízkostébelných plodin.
Žací lišta plošinového typu sestává z rámu 1 (obrázek 1.20), čtyřlopatkového
hrablového přiháněče 3, řezného ústrojí 6, šneku 4 a převodových mechanismů.

1- rám; 2 – deska; 3 - přiháněč; 4 – šnek; 5 – lopatky; 6 – řezné ústrojí; 7 – hrablo; 8 – opěra; 9 – hřídel; 10 – pružinový zub; 11 – lišta; 12 – kladka; 13 – drážka
Obrázek 1.20 - Žací lišta na traviny

Žací lišta je poháněna od kardanové hřídele řezačky na převodovku a předlohu. Z
předlohy se otáčení přenáší řetězovým převodem na šnek a převodem s klínovým řemenem na řemenici pohonu řezného ústrojí. Otáčivý pohyb hřídele se mění na zpětně
postupující pomocí kývající se podložky, vidlice, ojnice a závěsu.
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1.7 Sběrač
Sběrač je určen ke sběru předem pokosené rostlinné hmoty řádků.
Sběrač sestává z rámu 1 (obrázek 1.21), podávacího bubnu 7, upínacího zařízení 6
a mechanismu převodů.

1 – rám; 2 – šnek; 3 – vrchní konzole závěsu; 4 – spodní konzole závěsu;
upínací příslušenství; 7 – podávací buben

5 – patka; 6 –

Obrázek 1.21 - Sběrač

Aby se zabránilo poškození podávacího bubnu při zařazení zpětného chodu, je do
převodovky sběrače namontována rohatková spojka s jednostranným účinkem.
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1.8 T e c h n o l o g i c k ý p o s t u p s k l i z n ě
Schéma technologického postupu práce kombajnu s žací lištou na plodiny
s hrubými stonky je znázorněno na obrázku 1.22.
Za jízdy traktoru s kombajnem usekává řezné ústrojí žací lišty na plodiny s hrubými
stonky rostlinnou hmotu a podávací bubny ji směrují k válcům podávacího ústrojí, kde
se hmota lisuje a postupuje do rozmělňovacího ústrojí. Rozmělněná hmota je dopravníkem siláže podávána na vozidlo.
Místo žací lišty na plodiny s hrubými stonky je možné na řezačku zavěsit žací lištu
na traviny nebo sběrač.
Stabilní technologický postup při práci na sběru travin je zajištěn tak, že kombajn
jede ve směru odpovídajícímu směru pohybu řádkovače.

Obrázek 1.22 – Technologické schéma práce kombajnu
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2 Použití ke stanovenému účelu
2.1 Meze používání
2.1.1 Údržba a příprava pole k práci
Před setbou musí být z pole odstraněny kameny a cizí předměty. 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 kombajnu, rozestavte dobře viditelné tyčky nebo
praporky.
Na zavlažovaných půdách před sklizní zahrňte a zarovnejte zavlažovací strouhy 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 traktor s kombajnem a vedle jedoucím vozidlem.
V místě pro otočení traktoru s kombajnem a obslužných vozidel udělejte průsek
alespoň na tři záběry.
Podle druhu připravovaného krmiva a podmínek sklizně (úrodnost, rovnoměrnost
setby, slehlost, velikost a tvar pole, kvalita půdy atd.) může kombajn pracovat na sběru
sušené hmoty z řádků, na kosení nízkostébelných a vysokostébelných plodin s různě
nastavenou délkou řezu, v různých rychlostech jízdy, v agregaci s různými traktory a
vozidly.
2.1.2 Proveďte seřízení na potřebnou délku řezu (bod 2.4.3).
Pamatujte, že čím menší je délka řezu, tím vyšší je energetická kapacita kombajnu.
Proto rozmělňování na drobno provádějte jen v případech, kdy je to opravdu nezbytné.
Doporučené parametry nastavení na výpočtovou délku řezu jsou uvedeny v tabulce
2.1. Uvedená doporučení jsou orientační a budou upřesněna v každém hospodářství v
závislosti na konkrétních podmínkách.
Tabulka 2.1 - Doporučené parametry nastavení na výpočtovou délku řezu podle
druhu připravovaného krmiva
Druh připravovaného krmiva
Senáž (ve věžích)
Senáž (v příkopech)
Rostlinná moučka, brikety, granule
Siláž, zelené krmivo

Doporučené nastavení výpočtové délky
řezu, mm
5, 10
10, 12, 20
5, 10
12, 24, 48

2.1.3 Rychlost jízdy kombajnu volte tak, aby byl zachován jeho co největší výkon a
zároveň vysoká kvalita sklizně (nejmenší ztráty) (obrázek 2.1).
Při sklizni polehlých rostlin, práci podél svahu se musí rychlost jízdy kombajnu snížit
bez ohledu na jeho vytížení.
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Obrázek 2.1 – Orientační režimy sklizně kukuřice kombajnem
v agregaci s traktory Т-150К, К-701 a К-700А

2.1.4 V závislosti na mikroreliéfu pole, přítomnosti kamení, hustotě a vlhkosti půdy
je třeba zvolit optimální výšku řezu a nastavit ji přemístěním kopírovacích patek (bod
2.4.4).
Výška řezu a sběru z řádků je zvolena optimálně tehdy, pokud se žací lišta nebo
sběrač nedotýkají země a zajišťují nejmenší výšku řezu a kvalitní sběr pokosených rostliny z řádků.
2.1.5 Pro zvýšení kvality sklizně a zvýšení výkonu kombajnu je třeba vybrat takový
směr jízdy, aby se vyloučila nebo minimalizovala doba práce ve směru polehlosti rostlin,
jízda napříč svahem nebo brázdami.
Na zavlažovaných zemích pracujte podél závlahových brázd a kanálů a kombajn
otáčejte jen na souvratích.
VAROVÁNÍ: Déle trvající práce kombajnu napříč brázdami je nepřípustná!
Přípustná je pouze krátkodobá práce do 30 hodin při sníženém tlaku v pravím kole
na 1,4 kp/cm2 a pracovní rychlosti maximálně 3,5 km/h.
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2.1.6 Na polích se zpracovanou kukuřicí nebo s překážkami vyššími než 120 mm
doporučujeme pracovat s řezačkou zvednutou hydraulickým do požadované výšky a
přitom nastavením táhel zajistit horizontální polohu zavěšeného adaptéru.
2.1.7 Na polích kukuřice s podsevem travin, při kosení řepky olejky, žita, pšenice,
čiroku atd. použijte úzký dělič, zvyšte rychlost otáčení bubnů.
Při sklízení polí s polehlými rostlinami dbejte těchto doporučení:
1) zvyšte rychlost otáčení bubnů;
2) zabírejte tři řádky v souladu s předloženým schématem

3) pohybujte se podle možností kolmo ke směru polehlosti.
Při práci žací lišty ve variantě s aktivními bočními děliči na sklizni kukuřice s podsevem travin - aktivní děliče převeďte na pasivní tak, že odpojíte převod s klínovým řemenem. Za tímto účelem uvolněte šrouby 3 a 4 (obrázek 2.2), zvedněte páčku 1 a otočte ji
o 90°. Přitom dojde k oslabení napnutí řemenu. Sundejte řemen 2. Uveďte páčku do
původní polohy a utáhněte šrouby.

1 – páčka; 2 – převod s klínovým řemenem; 3 – upínací šroub krytu; 4 – upínací šroub konzole šneku
Obrázek 2.2 – Převod aktivních bočních děličů na pasivní
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Při sklízení málo úrodných plodin s hrubými stonky se do krytů škrabáků 1 (obrázek
2.3) žací lišty na plodiny s hrubými stonky dodatečně instalují směrovací štítky ze sady
NNP, které se skládají z předního krytu 4 a štítku 5. Instalaci proveďte podle obrázku
2.3, přičemž instalaci šroubů 3, 7 a utažení matic proveďte v tomto pořadí: B – C – D
s Mu 2,0 až 2,5 kp.m.
Po instalaci směrovacích štítků nesmí bubny žací lišty zachytávat o čela štítku 5.

1 – kryt škrabáků; 2 – centrální nosník; 3 – šroub М12-6ех25; 4 - kryt přední;
– list; 7 – šroub М8-6ех20

5 – štítek; 6

Obrázek 2.3 – Instalace štítků krytu škrabáků žací lišty na plodiny s hrubými stonky

2.1.8 Při sklízení nízké kukuřice o výšce do 1,5 m použijte kombajn s žací lištou na
traviny.
2.1.9 K vyvážce rozmělněné hmoty z kombajnu se doporučuje použít jako vozidla
automobily s přívěsy a jiná vyklápěcí vozidla na větší náklady, vybavená nástavnými
bočnicemi.
Aby se zabránilo ztrátám rozmělněné hmoty a také aby se zcela využila nosnost
vozidel, je třeba navýšit bočnice karosérií až na 2,9 m. Při provádění prací se sběračem
umístěte vozidlo napravo nebo nalevo od kombajnu, při práci s žacími lištami musí být
vozidla vlevo. Nenechte v bočnicích vozidel škvíry, neboť ty vedou k vyfukování rozmělněné hmoty a jejím ztrátám. Nenaplňujte vozidlo až k deflektoru dopravníku siláže –
to vede k zanášení dopravníku siláže a rozmělňovacího ústrojí.
2.1.10 Po dobu práce je nezbytné:
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- nadzvedávat žací lišty nebo sběrač při obracení, otáčení a vyjíždění z řádků do
výše 200-300 mm;
- odpojit HOV před každou obrátkou a snížit rychlost jízdy na 3-4 km/h;
- zvýšit rychlost jízdy při výjezdu z řádků nebo na kraji pole během práce s žací
lištou při sklízení vysokostébelných plodin, aby nedošlo k zanesení řezného ústrojí a
předešlo se dalším ztrátám sklízené hmoty.
JE ZAKÁZÁNO snižovat rychlost jízdy kombajnu snižováním otáček motoru,
neboť to vede k zanášení pracovního ústrojí sklízenou hmotou.
2.1.11 Pokud se v průběhu práce objeví známky zanášení šneku, bubnu nebo podávacího ústrojí, zastavte traktor, zapněte mechanismus zpětného chodu a protočte
pracovní ústrojí v obráceném směru. Jestliže zanášení nepřestane, vyčistěte pracovní
ústrojí ručně, když předtím odpojíte HOV a učiníte veškerá bezpečnostní opatření.
2.1.12 Pokud se objeví známky zanášení řezného ústrojí žací lišty na traviny, couvněte s kombajnem dozadu se spuštěnou žací lištou a tím se řezné ústrojí vyčistí od nasekané hmoty, nadzvedněte žací lištu a při jízdě vpřed nechte propadat přeleželou
hmotu a spusťte žací lištu.
2.1.13 V případě zanášení dopravníku siláže spustě pomocí hydraulického válce
dopravník siláže, předtím musíte uvolnit sklopné svorníky, kterými je dopravník siláže
připevněn k opěře a ke konzole otáčecího mechanismu, vyčistěte dopravník siláže a
převeďte jej pomocí hydraulického válce do pracovní polohy.
2.1.14 V průběhu práce je třeba dbát, aby nože rozmělňovacího ústrojí byly naostřeny a mezera mezi hranami řezacích nožů a protiběžnou deskou aby byla maximálně
0,8 mm. Rozmělňovací ústrojí může pracovat s menším počtem nožů. V takovém případě je třeba nože sundávat po dvojicích, aby se nenarušilo vyvážení rotoru.
V průběhu provozu může dojít k nalepení výrazné vrstvy nečistot na nožový kotouč
rozmělňovacího ústrojí, čímž se naruší vyvážení rotoru a může dojít k vyšším vibracím.
Aby k tomu nedošlo, je třeba pravidelně čistit nožový kotouč od nečistot.
V případě, že je jeden nůž nebo jedna lopatka rotoru rozmělňovacího ústrojí vyřazena z provozu, lze pokračovat v práci za podmínky, že je sejmut ještě jeden nůž nebo
lopatka na diametrálně opačné straně kotouče.
2.1.15 Před zastavením kombajnu je nutné protočit jeho mechanismy na plné obrátky, aby se důkladně vyčistilo rozmělňovací ústrojí a dopravník siláže od rozmělněné
hmoty.
2.1.16 V případě, že prokluzují spojky pohonu válců podávacího ústrojí v režimu
ZPĚTNÝ CHOD, poté co se spustil systém ochrany pracovního ústrojí, je třeba opětovně zapnout režim ZPĚTNÝ CHOD přes režim NEUTRÁL.
VAROVÁNÍ: Pro správný provoz třírychlostní převodové skříně a zabránění
předčasného opotřebování zubové spojky je nezbytné:
- při přepínání z PŘÍMÉHO CHODU na ZPĚTNÝ CHOD a obráceně snížit frekvenci
otáček HOVC traktoru a zůstat v neutrálu asi 30 s, aby se zastavily otáčející se hmoty.
Po přepnutí dostat frekvenci otáček HOV traktoru na nominální hodnotu;
- zkontrolovat mechanismus přepínání zpětného chodu a v případě nutnosti jej seřídit pomocí opěrných šroubů 1, 2 (obrázek 2.4), o které se opírá závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů 3 pro zapínání a vypínání zpětného chodu. Seřízení provádějte
podle bodu 2.5.1.8 (podbod 6);
- zkontrolovat, zda v klínovém spoji závěsného třmene pružinového tlumiče nárazů
3 není vůle, a pokud je, dotáhnout šroub 4;
Po skončení práce je třeba prohlédnout a vyčistit součásti kombajnu v souladu s
měsíční technickou údržbou.
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1, 2 - opěrné šrouby; 3 - závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů; 4 - šroub
Obrázek 2.4 – Třírychlostní skříň

VAROVÁNÍ: Práce snímačů detektoru kovů a detektoru kamení, vestavěných
do technologického traktu řezačky JE ZÁVISLÁ NA DODRŽOVÁNÍ DOPORUČENÍ
OHLEDNĚ JEJICH SEŘÍZENÍ.
DETEKTOR KOVŮ
VAROVÁNÍ: Schopnost detektoru kovů zjišťovat feromagnetické předměty je
v mnohém závislá nejen na hladině citlivosti, nastavené v elektronickém bloku, 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 nelze zaručit, že budou zjištěny a zachyceny všechny cizí feromagnetické předměty, které se nacházejí na poli!
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POZOR: Poté co se spustí detektor kovů a zastaví se pracovní ústrojí, je třeba energetický prostředek zastavit, zvednout kombajn, popojet několik metrů zpět a zapnout zpětný chod pracovního ústrojí, aby se odstranil cizí předmět z nalézací zóny. Poté najděte a odstraňte cizí feromagnetický předmět z podávacího ústrojí a adaptéru
kombajnu.
Není-li předmět nalezen, doporučujeme zastavit část řádku (nebo stonků sklízené
plodiny) znečištěnou cizími feromagnetickými předměty odložit, popojet 2-3 m, poté
spustit kombajn a pokračovat ve sklízení!
POZOR: Feromagnetický předmět je povoleno hledat až po úplném zastavení všech rotujících částí kombajnu a za vypnutého motoru traktoru! Po zastavení je třeba traktor zabrzdit ruční brzdou!
Po nalezení a odstranění cizího feromagnetického předmětu z pole je možné pokračovat v práci.
POZOR: Je třeba vědět, že funkčnost spojky NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
systému zachycení cizích feromagnetických předmětů se obnoví až po zapnutí ZPĚTNÉHO CHODU pracovního ústrojí. Detektor kovů se uvede do provozního stavu po zapnutí PŘÍMÉHO CHODU podávacího ústrojí!
VAROVÁNÍ: Pokud nedojde po spuštění ochranného systému k odstranění
cizích feromagnetických předmětů z technologického traktu, může to zapříčinit opětovné zastavení pracovního ústrojí. V takovém případě je třeba postup odstraňování předmětu zopakovat!
VAROVÁNÍ: Znovu se cizí 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 cizí 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
HOV než nominální (nižší rychlost posunu zelené hmoty snižuje kvůli nízké frekvenci
otáček válců podávacího ústrojí pravděpodobnost, že bude zjištěn cizí feromagnetický
předmět);
- kvůli rychlému přepnutí směru otáčení válců (za účelem odstranění feromagnetického předmětu z technologického traktu), poté co se spustí detektor kovů!
JE ZAKÁZÁNO při provádění sklízecích prací provádět operace, které vedou
k opětovnému pronikání cizího feromagnetického předmětu do válců podávacího ústrojí!
DETEKTOR KAMENÍ
POZOR: Schopnost detektoru kamení zachycovat cizí nemagnetické předměty závisí nejen na nastavení citlivosti, ale i na velikosti, tvaru předmětů, jejich umístění
ve vrstvě rostlinné hmoty a také na fyzikálních a mechanických vlastnostech sklízených
rostlin, parametrech řádku vysušené rostlinné hmoty. V souvislosti s tím nelze zaručit,
že budou zjištěny a zachyceny všechny cizí nemagnetické předměty, které se nacházejí
na poli!
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VAROVÁNÍ: Před zahájením sklízecích prací zbavte pole cizích nemagnetických předmětů!
POZOR: Když se spustí detektor kamení, je postup mechanizátora obdobný
jako v případě popsaném při spuštění detektoru kovů.
2.2 P ř í p r a v a k o m b a j n u k p o u ž i t í
Kombajn je odesílán z výrobního závodu kompletně v částečně rozebraném stavu.
Z přívěsné řezačky jsou odmontovány přístroje elektrického vybavení, rozvora a dopravník siláže, z žací lišty na plodiny s hrubými stonky konzole a stříška zakrývající místa zavěšení.
Při přípravě kombajnu k použití je nutné provést dekonzervaci, dokončovací montáž, seřízení a záběh.
2.2.1 Dekonzervace
Při dekonzervaci přívěsné řezačky a adaptérů je nezbytné:
- sundat obal (papír, fólii, ochranné kryty);
- odstranit z vnějších povrchů dočasnou antikorozní ochranu a záslepky;
- provést dekonzervaci v souladu s bodem 5.6 tohoto NP.
VAROVÁNÍ: Na místech, kde se provádí dekonzervace, JE ZAKÁZÁNO kouření a uchovávání a pojídání potravin!
2.2.2 D o k o n č o v a c í m o n t á ž
2.2.2.1 Obecné pokyny
Před dokončovací montáží řezačky a adaptérů zkontrolujte:
- kompletnost demontovaných a výměnných částí;
- stav demontovaných montážních jednotek a součástek a dále upevnění;
3) neporušenost prvků elektrického vybavení, spolehlivost upevnění a správnost
připojení, absenci mechanických poškození elektronického bloku, snímačů, konektorů,
kabelových svazků, vodičů.
Veškeré zjištěné vady odstraňte ještě předtím, než nasadíte montážní jednotky a
součástky na svá místa.
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. Zkontrolovat přítomnost
maziva a správnost instalace pryžových těsnění v ložiskových tělesech.
Při nasazovaní hnacího řemene je nutné nejprve uvolnit napínací mechanizmus.
JE ZAKÁZÁNO nasazovat řemeny na řemenici pomocí páčidla, protože by se
mohl řemen poškodit.
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2.2.2.2 D o k o n č o v a c í m o n t á ž p ř í v ě s n é ř e z a č k y
Plošina na dokončovací montáž musí mít čistý rovný protiskluzový povrch.
Při dokončovací montáži řezačky použijte zvedací prostředky a žebříky. Úhel sklonu
žebříků musí být od 70° vůči vodorovné rovině. Stupně žebříku musí mít protiskluzný
povrch a boční opěry stupňů musí být zbaveny nahromaděných nečistot.
Před dokončovací montáží musí být řezačka posazena na mechanické opěry nebo
jiná blokovací zařízení, která zabrání neúmyslnému spuštění řezačky. Použitá opěrná
zařízení musí vydržet 1,5násobné maximální zatížení podpírané hmotnosti.
Dokončovací montáž dopravníku siláže
Při dokončovací montáži dopravníku siláže je třeba:
1) nasadit přírubu dopravníku siláže 6 (obrázek 2.5) na opěru základny dopravníku
siláže 1 a upevnit ji sklopnými svorníky 2;

1– základna dopravníku siláže; 2, 9 – sklopné svorníky; 3 – hydraulický válec ovládání deflektoru; 4 – konzola; 5 – osa; 6 – dopravník siláže; 7 – hydraulický válec otáčení dopravníku siláže; 8
– stojka; 10 - ovládací lano
Obrázek 2.5 – Dopravník siláže

2) nasadit sklopné svorníkу 9 do drážek konzole dopravníku siláže;
3) připojit Ovládací lano 10 k hydraulickému válci ovládání deflektoru 3;
4) zajistit hydraulický válec 3 a lano 10 osou 5 se závlačkou na konzole 4;
5) připojit vysokotlaké hadice k hydraulickému válci 7 mechanismu otáčení dopravníku siláže a k hydraulickému válci 3 ovládání deflektoru, přičemž hadice z konců pístnic hydraulických válců 7 a 3 musí být napojeny pouze na jedno téčko
k hydraulickým vývodům B a C (obrázek 2.6).
–
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Obrázek 2.6 – Schéma připojení hadic z konců pístnic
hydraulických válců

Sesoukávání gumy podél osy není přípustné;
6) seřídit úplné zatahování pístnice hydraulického válce otáčení dopravníku siláže 7
(obrázek 2.5) výstředníkovým čepem na upínací páce hydraulického válce.
VAROVÁNÍ: Při správně seřízeném mechanismu otáčení dopravníku siláže a
zcela vysunuté pístnici hydraulického válce musí být zajištěna garantovaná vůle В (obrázek 2.5) mezi stojkou 8 a dopravníkem siláže 6!
Nasazení rozvory na rám přívěsné řezačky
Při nasazování rozvory na rám přívěsné řezačky je nezbytné:
1) nastavit otvor spodního nosníku rozvory na otvor opěry rámu podvozku přívěsné
řezačky;
2) vsunout čep do těchto otvorů rozvory a rámu přívěsné řezačky a upevnit jej maticí s podložkou.
VAROVÁNÍ: Nedostatečné utažení čepu může vést k havarijnímu poškození
kombajnu!
Nasaďte klíče-čepičky ventilů pneumatik na svá místa. Nahustěte pneumatiky kol
na provozní tlak. V závislosti na zavěšovaném pracovním ústrojí musí potřebný tlak v
pneumatikách odpovídat údajům v tabulce 2.2
Tabulka 2.2 – Tlak v pneumatikách kol kombajnu

Kolo
Levé
Pravé

Kombajn
se sběračem
0,14
0,16

Tlak v pneumatikách, MPa
Kombajn s žací
Kombajn s žací
lištou na plodiny
lištou na traviny
s hrubými stonky
0,14
0,14
0,21
0,22

53

KPT 0000000B IE

2 Použití ke stanovenému účelu

2.2.2.3 Dokončovací montáž žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Nasaďte odmontované konzole 2 (obrázek 2.7) ze sady NNP na centrální nosník a
připevněte každou dvěma šrouby. Na konzole 2 nasaďte stříšku 3 (přivázanou na rámu
žací lišty) a připevněte ji čtyřmi šrouby.
Na bočnice zalamovací lišty 1 nasaďte dvě oranžové odrazky 4.

1 – zalamovací lišta; 2 – konzola; 3 – stříška; 4 - odrazka
Obrázek 2.7 - Dokončovací montáž žací lišty na traviny

2.2.2.4 Dokončovací montáž žací lišty na traviny
Nasaďte výměnné lopatky na šnek žací lišty na traviny na pozemcích s nízkou
úrodností nebo při sklízení travin druhé seče.
2.2.2.5 Dokončovací montáž sběrače není nutná, neboť sběrač se expeduje z výrobního závodu v kompletním stavu.
2.2.2.6 I n s t a l a c e k a r d a n o v ý c h h ř í d e l í
Instalace hlavní kardanové hřídele pohonu kombajnu
Hlavní kardanová hřídel pohonu kombajnu má z jedné strany přírubu 2 (obrázek
2.8) a z druhé strany pružinový pojistný kolík 1.

1 – pružinový pojistný kolík; 2 - příruba
Obrázek 2.8 – Instalace hlavní kardanové hřídele
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K instalaci kardanové hřídele je nezbytné:
1) nasadit kardanovou hřídel přírubou 2 (obrázek 2.8) na korpus hřídele rozvory a
zajistit ji šrouby a maticemi;
2) nasadit druhý konec kardanové hřídele na hřídel HOV traktoru a zajistit jej pružinovým pojistným kolíkem 1.
Instalace kardanové hřídele pohonu adaptérů
Kardanová hřídel se nasazuje pojistnou spojkou 3 (obrázek 2.9) se zajišťovacím zařízením na výstupní konec hřídele válcové převodovky. K zajištění je třeba rukama vstrčit dovnitř spojky talířovou podložku 5 (obrázek 2.9), a tím uvolnit kuličky 4. Při popouštění talířové podložky podložka kuličky přitiskne a dojde k zajištění spojky na hřídeli.
Na hřídeli adaptéru se kardanová hřídel zajišťuje pružinovým pojistným kolíkem 1.
Řetízky 2 krytů 6 se připevní k rámu přívěsné řezačky a k rámu adaptéru.

1 – pojistný kolík; 2 – řetízek; 3 – pojistná spojka; 4 – kulička; 5 – talířová podložka; 6 – kryt
kardanové hřídele
Obrázek 2.9 – Kardanová hřídel pohonu adaptérů

Instalace kardanové hřídele pohonu první kuželové převodovky
Postup instalace:
1) vytáhněte závlačku z otvoru vidlice kardanové hřídele;
2) nasaďte vidlici kloubového spoje na čep hřídele rozvory a upevněte závlačkou;
3) předem vyšroubujte šrouby ze spojky, nasaďte vidlici příruby kardanové hřídele k
přírubě objímkové čepové spojky na vstupní hřídeli kuželové převodovky a upevněte
šrouby a podložkami.
VAROVÁNÍ: Při rozpojování kombajnu a traktoru musí být hlavní kardanová
hřídel odpojena od traktoru a musí být na rozvoře přívěsného kombajnu!
VAROVÁNÍ: Při sejmutí adaptéru odpojte kardanovou hřídel pohonu adaptérů
od válcové převodovky řezačky a skladujte spolu s adaptérem!
VAROVÁNÍ: Při instalaci kardanových hřídelí dbejte na to, aby byly krajní vidlice kloubových spojů umístěny v jedné rovině!
VAROVÁNÍ: Po upevnění řetízků ochranného krytu musí mít kardanová hřídel
dostatečný rozsah otáčení ve všech pracovních polohách!
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Během provozu provádějte mazání kardanových hřídelí s periodicitou a mazivy v
souladu s bodem 3.3, přičemž promazávejte:
1) kloubové spoje kardanových hřídelí - tlakovými olejničkami na křížových kloubech;
2) ložiska ochranných krytů – tlakovými olejničkami ve výmolech ochranných krytů;
3) teleskopické spoje kardanových hřídelí v tomto pořadí:
- odpojte koncovоu vidlici s rychlým pojistným kolíkem od pohonné hřídele;
- roztáhněte kardanovou hřídel tak, aby se překrývaly otvory na trubkách ochranného krytu a otvor pro olejničku na objímce teleskopického spoje;
- promažte teleskopický spoj olejničkou.
2.2.3 Z á b ě h
2.2.3.1 Před uvedením nového kombajnu do rutinního provozu je povinnou operací
záběh. Správný záběh je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou provozuschopnost
kombajnu. Záběh je nutný pro zajištění správného slícování dotýkajících se povrchů
součástí, a proto není vhodné využívat plný výkon motoru.
2.2.3.2 Příprava k záběhu
Před začátkem záběhu kombajnu připojte přívěsnou řezačku k traktoru, a poté zavěste žací lištu nebo sběrač na řezačku. Připojte hydraulický systém kombajnu k hydraulického systému traktoru. Nainstalujte a zajistěte všechny ochranné kryty a víka.
VAROVÁNÍ: Před záběhem zkontrolujte, zda v pracovních ústrojích nezůstaly
nějaké nástroje nebo jiné cizí předměty!
2.2.3.3 Postup záběhu přívěsné řezačky
Záběh začínejte na volnoběhu na malých otáčkách motoru traktoru 16,7-20 s-1
(1000-1200 ot/min) s následným zvyšováním na nominální hodnotu.
V průběhu záběhu:
- zkontrolujte zahřívání korpusů ložisek, převodovek a dalších dotýkajících se součástek, zasekávání pohybujících se součástek jedna o druhou;
- zkontrolujte utažení šroubových spojů;
- zkontrolujte práci hydraulického systému. Zvedání a spouštění kombajnu, deflektoru dopravníku siláže i otáčení dopravníku siláže musí probíhat plynule, bez škubání a
otřesů. Vysokotlaké hadice hydraulického válce ovládní deflektoru dopravníku siláže se
nesmí při otáčení dopravníku siláže zachytávat za vyčnívající části kombajnu.
V případě, že všechny mechanismy na volnoběhu fungují normálně, začněte pozvolna zvyšovat otáčky na nominální a pokračujte v protáčení pracovních ústrojí kombajnu.
Zaběhněte nový kombajn na začátku minimálně 2 hodiny na volnoběhu, a poté 30
hodin pod zatížením na lehkých pracích.
Během záběhu proveďte STÚ.
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2.2.3.4 Při záběhu nového kombajnu a prvním uvedení do práce po delším skladování je třeba roztočit třecí pojistnou spojku kardanové hřídele pohonu adaptérů, aby se
uvolnily případně přilepené kotouče spojek.
Za tímto účelem:
- odmontujte kardanovou hřídel pohonu adaptérů:
- všimněte si polohy matic na upínacích šroubech spojky;
- utáhněte matice až do kontaktu s opěrným kotoučem 3 (obrázek 2.10, I) a navíc
ještě dvakrát o 2 až 2,5 závitu, aby vznikla mezera mezi opěrným kotoučem 3 a zámkem 2 (mezera А). Tímto se kotouče spojky a zámek odlehčí, aby se mohly uvolnit slepené kotouče;

1 – matice; 2 – zámek; 3 – opěrný kotouč
Obrázek 2.10 – Pojistná spojka hřídele pohonu adaptérů

- nasaďte sundanou kardanovou hřídel pohonu adaptérů na kombajn;
- roztočte na nominálních otáčkách 30 - 60 sekund, přitom musí být hnané části
spojky nehybné;
- sundejte kardanovou hřídel a spojku;
- odšroubujte matice (rovnoměrně) do předchozí polohy na upínacích šroubech (do
konce závitu), aby mezi maticemi a opěrným kotoučem byla garantovaná vůle
(Б = 2
až 3 mm) a kotouč se opřel o zámek (obrázek 2.10, II). Tím se zajistí požadované zatížení kotoučů. Spojka je připravena k provozu.
POZOR: Spojka je připravena k práci, pokud je mezi opěrným kotoučem a maticemi mezera!
- nasaďte kardanovou hřídel pohonu adaptérů.
Stejným způsobem je třeba provést protočení třecích spojek pohonu šneku žací lišty na traviny a sběrače, aby se uvolnily slepené kotouče.
Protáčení třecí spojky pohonu šneku žací lišty na traviny provádějte v tomto pořadí:
- přesvědčte se, že se šrouby М8х35 opírají o odhazovací kotouč spojky;
- utáhněte šrouby М8х35 o jeden úplný obrat (o jeden závit), a tím uvolníte paket;
- protočte řetězové kolo rukou (5-6 obratů, předtím odmontujte řetěz), tím odstraníte
slepení styčných povrchů řetězového kola a třecích obložení;
- vyšroubujte regulační šrouby do původní polohy, to znamená o 2-3 otáčky, a zajistěte je kontramatkou.
Točivý moment, přenášený pojistnou spojkou, činí 900 - 1050 Nm.
K protočení třecí pojistné spojky pohonu šneku sběrače je třeba:
- demontovat pohonný řetěz šneku;
- odmontovat spojku z hřídele šneku;
- nasadit spojku na hřídel šneku obrácenou stranou;
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- zašroubovat čtyři šrouby М8х35 (šrouby musí mít závit po celé délce) do závitových otvorů náboje až na doraz do odhazovacího kotouče spojky;
- utáhnout šrouby o jeden úplný obrat (o jeden závit), a tím uvolníte paket;
- protočit řetězové kolo rukou (5-6 obratů), tím odstraníte slepení styčných povrchů
řetězového kola a třecích obložení;
- vyšroubovat šrouby z náboje spojky;
- nasadit spojku na hřídel šneku v pracovní poloze a zajistit ji;
- nasadit pohonný řetěz šneku a v případě nutnosti seřídit jeho napnutí.
Po skončení záběhu proveďte TÚ-1.
2.3 P ř í p r a v a k o m b a j n u k p o u ž i t í
2.3.1 Obecné pokyny
Před zahájením provozu kombajnu je nezbytné zkontrolovat:
- kompletnost a připravenost přívěsné řezačky a adaptéru, se kterým se má pracovat;
- instalaci a upevnění dopravníku siláže, elektronického bloku a kabelových svazků
DK a kardanových hřídelí na přívěsné řezačce;
- tlak v pneumatikách kol;
- nasazení víka zakrývajícího místa zavěšení žací lišty na plodiny s hrubými stonky
na své místo;
- a v případě nutnosti dotáhnout všechny venkovní upevňovací elementy přívěsné
řezačky a adaptéru.
Proveďte agregaci přívěsného kombajnu s traktorem a zavěste na řezačku adaptér
(žací lištu nebo sběrače, podle druhu nadcházejících prací) a zkontrolujte práci kombajnu.
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2.3.2 A g r e g a c e p ř í v ě s n é ř e z a č k y s t r a k t o r e m a z a v ě š e
ní ad ap té r ů
2.3.2.1 Agregace přívěsné řezačky kombajnu s traktorem
Pro agregaci s kombajnem je třeba na traktor nainstalovat stopku HOV typu 3 a
přepnout regulátor HOV na frekvenci otáček
1000 ot/min.
Postavte přívěsnou řezačku na rovnou horizontální plošinu.
Postavte rozvoru pomocí heveru do horizontální polohy, zajistěte výšku 330 mm
mezi povrchem plošiny a přívěsnou smyčkou (obrázek 2.11).

1 – hřídel rozvory; 2 – rozvora; 3 – spodní plochy bočnic řezačky
Obrázek 2.11 – Schéma přípravy přívěsné řezačky
na připojení k traktoru

Poté pomocí průběžných táhel 1 (obrázek 2.12) nastavte rozdíl
rázek 2.11) mezi povrchem plošiny a spodní plochou bočnic řezačky.

370 mm (ob-

1 – průběžné táhlo; 2 – hydraulický válec; 3 – stahovací objímka; 4 – páka torzní tyče
Obrázek 2.12 - Podvozek přívěsný
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Nasaďte tažné zařízení 4 (obrázek 2.13) na nosník 5 přívěsného zařízení traktoru
Т-150К a zajistěte je pomocí svorek. Připevněte stahovací objímky tažného zařízení na
návěsu traktoru. Pomocí stahovacích objímek dosáhněte horizontální polohy tažného
zařízení a připojte je k rozvoře přívěsné řezačky 3.

1 – traktor Т-150К; 2 – hlavní kardanová hřídel; 3 – rozvora přívěsné řezačky;
zařízení; 5 – přívěsný nosník traktoru

4 – tažné

Obrázek 2.13 – Schéma připojení přívěsné řezačky k traktoru Т-150К

Před agregací přívěsné řezačky s traktory К-700А a
К-701 je nezbytné provést
tyto operace:
- na traktoru:
1) nasadit přívěsný nosník traktoru, ze kterého jste předtím sundali přívěsný třmen;
2) nastavit minimální délku spodních táhel závěsného mechanismu a pomocí horizontálních šikmých vzpěr je zablokovat;
3) nasadit na přívěsný nosník traktoru 6 speciální přívěsný nosník
5 (obrázek
2.14);

1 – traktor К-700А nebo К-701; 2 – kardanová vidlice; 3 – hlavní kardanová hřídel; 4 – rozvora
přívěsné řezačky; 5 – přívěsný nosník kombajnu; 6 – přívěsný nosník traktoru
Obrázek 2.14 – Schéma připojení přívěsné řezačky k traktorům
К-700А a К-701
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- na přívěsné řezačce:
1) nasadit na hlavní kardanovou hřídel 3 (obrázek 2.14) kardanovou vidlici 2 s drážkami 55х2,5х20;
2) sundat z rozvory tažné zařízení.
Postavte přívěsnou řezačku na rovnou horizontální plošinu.
Postavte rozvoru pomocí heveru do horizontální polohy.
Vysuňte přívěsný nosník traktoru 6 tak, aby se smyčka rozvory 4 dostala mezi přívěsný nosník traktoru 6 a přívěsný nosník kombajnu 5, poté nasaďte osu od otvoru
smyčky rozvory a zajistěte ji pomocí matice a závlačky.
Pomocí silových hydraulických válců ovládání závěsu nastavte přívěsný třmen traktoru do výšky 350 až 400 mm a zablokujte jej, za tím účelem ovládací páčku hydrauli ckého regulačního ventilu pro ovládání silových hydraulických válců traktoru přepněte do
pozice NEUTRÁL a na silových hydraulických válcích pomocí regulačních šroubů překryjte zadní konce pístnic.
Poté pomocí průběžných táhel 1 (obrázek 2.12) přívěsného podvozku nastavte rozdíl 370 mm mezi povrchem plošiny a spodní plochou bočnic řezačky (obrázek 2.11).
Dále provádějte agregaci stejně pro všechny traktory. Připojte hlavní kardanovou
hřídel k HOV traktoru. Před nasazením kloubového spoje kardanového převodu na
stopku HOV je třeba namazat hřídel a trubku teleskopického spoje kardanového převodu Solidolem, přitom je třeba se přesvědčit o tom, že vidlice kloubových spojů průběžné
(teleskopické) hřídele leží očky v jedné rovině. Nedodržení uvedeného požadavku způsobí přetížení HOV a kardanového převodu. Pokrytí teleskopické části kardanového
převodu musí být 110-120 mm.
Připevněte kryt kardanové hřídele řetízkem k rozvoře přívěsné řezačky.
Připojte elektrický kabel ovládacího panelu detektorem kovů ke konektoru svazku
na rozvoře a k zásuvce v kabině traktoru.
Připojte hydraulický systém kombajnu k hydraulického systému traktoru.
Ve složeném hydraulickém systému nesmí docházet k úniku oleje skrze spoje.
2.3.2.2. Zavěšení žací lišty na plodiny s hrubými stonky na přívěsnou řezačku
Před zavěšením žací lišty je třeba provést agregaci přívěsné řezačky s traktorem
(bod 2.3.2.1).
Postavte žací lištu na rovnou plošinu a přední a zadní opěry. Přibližujte se na traktoru s přívěsnou řezačkou k žací liště tak, aby lapače rámu řezačky 1 (obrázek 2.15)
byly přivedeny k příslušným spodním konzolám žací lišty. Přibližte řezačku ke vstupu
pravé kladky závěsného zařízení žací lišty do drážky lapače rámu řezačky. Zajistěte polohu kladky obložením 2.
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Přenastavte závěsný mechanismus řezačky na zavěšení žací lišty na plodiny
s hrubými stonky v souladu s obrázkem 2.15, varianta s šipkou s označením KUKUŘICE na páce 8 závěsného mechanismu řezačky:
1) nasaďte a upevněte táhla 6 v otvorech В páky 8 závěsného mechanismu;
2) pomocí regulačních šroubů 10 usaďte závěsné třmeny 9 v drážkách pák 8 do
průběžné polohy Д;
3) zajistěte páky závěsného mechanismu 8 v přepravní poloze v otvorech Г pojistným kolíkem 4.

1 – lapač rámu řezačky; 2 – obložení; 3 – kladka; 4 – pojistný kolík přepravní polohy; 5 – čep; 6
– táhlo; 7 – konzola závěsného rámu; 8 – páka závěsného mechanismu; 9 – závěsný třmen; 10
– regulační šroub; 11 – pružiny
Obrázek 2.15 – Závěsný mechanismus

Spojte pravé táhlo 6 (obrázek 2.15) řezačky s vrchní konzolí rámu závěsu 7 žací li šty pomocí čepu 5, nasazeného do spodních otvorů konzole.
Spojte levou kladku závěsného zařízení žací lišty s drážkou lapače rámu řezačky 1.
Zajistěte polohu kladky v drážce obložením 2.
Spojte levé táhlo 6 řezačky s vrchní konzolí rámu závěsu žací lišty 7 pomocí čepu
5, nasazeného do spodního otvoru konzole. Seřiďte délku táhel.
Připojte kardanovou hřídel od řezačky k žací liště v souladu s potřebným pracovním
režimem (obrázek 2.16).
Při sundávání žací lištu z řezačky po skončení práce postupujte v obráceném pořadí.
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Obrázek 2.16 – Schéma připojení kardanové hřídele
žací lišty na plodiny s hrubými stonky

Jiné varianty připojení kardanové hřídele JSOU ZAKÁZÁNY.
2.3.2.3 Zavěšení žací lišty na traviny na přívěsnou řezačku
Před zavěšením žací lišty je třeba provést agregaci přívěsné řezačky s traktorem
(bod 2.3.2.1).
Postavte žací lištu na rovnou plošinu, patky jsou nastaveny na druhý otvor zdola.
Přijeďte na traktoru s přívěsnou řezačkou tak, aby kladky spodních konzolí žací lišty byly přivedeny k lapačům rámu řezačky 1 (obrázek 2.15). Zaveďte pravou kladku závěsného zařízení do drážky lapače rámu řezačky, zajistěte její polohu obložením 2.
Přenastavte závěsný mechanismus řezačky na zavěšení žací lišty na traviny v souladu s obrázkem 2.15, varianta s šipkou s označením TRÁVA na páce 8 závěsného
mechanismu řezačky:
1) nasaďte a upevněte táhla 6 v otvorech В páky 8 závěsného mechanismu;
2) pomocí regulačních šroubů 10 (obrázek 2.15) usaďte závěsné třmeny 9 v drážkách pák 8 do průběžné polohy Д;
3) zajistěte páky závěsného mechanismu 8 v přepravní poloze v otvorech Г pojistným kolíkem 4.
Spojte pravé táhlo 6 řezačky s vrchní konzolí žací lišty 7 pomocí čepu 5, nasazeného do horního otvoru konzole.
Spojte levou kladku závěsného zařízení žací lišty s drážkou lapače rámu řezačky 1.
Zajistěte polohu kladky v drážce obložením 2.
Spojte levé táhlo 6 řezačky s vrchní konzolí žací lišty 7 pomocí čepu 5, nasazeného
do horního otvoru konzole.
Seřiďte délku táhel.
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Nainstalujte táhla 2 (obrázek 2.17) ze sady NNP a zajistěte je na lapačích závěsného mechanismu přívěsné řezačky pomocí osy 3 a závlačky a na horních konzolích žací
lišty pomocí kolíku 1 a závlačky.

1 – kolík; 2 – táhlo; 3 – osa
Obrázek 2.17 – Schéma spojení žací lišty na traviny s přívěsnou řezačkou

Nasaďte kardanovou hřídel pohonu žací lišty v souladu s potřebným pracovním režimem (obrázek 2.18).

Délka řezu
Průměrná
Velká

Varianta spojení výstupních
hřídelí
B-D
A-D

Výpočtová délka řezu, ∆ l, mm
12 nožů
6 nožů
3 nože
9
12

18
24

36
48

Obrázek 2.18 – Instalace kardanové hřídele žací lišty na traviny

JSOU ZAKÁZÁNY.
Po skončení práce postupujte při sundávání žací lištu z řezačky v obráceném pořaJiné varianty připojení kardanové hřídele

dí.
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2.3.2.4 Zavěšení sběrače na přívěsnou řezačku
Před zavěšením sběrače proveďte agregaci přívěsné řezačky s traktorem obdobně
jako v bodě 2.3.2.1.
Postavte sběrač na rovné plošině na parkovací opěry (poloha patek je libovolná).
Přijeďte na traktoru s přívěsnou řezačkou tak, aby lapače rámu řezačky 1 (obrázek
2.15) byly přivedeny ke kladkám spodních konzolí sběrače. Zaveďte kladky sběrače do
drážek lapačů rámu řezačky 1. Zajistěte polohu kladek obložením 2.
Přenastavte závěsný mechanismus řezačky na zavěšení sběrače v souladu s obrázkem 2.15, varianta s šipkou s označením SBĚR na páce 8 závěsného mechanismu
řezačky:
1) nasaďte a upevněte táhla 6 v otvorech B páky 8 závěsného mechanismu;
2) pomocí regulačních šroubů 10 usaďte závěsné třmeny 9 v drážkách pák 8 do
krajní přední polohy F;
3) zajistěte páky závěsného mechanismu 8 v přepravní poloze v otvorech Г pojistným kolíkem 4.

Délka
řezu
Drobná
Průměrná
Velká

Varianta
spojení výstupních
hřídelí
B-E
A–E
A-E

Výpočtová délka řezu, mm
12 nožů

6 nožů

3 nože

5
9
12

10
18
24

20
36
48

Obrázek 2.19 – Sestava kardanové hřídele sběrače

JSOU ZAKÁZÁNY.
Spojte táhla řezačky 6 s vrchními konzolemi závěsu sběrače 7 pomocí čepů 5 nasazených do vrchních otvorů konzolí sběrače. Seřiďte délku táhel.
Zvedněte sběrač a odstraňte parkovací opěru. Nastavte kopírovací patky podle požadované výšky sběru řádků (bod 2.4.4.3).
Jiné varianty připojení kardanové hřídele
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Seřiďte závěsný mechanismus (bod 2.5.1.1). Nastavte kardanovou hřídel sběrače
podle požadované délky řezu (obrázek 2.19). Při sundávání sběrače z řezačky postupujte v obráceném pořadí.
2.3.3 P ř í p r a v a D K k p r á c i
2.3.3.1 Při přípravě detektoru kovů k práci je třeba zkontrolovat připojení a v případě nutnosti připojit:
1) snímač detektoru kovů 7 (obrázek 2.20) ke konektoru ХS2-MET elektronického
bloku 4 a snímač detektor kamení 8 ke konektoru XS3-KAM;
2) výkonné mechanismy prostřednictvím výstupního kabelu 5 ke konektoru ХS1
elektronického bloku 4;
3) elektronický blok 4 (konektor ХР1) pomocí průběžného kabelu 9 přes konektor 2
k ovládacímu panelu 1;
4) ovládací panel 1 k zásuvce v kabině traktoru a KOSTŘE.
Při připojování se řiďte obrázkem 5.11 a základním elektrickým schématem kombajnu uvedeným na obrázku B.1 (příloha B).
Veškerá připojování je třeba provádět s odpojenou palubní sítí traktoru.

1 – ovládací panel; 2 – konektor; 3 – přepínač hladiny citlivosti; 4 – elektronický blok; 5 – výstupní kabel; 6 – výkonný elektromechanismus; 7 – snímač detektoru kovů; 8– snímač detektoru kamení; 9 – průběžný kabel
Obrázek 2.20 – Systém ochrany pracovního ústrojí před vniknutím cizích předmětů
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Ovládací panel je instalován v kabině traktoru a je připevněn šrouby na sloupku řízení. Napájecí vidlici ovládacího panelu zapojte do zásuvky pro přenosnou lampu a vodič s nástavcem připojte na KOSTRU. Při správném zapojení vidlice se na ovládacím
panelu rozsvítí zelené světlo OCHRANA (pokud se světlo nerozsvítí - znovu zapojte vidlici jinými kontakty). Kabel od ovládacího panelu připojte k průběžnému kabelu kombajnu přes konektor a upevněte jej na konstrukcích traktoru, aby nedošlo k rozedření.
Po připojení detektoru kovů k traktoru je třeba zkontrolovat jeho funkčnost.
2.3.3.2 Kontrola funkčnosti detektoru kovů
VAROVÁNÍ: Kontrolu funkčnosti dle bodů
1 - 7 provádějte s vypojenou HOV!
1) zapněte palubní síť, (KOSTRU traktoru), zapněte napájení DK, přitom se na přenosném ovládacím panelu detektor kovů musí rozsvítit žárovka OCHRANA. Jestliže se
tak nestalo, přepněte krátce pákový spínač na ovládacím panelu do polohy ZPĚTNÝ
CHOD/VYHAZOVÁNÍ, přitom se žárovka OCHRANA musí rozsvítit. Nastartujte motor
traktoru;
2) přepněte pákový spínač do polohy VPŘED a nechte ho v ní do té doby, než pístnice elektromechanismu 6 (obrázek 2.20) nepřejde do krajně zatažené polohy – PRACOVNÍ CHOD;
3) přepněte pákový spínač do polohy ZPĚTNÝ CHOD/VYHAZOVÁNÍ a nechte ho v
ní do té doby, než pístnice elektromechanismu nepřejde do krajně vytažené polohy –
ZPĚTNÝ CHOD;
4) přepněte pákový spínač do polohy NEUTRÁL a nechte ho v ní do té doby, dokud
se pístnice elektromechanismu nezastaví ve střední poloze – NEUTRÁL;
5) přepněte pákový spínač do polohy VPŘED, а poté po nastavení pístnice elektromechanismu do polohy PRACOVNÍ CHOD do polohy TEST, přičemž by měla žárovka OCHRANA minimálně na 8 s zhasnout a pístnice elektromechanismu by se měla z
polohy PRACOVNÍ CHOD automatický vrátit do NEUTRÁLNÍ polohy. Předtím, než se
rozsvítí žárovka OCHRANA, přepněte pákový spínač do polohy VPŘED, přitom pístnice
elektromechanismu nesmí opustit neutrální polohu, tedy musí být zablokována proti zapnutí režimu PRACOVNÍ CHOD. Stejný obrázek musíme vidět i po rozsvícení žárovky
OCHRANA. Kromě toho na dobu zhasínání žárovky OCHRANA musí být pístnice elektromagnetu rychlého zastavení v zataženém stavu;
6) pro odblokování systému přepněte pákový spínač do polohy ZPĚTNÝ
CHOD/VYHAZOVÁNÍ, přitom pístnice elektromechanismu musí přejít do polohy ZPĚTNÝ CHOD a žárovka OCHRANA (jestliže byla zhasnuta) se musí rozsvítit;
7) zapněte režim VPŘED. Vstrčte do prostoru mezi spodním a vrchním předním
válcem podávacího ústrojí kombajnu nějaký cizí feromagnetický předmět (například
ocelový drát) a měly by nastat jevy popsané v bodě 5;
8) pro návrat systému do výchozí polohy proveďte úkon popsaný v bodě 6. Převeďte pístnici elektromechanismu do NEUTRÁLNÍ polohy, jak je popsáno v bodě 4, a zapněte HOV traktoru;
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9) při stlačení kuličky koncového vypínače, signalizátoru omezení úhlu otáčení traktoru, se na ovládacím panelu má rozsvítit kontrolka HAVÁRIE a zapnout zvuková signalizace. Při práci kombajnu je v tomto případě nezbytné zmenšit úhel otáčení traktoru.
2.3.3.3 Nastavení hladiny citlivosti detektoru kovů:
1) regulátor citlivosti 3 (obrázek 2.20) snímače DK na elektronickém bloku 4 je třeba
nastavit do takové polohy, při které nebude nedocházet k planému spouštění (poloha 8
– maximální citlivost,
1 – minimální). Pro co nejefektivnější využití detektoru
kovů je třeba nastavit citlivost individuálně pro každou rychlost otáček a pro každý konkrétního adaptér a snažit se přitom, aby tato citlivost byla maximální.
Přitom je nutné:
– zavěsit adaptér, nastavit potřebnou délku řezu a nastavit přepínač citlivosti do polohy 8;
– zapněte HOV a režim pracovního chodu. Pokud nebudou po dobu 2-3 minut práce kombajnu zaznamenány případy planého spuštění detektoru kovů (samovolného zastavení válců podávacího ústrojí), je systém připraven k provozu. V opačném případě
se přepne přepínač o jednu pozici a najde se poloha, ve které k případům planého
spuštění nedochází;
2) jelikož v případě snímačů detektoru kovů a detektoru kamení je při planém spuštění obtížné zjistit, který z těch snímačů se spustil, doporučuje se postupovat při seřizování snímačů následovně:
– odpojte snímač detektoru kamení 8 od konektoru XS3-KAM elektronického bloku
a nastavte citlivost snímače detektoru kovů, jak je uvedeno v bodě 1;
– připojte snímač detektoru kamení 8 a regulátorem jeho citlivosti nastavte potřebnou citlivost s tím, že otáčením regulátoru proti směru hodinových ručiček se snižuje
citlivost, zatímco po směru hodinových ručiček se zvyšuje. Při kosení travin a sběru
řádků je třeba regulátor citlivosti snímače detektoru kamení nastavovat tak, aby byla
centrální rýha stupnice proti značce Т na regulátoru, a při kosení kukuřice proti značce
К.
VAROVÁNÍ: V případě, že jsou elektronický blok, snímače detektoru kovu a
kamení nebo snímač polohy s jazýčkovými kontakty vyřazeny z provozu, je třeba přijmout okamžitá opatření k obnovení jejich fungování, aby se zabránilo poškození pracovního ústrojí kombajnu!
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2.4 P o u ž i t í k o m b a j n u
2.4.1 Doprava kombajnu na místo práce
Dopravte přívěsnou řezačku a adaptér na místo práce. Přívěsnou řezačku se zavěšeným adaptérem přepravujte na místo práce ve zvednuté přepravní poloze, dopravník
siláže je přitom otočen do krajní zadní polohy, rozvora je otočena do přepravní polohy II
(obrázek 2.21) a umístěna pod adaptérem.
Pro převod rozvory do pracovní polohy I nebo III odpojte závitovou objímku 1, pravé
kolo vpředu podložte zakládacím klínem, zařaďte převod a pomalu popojíždějte vpřed,
dokud se rozvora úplně neotočí.

1 - stahovací objímka
Obrázek 2.21 – Převedení rozvory do pracovní polohy

V pracovní poloze I musí být rozvora otočená do krajní levé polohy až na doraz ke
stěně opěry rámu podvozku, stahovací objímka rozvory musí být sevřena a stažena a
zajištěna kontramatkou.
Při práci s žací lištou na plodiny s hrubými stonky na třech řádcích je přípustná poloha rozvory III, která zajišťuje umístění hlavní kardanové hřídele a hřídele rozvory v
jedné linii. Přitom se pro zajištění nehybnosti rozvory používá omezovač nasazený na
rozvoře.
VAROVÁNÍ: Jiné polohy rozvory nejsou pro práci přípustné!
POZOR: Při přípravě kombajnu k práci je po nasazení rozvory třeba odmontovat osu se závlačkou z otvoru B!
Odmontovanou osu se závlačkou uložte do bedny s NNP;
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2.4.2 Způsob práce kombajnu
Před zahájením práce kombajnu je podle agrotechnických požadavků, úrodnosti a
stavu sklízených ploch nezbytné:
1) nastavit rozvoru do pracovní polohy I nebo III (obrázek 2.21) a zajistit ji stahovací
objímkou 1 (v poloze III předem na rozvoru nasaďte omezovač).
2) nasadit do spodního krytu a nastavitelném podstavci komory rozmělňovacího
ústrojí pro sklizeň travin na siláž: hladké listy, pro rozmělňování hmoty s protíráním a
drcením zrna: vylušťovače, obsažené v NNP kombajnu (bod 2.5.1.6);
3) nastavit požadovanou výšku řezu rostlin;
4) seřídit tlak patek na zem;
5) nastavit požadovanou délku řezu;
6) nastavit kardanovou hřídel adaptéru podle nastavené délky řezu a úrodnosti sklízených kultur;
7) nasadit dopravník siláže v pracovní poloze (vlevo);
8) spustit motor traktoru a zkontrolovat práci kombajnu;
9) vytočit otáčky dieselového motoru na nominální hodnotu. Zařadit pracovní převod
traktoru pro práci s kombajnem a rozjet se.
POZOR: Zapínat a spouštět mechanismy kombajnu je třeba při minimálně stabilních otáčkách HOV traktoru, plynule bez škubání, postupným zvyšováním otáček na
nominální hodnotu. Poté je možné zahájit práci!
POZOR: Před začátkem práce s žací lištou na plodiny s hrubými stonky je třeba předem nabrat provozní rychlost traktoru s kombajnem!
Při práci se vyvarujte častého zapínání a vypínání pohonu kombajnu.
Při otočení rychlostní páky třírychlostní převodové skříně se nemusí převod zařadit.
V takovém případě roztočte páčidlem kardanovou hřídel pohonu adaptérů a zajistěte
zařazení převodu.
Pracovní režim kombajnu záleží na úrodnosti, rovnoměrnosti setby, vlhkosti půdy
atd.
V závislosti na uvedených faktorech nastavte pracovní rychlost kombajnu, při které
bude zajištěno stabilní plnění technologického procesu a maximální výkon. Pracovní
rychlosti lze při sklizni silážových plodin na siláž nastavovat až na 10 km/h a při sklízení
travin s rozmělňováním na rostlinnou moučku a při sběru řádků s rozmělněním na senáž až na 6 km/h.
Rychlost jízdy v průběhu sklizně volte podle zatížení motoru traktoru a podle stavu
sklízených ploch.
Je důležité pracovat pouze za plných otáček hřídele odběru výkonu traktoru. Změnu
rychlosti jízdy kombajnu je třeba provádět pouze přeřazováním.
V průběhu práce nedělejte prudké zatáčky.
JE ZAKÁZÁNO otáčení bez zvednutých adaptérů kombajnu do přepravní polohy.
Konstrukce kombajnu zajišťuje normální podmínky zatížení, pokud je vozidlo umístěno vlevo, vpravo může být vozidlo jen při práci na sbírání řádků.
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2.4.3 Nastavení délky řezu
Délku řezu rostlinné hmoty při agregaci řezačky s adaptéry se nastaví pákou 1 (obrázek 2.22) třírychlostní skříně, která se nastaví do jedné ze tří poloh. Dodatečně se
může délku řezu zvětšit tím, že sundáme dvojici nožů rozmělňovacího ústrojí;

1 – řadicí páka
Obrázek 2.22 – Třírychlostní skříň

POZOR: Sestava kardanové hřídele pohonu adaptérů musí odpovídat schématům uvedeným na obrázcích 2.16, 2.18 a 2.19!
Jiné varianty spojení kardanové hřídele kromě těch, které jsou vyobrazeny na
schématu, JSOU ZAKÁZÁNY. To by vedlo k narušení technologického procesu a vyřazení adaptéru z provoz.
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2.4.4 N a s t a v e n í v ý š k y ř e z u
2.4.4.1 Nastavení výšky řezu žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Nastavení výšky řezu žací lišty na plodiny s hrubými stonky se zajistí nastavením
lyží na bočních děličích do jedné ze dvou spodních poloh (třetí poloha se používá k zavěšení žací lišty) a sklonem žací lišty při změně délky táhel 6 (obrázek 2.15) nebo tak,
že se zvedne spolu s řezačkou pomocí hydraulických válců. Patky bočních děličů a
špička prostředního děliče jsou upevněny pomocí kloubových spojů, díky čemuž mohou
nezávisle na žací liště kopírovat terén.
2.4.4.2 Nastavení výšky řezu žací lišty na traviny
Nastavení výšky řezu žací lišty na traviny se zajistí patkami, které kopírují terén pole. Patky se výškově nastavují na jednu ze čtyř poloh v souladu s tabulkou 2.3.
Tabulka 2.3 - Polohy kopírovacích patek žací lišty
Otvor patky
Výška řezu, mm
(počítá se od základny)
1.
40
2.
60
3.
80
4.
120

POZOR: Regulaci nastavené výšky řezu pomocí patek provádějte v přepravní
poloze žací lišty s nasazenými pojistnými kolíky přepravní polohy. Rozvora kombajnu
musí být přitom umístěna horizontálně (bod 2.3.2.1)!
2.4.4.3 Nastavení výšky sběru sběračem
Kopírovací patky sběrače nastavte podle požadované výšky sběru řádků: na 1. otvor odpovídající minimální výšce sběru nebo na 2. otvor, a to podle tabulky 2.4.
POZOR: Nastavovat patky sběrače na jiné otvory není přípustné!
Tabulka 2.4 - Polohy patek sběrače
Číslo otvoru
1.
2.

Výška sběru, mm
30
60
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2.5 S e ř i z o v á n í
2.5.1 S e ř i z o v á n í p ř í v ě s n é ř e z a č k y
2.5.1.1 Seřízení závěsného mechanismu řezačky a působící síly patek adaptérů na
zem
Závěsným mechanismem se reguluje působící síla kopírovacích patek adaptérů na
zem. Přitom otvory А a B (obrázek 2.23) pák 1 závěsného mechanismu musí být umístěny v jedné vertikální linii.

1 – páka závěsného mechanismu; 2 – závěsný
třmen; 3 – regulační šroub; 4 – blok pružin

Obrázek 2.23 – Závěsný mechanismus řezačky

Seřízení proveďte napnutím bloku pružin 4 regulačními šrouby 3. Přitom závěsné
třmeny 2 nastavte do polohy: u žací lišty na plodiny s hrubými stonky – KUKUŘICE; u
sběrače – SBĚR, u žací lišty na traviny – TRÁVA v drážkách pák 1. Působící síla kopírovacích patek na zem musí být v rozmezí 300 - 500 N. Jestliže při nastavené průběžné
poloze závěsných třmenů pro každý adaptér působící síla patek na zem přesáhne nebo
nedosáhne potřebné veličiny, zajistěte potřebnou sílu tak, že přesunete závěsné třmeny
po oválných drážkách.
Při vyšší síle se patky rychle opotřebovávají, při nižší síle se zhoršuje kopírování terénu, zvyšuje se výška a nerovnoměrnost řezu rostlin.
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2.5.1.2 Seřízení ložisek kol
Pro seřízení ložisek kol přívěsné řezačky zvedněte řezačku heverem tak, aby se
pneumatiky nedotýkaly země, sundejte kryt náboje kola, ohrňte pojistnou podložku a
odšroubujte kontramatku. Sundejte pojistnou a regulační podložku. Zkontrolujte, zda se
kolo točí v volně, pokud se otáčí ztuha, odstraňte příčinu (povolte vnitřní matici o 1/2
otáčky, odstraňte zasekávání manžet, nečistoty atd.). Dotáhněte vnitřní matic až na doraz, v průběhu utahování protáčejte kolo oběma směry, aby se správně usadily válečky
podél kuželových povrchů kruhů ložisek. Po utažení se musí kolo protáčet ztěžka. Povolte matici o 1/6 otáčky, kolo se přitom musí otáčet volně bez nápadné axiální vůle.
Nasaďte regulační podložku tak, aby kolík vnitřní matice zapadl do jednoho z otvorů
podložky. Pokud kolík nezapadne do otvoru podložky, je třeba otočit matici na jednu
nebo na druhou stranu, aby kolík matice zapadl do nejbližšího otvoru regulační podložky. Nasaďte pojistnou podložku na stěnu matice. Nasaďte krytku náboje kola a upevněte ji.
Po seřízení se musí kolo volně otáčet od ruky a nesmí mít nápadnou axiální vůli.
Správnost seřízení ložisek se kontroluje také podle zahřátí náboje kola za jízdy kombajnu. Menší zahřátí náboje je přípustné, pakliže je zřetelně citelné na dotek, povolte matici ještě o jeden otvor v regulační matici.
2.5.1.3 Ostření a seřízení nožů rozmělňovacího ústrojí
Kvůli bezpečnému ovládání ostřicího příslušenství je povoleno se nacházet u řezačky pouze z pravé strany (ve směru jízdy traktoru), kryt nožového kotouče rozmělňovacího ústrojí musí být zavřený.
POZOR: Mechanizátor je povinen provádět ostření v přísném souladu s tímto
NP a musí vyloučit možnost výskytu jiných osob u kombajnu!
Nadzvedněte kryt rotoru, zajistěte jej háčkem.
Zkontrolujte opotřebování abrazivní vrstvy ostřicího kotouče, rovnoběžnost ostřicího
kotouče s rovinou nožů (kontrolu provádějte při zaražené zarážce 3 (obrázek 2.24) tak,
že protočíte rotor alespoň o jednu otáčku) a případné vyčnívající otřepy na řezných hranách nožů. V případě nutnosti vyměňte ostřicí kotouč (bod 4.4.1.5). Uvolněte zarážku 3,
odtáhněte ostřicí kotouč, zavřete kryt a zajistěte jej zástrčkou. Zvedněte otočný štítek
krytu rotoru a upevněte jej zatažením matice v místě otáčení. Otáčením páčky šroubu 6
přitáhněte ostřicí kotouč 1 až na dotek k rotoru, přitom protáčejte kotouč rukou.

1 – ostřicí kotouč; 2 – kotouč; 3 – zarážka;
4 – vrchní korpus; 5 – pojistný kolík; 6 – šroub;
7 – korpus; 8 – šrouby; 9 – stojka; 10 – tyč
Obrázek 2.24 - Ostřicí zařízení

V případě otřepů odtáhněte ostřicí kotouč od nožů o ¼ závitu šroubu 6. Zarazte
zarážku 3 a zajistěte ji kontramatkou. Nastartujte motor, nastavte počet otáček 13,3
s-1 (800 ot/min motoru, což odpovídá 400
ot/min rotoru), zapněte HOV a provádějte
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ostření nožů po dobu 2 minut. Vypněte HOV, vypněte motor. Přesvědčte se, zda se
všechny rotující mechanismy kombajnu zcela zastavily.
Uvolněte zarážku 3, přitáhněte ostřicí kotouč o 1/4 závitu šroubu 6, zajistěte tyč 10
zarážkou 3, utáhněte kontramatku na zarážce. Nastartujte motor, nastavte počet otáček
13,3 s-1 (800 ot/min), zapněte HOV a provádějte ostření nožů po dobu 3-5 minut. Vypněte HOV, vypněte motor. Přesvědčte se, zda se všechny rotující mechanismy zcela
zastavily. Povolte zarážku 3, odjistěte tyč 10 (obrázek 2.24), odtáhněte ostřicí kotouč,
zajistěte jej, nadzvedněte kryt rotoru. Otáčením kotouče rozmělňovacího ústrojí za lopatky se přesvědčte, zda jsou nože naostřeny rovnoměrně a zda jsou ostré.
VAROVÁNÍ: Ostření nožů provádějte se zavřeným krytem rotoru rozmělňovacího ústrojí, odpojeném pohonu adaptéru a podávacího ústrojí!
VAROVÁNÍ: Při ostření nožů musí být dopravník siláže nastaven do polohy,
která odpovídá vyhazování hmoty dozadu!
VAROVÁNÍ: Ostřicí kotouč je třeba přibližovat k nožům opatrně, pomalým a
plynulým otáčením páčky!
V případě nutnosti operaci ostření zopakujte. Ostření nožů provádějte minimálně
jednou denně.
JE ZAKÁZÁNO provádět ostření nožů s tyčí 10 (obrázek 2.24), která není zajištěná zarážkou 3 a kontramatkou.
Nastavte vůli mezi noži 9 (obrázek 2.25) a protiběžnými deskami 2. Vůle musí být
maximálně 0,8 mm. Nastavení vůle se provádí třemi způsoby:
I - postupným posouváním rotoru 5 po hřídeli 3;
II - změnou polohy destičky pod nosníkem 1;
III - změnou polohy nožů 9.
Při nastavování vůle prvním způsobem:
1) odklopte vrchní kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej háčkem;
2) uvolněte regulační matici 7 z jištění závěrnou pružinou 6;
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1 – destička pod nosníkem; 2 – protiběžná deska; 3 – hřídel; 4 – talířová pružina; 5 – rotor řezačky; 6 – závěrná pružina; 7 – regulační matice; 8 - opěra nože; 9 – nůž, 10, 11 – upevňovací
šrouby destičky pod nosníkem; 12 – zarážka; 13 - upevňovací šrouby protiběžných desek; 14 –
regulační šrouby
Г – fixace matice; Д – fixace matice a rotoru
Obrázek 2.25 - Rozmělňovací ústrojí

3) vložte zarážku 12 (obrázek 2.25), která je přiložena k řezačce v NNP, do drážky
matice regulační 7 (poloha G);
4) otáčením rotoru rukou ve směru pracovní rotace posuňte rotor po hřídeli až na
dotek ostří nožů s horizontální protiběžnou deskou;
5) odtáhněte nože od horizontální protiběžné desky, pročež protočte rotor proti
směru pracovní rotace alespoň o 1/8 otáčky, až do sebe zapadnou zářezy v regulační
matici 7 se závěrnou pružinou 6;
6) odstraňte zarážku 12 a zajistěte polohu regulační matice 7 závěrnou pružinou 6;
7) protočte rotor rukou a přesvědčte se, že se nikde nedotýkají nože protiběžných
desek, v opačném případě odtáhněte nože, otočením rotoru ještě o jeden dílek mezi
zářezy v regulační matici;
8) zavřete kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej zámkem.
POZOR: Seřízení vůle postupným posouváním rotoru po hřídeli se provádí do
té doby, dokud není dosaženo momentu otáčení rotoru maximálně 140 N.m, což odpovídá krajnímu přípustnému stlačení talířové pružiny 4 (obrázek 2.25)!
Při seřizování vůle druhým způsobem:
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1) zvedněte a zajistěte podávací ústrojí, pročež: aby nedošlo k roztržení, odpojte
kabel DK, odšroubujte a sundejte šrouby pro upevnění podávacího ústrojí k rámu,
zvedněte podávací ústrojí nahoru a zajistěte je ve zvednuté poloze kolíkem, který prochází stojkou ostřicího zařízení. Kolík upevněte šroubem, aby se neposouval;
2) odklopte vrchní kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej háčkem;
3) uvolněte regulační matici 7 z jištění závěrnou pružinou 6;
4) vložte zarážku 12, která je přiložena k řezačce v NNP, do drážky matice regulační 7 (poloha G);
5) otáčením rotoru rukou proti směru pracovní rotace posuňte rotor po hřídeli od
protiběžných desek;
POZOR: Rotor se posouvá po hřídeli od protiběžných desek do té doby, dokud
není dosaženo momentu otáčení rotoru ve směru pracovní rotace minimálně 80 N.m,
což odpovídá výchozí poloze talířových pružin!
6) odstraňte zarážku 12 a zajistěte polohu regulační matice 7 závěrnou pružinou 6;
7) povolte šrouby 10, 11 pro upevnění destičky pod nosníkem 1 a šrouby 13 pro
upevnění vertikálních protiběžných desek 2;
8) pomocí regulačních šroubů 14 přitáhněte destičku pod nosníkem s horizontální
protiběžnou deskou k nožům rotoru;
9) po nastavení vůle utáhněte šrouby 10, 11 pro upevnění destičky pod nosníkem a
šrouby 13 pro upevnění vertikálních protiběžných desek. Přitom vertikální protiběžné
desky nesmí vyčnívat za horizontální desku (zapuštění maximálně 0,5 mm);
10) protočte rotor rukou a přesvědčte se, že se nikde nedotýkají nože protiběžných
desek, v opačném případě odtáhněte nože, otočením rotoru ještě o jeden dílek mezi
zářezy v regulační matici;
11) zavřete kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej zámkem.
12) spusťte a odjistěte podávací ústrojí kolíkem.
V případě nové polohy destičky pod nosníkem provádějte seřízení vůle v průběhu
provozu prvním způsobem, to znamená postupným posouváním rotoru po hřídeli.
Po vyčerpání rozsahů seřízení vůlí prvními dvěma způsoby provádějte seřízení mezery třetím způsobem - změnou polohy nožů 9 (obrázek 2.25) vůči opěrám 8 na rotoru
5, pročež:
1) odklopte vrchní kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej háčkem;
2) uvolněte regulační matici 7 z jištění závěrnou pružinou 6;
3) vložte zarážku 12, která je přiložena k řezačce v NNP, do drážky regulační matice 7 (poloha G);
4) otáčením rotoru rukou proti směru pracovní rotace posuňte rotor po hřídeli od
protiběžných desek, dokud není dosaženo momentu otáčení minimálně 80 N.m;
5) odstraňte zarážku 12 a zajistěte polohu regulační matice 7 závěrnou pružinou 6;
6) zajistěte rotor před protáčením zarážkou 12 (poloha D);
7) povolte šrouby pro upevnění nožů 9 na opěře 8;
8) s využitím oválných otvorů přesuňte nůž. Mezera mezi nožem a protiběžnými
deskami musí být maximálně 0,8 mm;
9) připevněte nůž. Utahovací moment upínacích šroubů nožů je 294 až 333 N.m;
Body 7 - 9 se provádějí pro každý nůž rotoru.
10) odstraňte zarážku 12;
11) protočte rotor rukou a přesvědčte se, že se nikde nedotýkají nože protiběžných
desek, v opačném případě odtáhněte nože, otočením rotoru ještě o jeden dílek mezi
zářezy v regulační matici;
12) zavřete kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistěte jej zámkem.
13) spusťte a zajistěte podávací ústrojí.
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2.5.1.4 Seřízení mezery mezi sekačkou a lopatkou rotoru řezačky
Při seřizování postupujte takto:
- odjistěte závlačku 4 (obrázek 2.26);
- povolte kontramatku 3 a matici 2;
- posouváním sekačky po oválných otvorech nastavte mezeru 2 až 5 mm mezi lopatkou rotoru 5 a sekačkou 1;
- utáhněte matici a kontramatku;
- zajistěte závlačkou.

1 – sekačka; 2 – matice; 3 – kontramatka;
- závlačka; 5 – lopatka rotoru

4

Obrázek 2.26 - Seřízení mezery mezi
sekačkou a lopatkou rotoru řezačky
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2.5.1.5 Seřízení délky řezu
Seřízení délku řezu provádějte změnou rychlosti podávání hmoty do rozmělňovacího ústrojí přeřazováním převodů třírychlostní skříně a změnou počtu nožů na nožovém
kotouči.
Řezačka zajišťuje rozmělňování rostlinné hmoty ve třech rozsazích výpočtové délky
řezu v mm:
při 12nožovém kotouči
5, 9 a 12;
při 6nožovém kotouči
10, 18 a 24;
při 3nožovém kotouči
20, 36 a 48.
Nože je třeba sundávat tak, aby byly zbývající nože na nožovém kotouči rozloženy
rovnoměrně.
Při snímání a nasazování nožů je třeba brát v potaz, že rotor s 12 noži byl vyvážen
ve výrobním podniku. Proto je třeba k zachování rovnováhy montovat nože, spony nožů, opěry nožů a lopatky pouze stejné hmotnostní skupiny, a to po dvojicích, s hmotnostním rozdílem maximálně 15 g.
Po nasazení nožů na nožový kotouč je třeba se přesvědčit, že je mezi nimi a protiběžnými deskami mezera 0,2 až 0,8 mm a že ostří nožů leží v jedné rovině. V případě
nutnosti nože naostřete a nastavte nezbytnou mezeru mezi ostřími a protiběžnými deskami.
2.5.1.6 Seřízení podávacího ústrojí
Napnutí pružin 1 (obrázek 2.27) je seřízeno v závodě tak, aby tlak válců na hmotu
zajišťoval její přepravu k rozmělňovacímu ústrojí. Pružiny se seřizují regulačními šrouby. Mezera mezi škrabákem a hladkým válcem 2, která musí být max. 1 mm, se seřizuje na úkor radiální vůle ve šroubovém spojení a vložkami.
Jsou přípustné místní mezery do 2 mm a dále je přípustné, aby se škrabák dotýkal
hladkého válce, pokud to nebrání otáčení spodních válců při otáčení detekčního válce s
МU= 0,1 N max.

1 – pružina; 2 – hladký válec
Obrázek 2.27 - Seřízení podávacího ústrojí
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2.5.1.7. Nastavení výměnných listů odolných proti opotřebování ve spodním krytu a
nastavitelném podstavci komory rozmělňovacího ústrojí a seřízení mezery mezi lopatkami rotoru a dnem nastavitelného podstavce
Pro výměnu výměnných odolných listů nastavitelného podstavce a spodního krytu
za vylušťovače (nebo naopak) je nezbytné:
1) agregovat přívěsnou řezačku s traktorem;
2) zvednout řezačku do přepravní polohy a zajistit ji;
3) povolit matici šroubu 10 (obrázek 2.28) pro upevňování sklápěcí opěry 11, uvolnit
šroub 10;
4) odklopit sklápěcí opěru 11;
5) uvolnit regulační šrouby 12, spustit přidržovací páku a sundat nastavitelný podstavec 6;
6) nasadit podle pracovních podmínek list 5 nebo vylušťovač 4 a zajistit na místě;
7) odšroubovat šrouby pro upevnění spodního krytu 1 k rámu a sundat kryt;
8) nasadit do krytu podle pracovních podmínek nezbytný list 2 nebo vylušťovač 3;
9) nasadit kryt s listem (výměnným, odolným proti opotřebování, nebo vylušťovačem) na místo, zajistit šrouby;
10) nasadit na rám řezačky nastavitelný podstavec s listem (výměnným, odolným
proti opotřebování, nebo vylušťovačem), zajistit kontakt spodního krytu 1 a nastavitelného podstavce 6 a doléhání k povrchu v nastavitelném podstavci А šrouby 7, 12.
Seřídit mezeru mezi lopatkami rotoru a dnem nastavitelného podstavce 6, zajistit
vzdálenost B= 2 mm mezi rámem nastavitelného podstavce 9 a vylušťovačem 4 nebo
listem 5 v zónách, kde je umístěno 6 regulačních šroubů 14;
11) zvednout sklápěcí opěru 11 a připevnit ji šroubem 10;
12) spustit řezačku.

1 – spodní kryt; 2, 5 – výměnné listy odolné proti opotřebování; 3 – spodní vylušťovač; 4– vylušťovač nastavitelného podstavce; 6 – nastavitelný podstavec; 7 – opěrný šroub; 8 – list; 9 – rám
nastavitelného podstavce; 10 – šroub pro upevnění sklápěcí opěry; 11 – sklápěcí opěra; 12 –
regulační šroub; 13 – kloubové spoje sklápěcí opěry; 14 – regulační šrouby; 15 – matice
Obrázek 2.28 – Instalace výměnných odolných listů
komory rozmělňovacího ústrojí
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2.5.1.8 Způsob instalace a seřízení mechanismu zapínání řezačky
Při instalaci mechanismu zapínání řezačky je nezbytné:
1) zajistit polohu páky 8 (obrázek 2.29) pomocí technologického pojistného kolíku В
(osa 6-12В12х55 ze sady NNP);

1 – pružinový tlumič nárazů; 2 – výkonný elektromechanismus; 3 – matice; 4 – průběžná páka;
5 – zadní páka; 6 – kladka; 7 – řemenice; 8 – tvarová páka; 9 – zarážka; 10 - závěsný třmen; 11
– snímač polohy s jazýčkovými kontakty; 12 – táhlo; 13 – pístnice elektromechanismu; 14 –
pružina; 15 – regulační vložky; 16 – osa pojistná; 17, 18 – závlačky; 19 – podložka
B – pojistný kolík
Obrázek 2.29 – Seřízení mechanismu zapínání řezačky

2) nasadit táhlo 12;
3) nastavit závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů 6 (obrázek 2.30) do střední
(neutrální) polohy, zajistěte jej zarážkou 2, pojistěte maticí 1;
4) seřídit délku pružinového tlumiče nárazů 1 (obrázek 2.29) na velikost Г pomocí
matic 3 a nasadit pružinový tlumič nárazů 1 na závěsný třmen 10;
5) odstranit technologický pojistný kolík В;
6) seřiďte nastavení opěrných šroubů 3, 4 (obrázek 2.30), pročež:
- nastavte závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů do polohy na doraz k vačkám
spojky 8 do prohloubeniny kuželového ozubeného kola 7 (při přímém chodu) nebo 9 (při
zpětném chodu);
- dotáhněte šroub 4 (při přímém chodu) nebo 3 (při zpětném chodu) na doraz do
závěsného třmene 6;
- otočte šroubem 4 nebo 3 o ¼ závitu a zajistěte pomocí matice 5;
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1 – matice; 2 – zarážka; 3, 4 – opěrné šrouby; 5 – matice; 6 – závěsný třmen pružinového tlumiče nárazů; 7, 9 – ozubená kola; 8 – spojka zpětného chodu
Obrázek 2.30 – Seřízení nastavení opěrných šroubů

7) opětovně zajistit páku 8 (obrázek 2.29) pojistným kolíkem В;
8) připojit výkonný elektromechanismus 2 k páce 8 a k rámu.
Délku elektromechanismu regulovat otáčením tyče podél osy;
9) odstranit technologický pojistný kolík В.
2.5.1.9 Seřízení kuželové převodovky
Seřízení kuželové převodovky je nutné po výměně kuželových ozubených kol a v
případě opotřebování ložisek. Doporučuje se je provádět v dílně.
Seřízení vůle v kuželkových ložiscích 2, 4 (obrázek 2.31) provádějte následovně:

1, 13 – hřídele; 2, 4, 9, 12 – ložiska;
3–
nádoba; 5, 7, 15 – vložky; 6, 11 – ozubená kola;
10 – korpus; 8, 14, 18 – víka;
16 – podložka; 17 – matice
Obrázek 2.31 - Seřízení vůle
v kuželkových ložiscích
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1) odpojte nádobu 3 (obrázek 2.31) od korpusu převodovky 10;
2) odšroubujte matici 17;
3) odhrňte pásek pojistné podložky 16 zanořený do drážky matice 17;
4) utáhněte matici na doraz a poté ji povolte o 1/4-1/2 otáčky;
5) zkontrolujte seřízení ložisek a v případě nutnosti utáhněte nebo povolte matici;
6) zajistěte matici pojistnou podložkou.
Seřízení vůle v ložiscích 9 a 12 proveďte tak, že budete současně nasazovat nebo
odebírat vložky 7 a 15 stejné tloušťky pod krytkami 8 a 14, aby nebyla narušenost
správnost záběru kuželkových ozubených kol.
Nezbytný moment k protočení každé z hřídelí 1 a 13 zvlášť musí být v rozmezí 4-7
N.m (volné protáčené rukou bez citelné vůle).
Po seřízení vůlí v kuželkových ložiscích připojte nádobu ke korpusu, a to tak, že nasadíte sadu vložek 5 odebraných při rozebírání.
Seřizovat boční vůli a polohu záběrového pole v záběru kuželového páru v průběhu
provozu se nedoporučuje ani v případě, že se zvětší boční vůle na 1,5 - 2 mm, neboť
přitom není práce převodovky podstatně narušena. V případě zvětšení boční vůle v kuželovém páru o více než 2 mm je třeba jej nahradit novým. Výměnu je třeba provést také v případech, kdy se ulomí zub nebo vydrobí cementová vrstvá pracovních povrchů
zubů na více než 25 % plochy. V případě, že je jedno z ozubených kol kuželového soukolí vyřazen z provozu, vyměňte obě ozubená kola.
JE ZAKÁZÁNO narušovat spárovanost přidělaných nebo nových ozubených
kol, neboť neúplná výměna vede k rychlému vyřazení obou ozubených kol z provozu.
V případě nasazování nového páru kuželových ozubených kol je třeba, aby byla
ozubená kola správně umístěna vůči sobě a došlo tak ke spolehlivému kontaktu zubů.
Za tím účelem seřiďte vůli v ložiscích 2, 4 a 9, 12. Poté regulujte polohu kuželových
ozubených kol: nejprve nastavte polohu hnacího ozubeného kola, poté regulujte polohu
hnaného ozubeného kola.
Ozubené kolo 6 nastavte tak, aby se vrchol jeho počátečního kužele překrýval s
osou hřídele 13 a ozubeného kola 11. To odpovídá teoretické montážní vzdálenosti 120
mm, ve které byly frézovány zuby hnacího ozubeného kola. Teoretickou montážní vzdálenost nastavte následovně:
1) určete vzdálenost Б rovnou poloměru krčku hřídele 13;
2) určete vzdálenost В mezi čelními stranami ozubeného kola 6;
3) vypočtěte montážní vzdálenost А mezi čelní stranou ozubeného kola 6 a hřídelí
13 podle vzorce: А = 120 - (Б+В);
4) pomocí regulačních vložek 5 nastavte výpočtový rozměr А.
Poté utáhněte upínací šrouby krytek 8, 14 a nádoby 3, zkontrolujte velikost boční
vůle v záběru a charakter otisku v barvě.
Boční vůli v záběru páru kuželových ozubených kol 6 a 11 měřte indikátorem tak, že
kýváte ozubeným kolem 11. Pokud indikátor chybí, určete vůli tak, že budete mezi zuby
ozubených kol 6 a 11 protáčet olověnou desku silnou 0,7 - 1 mm, širokou 10 - 12 mm a
dlouhou 50 - 60 mm. Její tloušťka po přetočení v nejmenším průřezu odpovídá boční
vůli v záběru, která musí být v rozmezí 0,22 - 0,51 mm.
Poloha záběrového pole se určí pomocí barvy (suřík olovnatý, naředěný menším
množství strojního oleje) nanesené v tenké vrstvě na boční povrch jednoho ze zubů při
protáčení ozubených kol. Otisk se musí nacházet přibližně ve střední výšce vydutého
povrchu zubu hnacího ozubeného kola a musí tvořit zasahovat 50 % délky zubu. Musí
být blíže k vrcholku kužele ozubeného kola a na okrajích musí být méně jasný.
V případě nesprávné polohy otisku je třeba vyměnit polohu ozubených kol 6 a 11
podle tabulky 2.5, a to tak, že změníme počet regulačních vložek 5, 7 a 15. Celková
tloušťka souboru vložek 7 přitom musí zůstat nezměněná.
Tabulka 2.5
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Způsob, jak dosáhnout správného záběru ozubených kol
Správný kontakt kuželových ozubených kol
Přisunout hnací ozubené kolo k hnanému. Pokud přitom vznikne příliš malá boční vůle mezi zuby, odsunout hnané ozubené kolo
Odsunout hnací ozubené kolo od hnaného. Pokud
přitom vznikne příliš velká boční vůle mezi zuby, přisunout hnané ozubené kolo
Přisunout hnané ozubené kolo k hnacímu. Pokud je
boční vůle příliš malá, odsunout hnané ozubené kolo
Odsunout hnané ozubené kolo od hnacího. Pokud je
boční vůle příliš velká, přisunout hnací ozubené kolo

2.5.1.10 Seřízení axiální vůle vstupního hřídele válcové převodovky lisovacích válců
Seřízení axiální vůle vstupní hřídele 3 (obrázek 2.32) (maximálně 0,05 až 0,1 mm)
provádějte zeslabováním tloušťky sady vložek 2. Šrouby 1 při seřizování povolte, víko 4
nesundavejte.

1 – šroub; 2 – sada vložek; 3
– vstupní hřídel;
4 –
víko
Obrázek 2.32 - Seřízení axiální vůle vstupního hřídele válcové převodovky lisovacích válců
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2.5.2 S e ř í z e n í ž a c í l i š t y n a p l o d i n y s h r u b ý m i s t o n k y
2.5.2.1 Seřízení škrabáku
Horizontálně umístěné oválné otvory v bočnicích škrabáku umožňují seřizovat polohu škrabáku vůči bubnu.
Mezera mezi bočnicí škrabáku 2 (obrázek 2.33, Д) a válcovou částí bubnu 1 musí
být 2-5 mm, mezera mezi lyží 6 (obrázek 2.33, Е) škrabáku a bubnem 3 mm max.
Oválné otvory v držáku škrabáku a rýhované podložce umožňují výškově nastavovat a zajišťovat polohu škrabáku tak, aby mezera mezi čepovými segmenty 5 (obrázek
2.33, А) bubnu a zářezy v bočnicích škrabáku 2 byla v rozmezí 3-7 mm.
Mezera mezi spodním povrchem druhé řady (zdola) čepových segmentů 5 (obrázek
2.33, Б-Б) bubnu a povrchem středního děliče 4 musí být v rozmezí 3 - 9 mm. Mezeru
lze nastavit pomocí podložek nasazených ve třech bodech upnutí děliče.
Mezera mezi hřebenovým nožem 3 (obrázek 2.33, В-В) a bubnem 1 nahoře musí
být 7-10 mm, dole 4 - 10 mm. Mezera se nastavuje změnou polohy hřebenového nože.
V případě nutnosti lze pruty hřebenového nože ohnout.
Mezera mezi centrálním děličem 4 (obrázek 2.33, Г) a lyží škrabáku 2 musí být 38 42 mm. Mezera se nastavuje změnou polohy škrabáku tak, že se škrabák posouvá v
oválných otvorech upevnění.

1 – buben; 2 – škrabák; 3 – dělič hřebenového nože; 4 – dělič;
5–
segment; 6 – lyže
Obrázek 2.33 – Seřízení bubnu a škrabáku žací lišty na plodiny s hrubými stonky

85

KPT 0000000B IE

2 Použití ke stanovenému účelu

2.5.2.2 Seřízení převodu s klínovým řemenem šneku bočního děliče
Převod s klínovým řemenem napněte maticemi 1 (obrázek 2.34) na úchytu 13, přitom povolte upínací šroub 5 krytu 6 a upínací šrouby 7 konzole šneku. V případě potřeby otočte páčku 2 o 90 ° a proveďte dodatečné seřízení napínací kladkou 8, kterou budete posouvat v oválném otvoru.
Po seřízení utáhněte upínací šrouby 5 a 7 krytu a konzole šneku a nastavte páčku
do původní polohy.
2.5.2.3 Seřízení zalamovací lišty
Pro sklon rostliny je na žací liště nasazena zalamovací lišta 10 (obrázek 2.34). Lišta
se připevňuje ke konzole 9 šrouby, jež se nasazují do otvorů А, Б, В podle výšky rostlin. Při sklizni nízkých rostlin připevněte zalamovací lištu 10 do otvorů А a Б při sklizni
vysokých rostlin do otvorů В a Б.

1 – matice; 2 – páčka; 3
– převod s klínovým
řemenem; 4 – řemenice; 5 – upínací šroub
krytu; 6, 12 – kryty; 7 –
upínací šroub konzole
šneku; 8 – napínací
kladka; 9 – konzola k
upevnění
zalamovací
lišty; 10 – zalamovací
lišta; 11 - šroub; 13 –
úchyt
А, Б, В – otvory konzole pro seřízení zalamovací lišty
Obrázek 2.34 – Seřízení převodu s klínovým
řemenem žací lišty na
plodiny s hrubými stonky s aktivním bočním děličem
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2.5.2.4 Seřízení třecí spojky kuželové převodovky
Před seřízením zvedněte páčku 2 (obrázek 2.34) a otočte ji o 90 °. Odšroubujte
upínací šrouby 11 krytu 12 a sundejte kryt. Poté odšroubujte šroub 5 a matici 1 na úchytu 13, sundejte kryt 6 s páčkou 2. Poté odšroubujte upínací šrouby víka 3 (obrázek
2.35) převodovky a sundejte víko, odjistěte matici na hřídeli válcového páru a maticí přitáhněte talířové pružiny 4 třecí spojky. Poté zajistěte matici, nasaďte na místo a připevněte víko 3. Nasaďte kryt 6 (obrázek 2.34) s páčkou 2 a kryt 12 a připevněte je. V případě nutnosti seřiďte převod s klínovým řemenem (bod 2.5.2.2).

1 – korpus; 2, 3 – víka; 4 – talířová pružina; 5 – přítlačný kotouč; 6 – ozubené kolo válcové; 7 –
ozubené kolo na hřídeli; 8 – příruba; 9 – ozubené kolo na hřídeli; 10 – řemenice
a) varianta žací lišty s pasivním bočním děličem;
b) varianta žací lišty s aktivním bočním děličem
Obrázek 2.35 - Seřízení třecí spojky kuželové převodovky
žací lišty na plodiny s hrubými stonky
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2.5.3 S e ř í z e n í ž a c í l i š t y n a t r a v i n y
2.5.3.1 Seřízení šneku
Ve správně seřízené žací liště musí šnek 4 (obrázek 2.36) zaujímat takovou polohu,
aby jeho závity odstávaly od úhelníkového škrabáku 6 a od spodního škrabáku 7 na
vzdálenost 1 až 18 mm.
Seřízení mezer provádějte při povoleném upevnění opěr šneku otáčením matice na
nastavovacím šroubu 5.
Mezera mezi šnekem a bočnicemi rámu musí být z obou stran stejná, je přípustný
rozdíl maximálně 10 mm.
Třecí spojka šneku musí být seřízena na přenos točivého momentu 900 N.m.

1 – přiháněč; 2 – opěra přiháněče; 3 – zub pružinový; 4 – šnek; 5 – nastavovací šroub; 6 –
úhelníkový škrabák; 7 - spodní škrabák; 8 – čep řezného ústrojí
Obrázek 2.36 – Nastavení polohy přiháněče a šneku žací lišty na traviny

2.5.3.2 Seřízení přiháněče
Posouváním upínacích opěr přiháněče v oválných otvorech na bočnicích rámu žací
lišty nastavte přiháněč 1 (obrázek 2.36) do takové polohy, aby mezi pružinovým zubem
3 a šnekem 4 a také mezi pružinovým zubem 3 a segmentem řezného ústrojí byl 1 až
35 mm.
Mezera mezi čely lamel přiháněče a pravou bočnicí rámu žací lišty musí být v rozmezí 5...10 mm na úkor posunu lamel podél oválných drážek.
Přiháněč se musí otáčet volně, nezasekávat se.
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2.5.3.3 Seřízení souosovosti řetězového převodu a souosovosti řemenic řemenového převodu
Věnce řetězových kol a žlábky řemenic, pracujících v jednom okruhu, se musí nacházet v jedné rovině. Přípustný je posun maximálně o 2 mm na metr vzdálenosti mezi
středy.
Seřízení souosovosti řetězového převodu na šnek a řemenového převodu na řemenici pohonu řezného ústrojí provádějte přenastavením vložek v zónách řemenice a
řetězového kola nasazeného na hřídeli předlohy.
Seřízení souosovosti řemenic řemenového převodu od šneku na přiháněč se provádí posunem řemenice motovidla pomocí šroubu.
2.5.3.4 Seřízení řezného ústrojí žací lišty na trávy a jeho pohonu
V řezném ústrojí žací lišty musí být mezery mezi špičkami tří krajních segmentů ze
strany hlavice nože a protiběžnými deskami při sloučení os v rozmezí 1 - 1,5 mm. Ve
zbývající části řezného ústrojí musí konce segmentů a protiběžných desek přední části
navzájem přiléhat a v zadní části musí mít mezery v rozmezí 0,3 - 1,5 mm.
Maximálně u 1/3 čepů je přípustná mezera přední části maximálně 0,5 mm;
Seřízení mezery mezi sponami a segmenty proveďte při opotřebování nebo výměně
spon, výměně nože a přenýtování segmentů. Seřízení proveďte nasazením nebo odebráním vložek tak, aby byla zajištěna mezera 1-2 mm u první spony od hlavice nože a
do 0,7 mm u ostatních;
Seřízení polohy segmentů vůči čepům je nezbytné při výměně nože, rozebírání nebo povolení upevnění pohonu.
Seřízení provádějte takto:
- nastavte nůž do jedné z krajních poloh tak, že otočíte kardanovou hřídelí pohonu
žací lišty;
- povolte upevnění 1 (obrázek 2.37) prostřední opěry 5;
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1 – šroubové upevnění prostřední opěry; 2 – závěs; 3 – vrchní opěra; 4 – šroubový spoj vrchní
opěry; 5 – prostřední opěra; 6 – vidlice; 7 – ojnice; 8 – nůž; 9 – kardanová hřídel; 10 - stříška;
11 – zarážecí podložka; 12, 13 – matice; 14, 15 – regulační vložky; 16 – stříška; 17 – vidlice; 18
– křížový kloub; 19, 20 – kuželková ložiska;
21 – konzola; 22 – šroubové upevnění ložiska ke
konzole; 23 – hřídel podložky
Obrázek 2.37 - Seřízení řezného ústrojí a jeho pohonu

- přesuňte opěru 5 (obrázek 2.37) a nůž 8, až se sloučí osy segmentů a čepů (odchylka mezi osami segmentů a osami čepů nesmí být větší než 5 mm);
- utáhněte upevnění.
Seřízení mezery б mezi prvním segmentem a protiběžnou deskou prvního čepu ze
strany mechanismu pohonu řezného ústrojí se provádí při výměně nože nebo narušení
nastavených mezer výškovou změnou polohy závěsů 2 následovně:
- nastavte pohonný mechanismus tak, aby byl nůž řezného ústrojí v krajní poloze;
- povolte upevnění 4 vrchní opěry 3;
- přesuňte opěru se závěsem 2 ve vertikálním směru tak, aby mezera б mezi krajním segmentem nože a protiběžnou deskou krajního čepu byla 1,0 až 1,5 mm, přitom
nastavte táhlo v horizontální poloze tak, aby byla vidlice umístěna ve stejné vzdálenosti
a od závěsů;
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- utáhněte šroubové upevnění 4 vrchní opěry.
Po seřízení mezer a při výměně nože promažte řezné ústrojí olejem TM-5-18.
Seřízení ložisek kývající se podložky proveďte v případě přehřátí křížového kloubu
18 a vidlice 17 hřídele podložky 23, citelné vůle nebo po rozebrání.
Seřízení vůle v kuželkových ložiscích 19 křížového kloubu kývající se podložky provádějte následovně:
- sundejte víko 10, odhrňte pásky pojistné podložky 11 a utáhněte regulační matici
13 až na doraz a poté ji povolte tak, aby mezi vnitřním kroužkem ložiska a čelem matice
byla vůle 0,1 až 0,2 mm;
- zajistěte matici 13 podložkou 11 a kontramatkou 12, nasaďte víko.
Při seřizování vůle v kuželkových ložiscích 20 vidlice hřídele podložky sundejte víko
16 a oddalte vložku, aby se odstranila znatelná vůle. Přitom nesmí být ložisko sevřené.
V případě nutnosti promažte ložiska mazivem;
Po opravě nebo výměně součástek kývající se podložky zkontrolujte, zda se v jednom bodě protínají osy klikové hřídele 9 křížového kloubu 18 a vidlice 17 hřídele podložky. Shodu protnutí os zkontrolujte změřením velikosti čelného házení В hřídele podložky.
Měření a seřizování čelného házení tlukotu provádějte v tomto pořadí:
- otáčením pohonu řezného ústrojí nastavte ohnutý konec hřídele v horizontální rovině v zadní poloze (od řezného ústrojí);
- na čelní stranu nasaďte indikátor a otočte ohnuté konec hřídele o 180 °+ 2 ° (k
řeznému ústrojí);
- pokud se při otáčení šipka indikátoru otáčí ve směru hodinových ručiček (čelo hřídele se posouvá dopředu), je třeba množství regulačních vložek snížit, a pokud proti
směru hodinových ručiček (čelo hřídele se posouvá dozadu), pak zvýšit (obrázek 2.38).
V případě, že velikost házení 05 mm, seřiďte správnou vzájemnou polohu os nasazením nebo odebráním regulačních vložek.
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1) – v případě posunu čela В dozadu při otočení kliky ohnutým koncem do zadní polohy

2) – v případě posunu čela В dopředu při otočení kliky ohnutým koncem do zadní po-

lohy
Obrázek 2.38 – Schéma seřizování protnutí os klikové hřídele,
křížového kloubu a vidlice hřídele podložky

Množství vložek pro seřízení správné vzájemné polohy os je uvedeno v tabulce 2.6.
Tabulka 2.6 - Výběr počtu vložek pro seřízení správné vzájemné polohy os podle
házení čepu hřídele
Házení čepu P
hřídele podložky, mm
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Celková tloušťka
vložek, mm
0,97
1,1
1,3
1,45
1,62

Počet regulačních vložek
o tloušťce 0,25 mm
4
4
5
6
6

2.5.3.5 Kontrola napnutí řetězu
Kontrolu napnutí řetězu pohonu šneku (obrázek 2.39) proveďte při jeho výměně nebo při provádění technické údržby. Seřízení provádějte takto:
1) přiložte rovnou lištu k vnějšímu povrchu řetězu z boku;
2) stlačte nebo napněte prostřední část silou 150-180 N a určete velikost největšího
průhybu. Největší průhyb musí být v rozmezí 15-25 mm.
VAROVÁNÍ: V případě nedostatečného napnutí může spadnout řetěz z řetězových kol, nadměrné napnutí řetězů vede k jejich rychlému vytahování, opotřebovávání řetězových kol a ložisek!
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Obrázek 2.39 - Schéma řetězového převodu pohonu šneku

2.5.3.6 Kontrola napnutí řemenových převodů
Kontrolu napnutí řemenů (obrázek 2.40) proveďte při provádění technické údržby
nebo v případě poruchy práce mechanismů kvůli prokluzování řemenů, a to následovně:
1) přiložte rovnou lištu k vnějšímu povrchu řemenu;
2) stlačte řemen silou kolem 40 N a určete velikost průhybu.
Největší průhyb musí být v rozmezí 14 až 19 mm.

Obrázek 2.40 – Schémata řemenových převodů

VAROVÁNÍ: V případě nedostatečného napnutí řemeny prokluzují a rychle se
opotřebovávají, nadměrné napnutí vede k jejich vytahování a způsobuje rychlejší opotřebování ložisek!
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2.5.4 S e ř i z o v á n í s b ě r a č e
2.5.4.1 Seřízení sběrného ústrojí
Poloha sběrného ústrojí se upraví nasazením patek do jednoho ze tří otvorů (čtvrtý
horní otvor se použije k usazení sběrače při sejmutí z řezačky).
Kopírovací patky sběrače musí působit na zem silou 300-500 N.
Při vyšším tlaku se patky rychle opotřebovávají, při nižším tlaku se zhoršuje kopírování terénu, zvyšuje se výška a nerovnoměrnost řezu rostlin.
Působící síla patek na zem se upraví napnutím pružin 4 (obrázek 2.41) a změnou
polohy páky závěsného mechanismu 1. Napnutí bloku pružin 4 se provádí regulačními
šrouby 3.

1 – páka závěsného mechanismu; 2 – závěsný třmen; 3 – regulační šroub; 4 – blok pružin
Obrázek 2.41 – Závěsný mechanismus

94

KPT 0000000B IE

2 Použití ke stanovenému účelu

2.5.4.2 Seřízení řemenového převodu pohonu podávacího bubnu
Seřízení napnutí řemenu 7 (obrázek 2.42) se provede otočením převodovky 5 změnou délky stahovací objímky 3 a také přemístěním jedné z jejích os do sousedního otvoru rámu sběrače.

1 – řetěz; 2 – spona; 3 – stahovací objímka; 4 – řemenice; 5 – převodovka; 6 – patka;
7–
řemenový převod; 8 – stojka; 9 – táhlo; 10 – napínací kladka; 11 – pružina;
12 – třecí
spojka; 13 – regulační podložka; 14 – podložka; 15 – šroub;
16 – pružinová podložka
Obrázek 2.42 – Mechanismy převodů sběrače

Největší průhyb řemene 7 při zatížení 40 N musí být od 18 do 24 mm.
VAROVÁNÍ: V případě nedostatečného napnutí řemeny prokluzují a rychle se
opotřebovávají. Nadměrné napnutí řemenů vede k jejich vytahování a také způsobuje
rychlejší opotřebovávání ložisek!
Přípustná souosovost žlábků řemenice 4 (obrázek 2.42) a řemenice převodovky 5
je maximálně 2 mm. Seřízení provádějte přemístěním regulačních podložek 2 a (nebo)
obrácením řemenice 4 na hřídeli předlohy 4 (obrázek 2.43).
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1 – řemenice; 2 – regulační podložka; 3 – řetězové kolo; 4 – hřídel předlohy
Obrázek 2.43 - Předloha

2.5.4.3 Seřízení řetězového převodu pohonu šneku
Odchylka od plošnosti věnců řetězových kol řetězového pohonu 1 (obrázek 2.42) je
maximálně 2 mm. Seřízení proveďte přesouváním řetězového kola 3 (obrázek 2.43) a
změnou počtu podložek 12 (obrázek 2.42).
Napnutí řetězu 1 regulujte stisknutím pružiny 11 napínacích kladek 10 pomocí táhel
9. Největší průhyb musí být 13-21 mm (obrázek 2.44, a).

1 – řetěz; 2 – napínací řetězové kolo
Obrázek 2.44 – Schémata napnutí řetězových převodů sběrače
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2.5.4.4 Seřízení řetězového převodu na předlohu
Seřízení proveďte posouváním napínacího řetězového kola 2 (obrázek 2.44, б) nahoru nebo dolů po oválném otvoru, a to s odjištěnou a povolenou maticí. Poté přesuňte
řetězové kolo a utáhněte matici.
Zkontrolujte napnutí řetězu. Největší průhyb musí být 13 až 21 mm při zatížení 150180 N.
Odchylka od plošnosti věnců řetězových kol řetězového okruhu 1 je maximálně 2
mm. Seřízení proveďte přemístěním řetězového kola 2.
2.5.4.5 Seřízení třecí spojky šneku
Třecí spojka šneku musí být seřízena na přenos točivého momentu 900+150 N.m.
Seřízení se provádí zatažením talířových pružin.
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3 Údržba
3.1 V š e o b e c n é p o k y n y
3.1.1 Druhy a periodicita údržby
Údržba se provádí za účelem udržování kombajnu v provozuschopném stavu a
spočívá ve včasném provedení všech předepsaných prací.
Všechny úkony údržby: STÚ, TÚ-1 a TÚ-2 a běžné údržby je nutné provádět pravidelně ve stanovených časových intervalech, v závislosti na počtu hodin odpracovaných
kombajnem v souladu s tabulkou 3.1 a při splnění požadavků obecně uznávaného systému údržby a oprav kombajnů na sběr krmiv.
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 a oprav je nutné zapisovat do servisní knížky.
Ve všech případech, kdy dojde k porušení upevnění nebo seřízení mechanismů,
objeví se hluk, klepání, odstraňte nedostatky nečekejte na další TÚ.
Tabulka 3.1 - Druhy a periodicita technické údržby
Periodicita,
motohodiny
Údržba při provozním záběhu (přípravě, provedení a Před zahájením provozu kombajnu
skončení)
Údržba prováděná při každé směně (STÚ)
10
První údržba (TÚ-1)
60
Druhá údržba (TÚ-2)
240
Údržba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-E)
Před začátkem sezóny využívání
kombajnu
Údržba během skladování
Během skladování v uzavřených
prostorách každé dva měsíce, pod
přístřeškem každý měsíc
Druh obsluhy a údržby

3.1.2 B e z p e č n o s t n í o p a t ř e n í
VAROVÁNÍ: Při provádění technické údržby vedle plnění požadavků tohoto
návodu k použití dodržujte rovněž obecně uznávaná pravidla bezpečnostní techniky a
pravidla pro předcházení nehodám!
JE ZAKÁZÁNO provádět technickou údržbu na kombajnu s pracujícím motorem. Předtím, než opustíte kabinu, vypněte motor a vyjměte klíče ze zapalování.
VAROVÁNÍ: Nářadí a příslušenství k provádění údržby musí být nezávadné a
práce s ním musí být bezpečná!
JE ZAKÁZÁNO provádět práce pod zvednutou a nezajištěnou řezačkou a
adaptérem.
JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu a kontrolu kombajnu v zóně elektrických
přenosových vedení.
JE ZAKÁZÁNO sundávat (otevírat) ochranná hrazení, pokud pracuje motor a
není zastaveno pracovní ústrojí.
3.2 S e z n a m ú k o n ů p o d l e d r u h ů ú d r ž b y
3.2.1

Technická

údržba

při

provozním

záběhu

kombajnu
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Při přípravě k provoznímu záběhu:
1) prohlédněte a očistěte součásti kombajnu od prachu, bláta a konzervačního maziva;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti dolejte olej do převodovek spodních válců, lisovacích válců a do třírychlostní skříně řezačky, do převodovek žací lišty na traviny, žací
lišty na plodiny s hrubými stonky nebo sběrače podle toho, s jakým adaptérem se má
provádět záběh;
3) vizuálně zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte venkovní závitové spoje řezačky a adaptéru;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řemenových převodů pohonu třírychlostní skříně řezačky, přiháněče a řezného ústrojí žací lišty na traviny a sběrného
bubnu sběrače;
5) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových převodů pohonu
šneku žací lišty na traviny a šneku sběrače;
6 promažte kombajn v souladu s mazacími schématy (bod 3.3).
3.2.2 Údržba kombajnu prováděná během provozního záběhu (v průběhu 30 hodin)
Během provozního záběhu proveďte STÚ.
3.2.3 Technická údržba po skončení provozního záběhu:
1) prohlédněte kombajn, zkontrolujte a v případě nutnosti odstraňte úniky oleje v
hydraulickém systému;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových a řemenových převodů;
3) vizuálně zkontrolujte dotažení vnějších závitových spojů;
4 promažte kombajn v souladu s mazacími schématy (bod 3.3).
3.2.4 Údržba prováděná při každé směně (STÚ)
V rámci STÚ proveďte tyto úkony:
1) prohlédněte jednotlivé části kombajnu a očistěte je od prachu, bláta a rostlinných
zbytků;
2) vizuálně zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte vnější spoje součástí kombajnu;
3) vizuálně zkontrolujte a v případě nutnosti odstraňte úniky oleje v hydraulickém
systému zjištěné při prohlídce kombajnu;
4) vizuálně zkontrolujte a v případě nutnosti naostřete nebo vyměňte nože rotoru
rozmělňovacího ústrojí. Nastavte mezeru mezi noži a protiběžnými deskami;
5) promažte kombajn v souladu s mazacími schématy (bod 3.3).
6) zkontrolujte a v případě nutnosti naostřete nebo vyměňte nože rotoru žací lišty na
plodiny s hrubými stonky.
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3.2.5 První technická údržba (TÚ-1)
Při TÚ-1 proveďte STÚ a dále:
1) vizuálně zkontrolujte tlak v pneumatikách kol přívěsné řezačky a v případě nutnosti jej upravte podle normy;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řemenových převodů pohonu třírychlostní skříně řezačky, přiháněče a řezného ústrojí žací lišty na traviny a sběrného
bubnu sběrače;
3) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte napnutí řetězových převodů pohonu
šneku žací lišty na traviny a pohonu šneku sběrného bubnu sběrače;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti seřiďte mezery mezi bubnem a bočnicí škrabáku, mezi bubnem a lyží, mezi čepovými segmenty a zářezy škrabáku, mezi čepovými
segmenty a prostředním děličem žací lišty na plodiny s hrubými stonky; mezery mezi
segmenty a protiběžnými deskami, mezi sponami a segmenty řezného ústrojí žací lišty
na traviny;
5) zkontrolujte opotřebení vrhacích lopatek rotoru rozmělňovacího ústrojí a v případě nutnosti obraťte nebo vyměňte lopatku;
6 promažte kombajn v souladu s mazacími schématy (bod 3.3).
3.2.6 Druhá technická údržba (TÚ-2)
Při TÚ-2 proveďte TÚ-1 a dále:
1) zkontrolujte a v případě nutnosti vyměňte mazivo v ložiscích podávacích a lisovacích válců, v ostřicím zařízením v ložiscích a náboji rotoru rozmělňovacího ústrojí řezačky, v otáčecím mechanismu dopravníku siláže;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti obraťte protiběžné desky, dotáhněte upnutí horizontální a vertikální protiběžné desky rozmělňovacího ústrojí řezačky;
3.2.7 Technická údržba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-E)
Před začátkem pracovní sezóny je nezbytné:
1) vizuálně zkontrolovat a v případě nutnosti dotáhnout spoje součástí kombajnu;
2) vyměnit olej v hydraulickém systému přívěsné řezačky, v třírychlostní skříni, v
převodovkách přívěsné řezačky a adaptérů, mazivo v ložiscích opěr hřídele rozvory a
heveru rozvory, v pojistných spojkách kardanových hřídelí pohonu podávacího ústrojí,
převodovce otáčecího mechanismu dopravníku siláže, v pružinovém tlumiči nárazů, v
ložiscích náboje kol, ve vložce opěry žací lišty na plodiny s hrubými stonky, v ložiscích
opěr šneku a hřídele sběrného ústrojí sběrače;
3) seřídit napnutí řemenových a řetězových převodů na přívěsné řezačce, žacích
lištách a sběrači;
4) provést v případě nutnosti seřizovací práce (bod 2.5).
Údržbu před začátkem sezóny je třeba spojit s technickou údržbou při stažení ze
skladu.
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3.3 M a z á n í k o m b a j n u
Životnost a činnost kombajnu bez přerušení do značné míry závisí na jeho správném a včasném mazání.
Mažte pouze doporučenými druhy maziv a olejů.
Maziva musí být čistá a nesmí obsahovat cizí mechanické příměsi a vodu. Před
mazáním odstraňte prach a špínu z olejových maznic a plnicích otvorů.
3.3.1 Mazání řezačky provádějte v souladu s tabulkou 3.2 a mazacím schématem
(obrázek 3.1).
Tabulka 3.2 – Schéma mazání řezačky
Č. poz.
Název a značka maziva
na mazapro používání a skladoNázvy mazacích míst
cím
vání
schématu
Periodicita mazání – 10 hodin
32, 33,
37, 38
2, 3, 5, 6,
11, 12, 16,
17, 20, 21,
34, 35, 39,
40
4, 7, 13,
18, 22, 36,
41

Ložiska ochranných krytů kardaLitol-24
nových hřídelí
Periodicita mazání – 60 hodin

Mn.
mazacích míst

4

Kloubové spoje kardanových hřídelí

Mazivo 158, 158M

14

Drážkové spoje kardanových hřídelí

Litol-24

7

Periodicita mazání – 60 hodin
46, 47, 48
26, 27
15

49
10, 43
28, 29

8

Ložiska a náboj rotoru rozmělňoLitol-24
vacího ústrojí
Solidol
Ložiska opěr hřídele na rozvoře
Závěrný mechanismus spojky
Stejné
rychlého zastavení
Periodicita mazání – 240 hodin
Otáčecí mechanismus dopravníLitol-24
ku siláže
Ložiska pák vrchních válců
Solidol
Ložiska spodních válců
Stejné
Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)
Hydraulický systém přívěsné ře- Olej hydraulického systému traktoru
začky
Olej ТМ-5-18
Třírychlostní skříň
Při skladování používejte
odvodněný
transmisní olej ТМ5-18 s 10% příměsí
AKOR-1

3
2
1

1
2
2

Výměna
oleje
7,5 l
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Konec tabulky 3.2
Č. poz.
Název a značka maziva
Mn.
na mazaNázvy mazacích míst
pro používání a
mazacím
cích míst
skladování
schématu
Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)
42

Převodovka spodních válců

Olej ТМ-5-18

Výměna
oleje
0,25 l

25

Převodovka vrchních válců

Stejné

Výměna
oleje
0,3 l

«

Výměna
oleje
7,2 l

Ostřicí zařízení

Litol-24

1

Převodovka
siláže

Stejné

3

«

2

Litol-24

2

Solidol
Stejné

2
1

1, 9

44
50, 51, 52

Kuželové
řezačky

převodovky

přívěsné

otáčení dopravníku

14, 45

Ložiska náboje pojížděcích kol

19, 23

Pojistná spojka kardanových hřídelí pohonu podávacího ústrojí

30, 31
24

Šroub a ložisko heveru rozvory
Pružinový tlumič nárazů
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Obrázek 3.1 – Schéma mazání přívěsné řezačky

3.3.2 Mazání žacího stroje na plodiny s hrubými stonky provádějte v souladu s tabulkou 3.3 a mazacím schématem (obrázek 3.2).
Tabulka 3.3 - Mazací schéma žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Č. poz.
na mazacím
schématu

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva
pro používání a skladování

Mn.
mazacích
míst

Periodicita mazání – 60 hodin
2, 3

Třecí povrch jednosměrné spojky
Solidol
rotoru
Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)

7, 8

Kuželová válcová převodovka pohonu žací lišty

4

Kuželová převodovka pohonu rotorů žací lišty

5, 6
1, 9

Vložka opěry žací lišty
Osy kladek spodních lapačů žací
lišty

2

Solidol

Výměna
oleje
6,75 l
Výměna
oleje
6,0 l
2

Litol-24

2

Olej ТМ-5-18

Stejné
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Obrázek 3.2 - Mazací schéma žací lišty na plodiny s hrubými stonky

3.3.3 Mazání žací lišty na traviny provádějte v souladu s tabulkou 3.4 a mazacím
schématem (obrázek 3.3).
Tabulka 3.4 - Mazání žací lišty na traviny
Č. poz.
Název a značka maziva
na mazapro používání a skladoNázvy mazacích míst
cím
vání
schématu
Periodicita mazání – 10 hodin
Olej ТМ-5-18
Při skladování používejte
odvodněný
transmisní olej ТМ5-18 s 10% příměsí
AKOR-1
Periodicita mazání – 60 hodin

13

Řezné ústrojí

12
11
5

Směrová drážka válečků hrabel
Solidol
Ložisko ojnice pohonu nože
Litol-24
Ložiska křížového kloubu pohonu
Stejné
nože
Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)

2

Válcová převodovka

Olej ТМ-5-18
Při skladování používejte
odvodněný
transmisní olej ТМ5-18 s 10% příměsí
AKOR-1

Mn.
mazacích míst

1

1
1
1

Výměna
oleje
0,35 l
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Konec tabulky 3.4
Č. poz.
Název a značka maziva
na mazapro používání a skladoNázvy mazacích míst
cím
vání
schématu
Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)
6

Ložiska vidlice hřídele oscilátoru

Mn.
mazacích míst

Litol-24
Stejné

1
2

Ložiska jednosměrné spojky

«

1

Ložisko hřídele oscilátoru

«

2

«

1

Ložiska předlohy

«

2

9, 14

Ložiska opěr přiháněče

«

2

7, 15

Ložiska opěr šneku

«

2

3
8
4, 16
10
1

Osa spodních lapačů závěsu

Ložisko průběžné opěry
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Obrázek 3.3 - Mazací schéma žací lišty na traviny
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3.3.4 Mazání sběrače provádějte v souladu s tabulkou 3.5 a mazacím schématem
(obrázek 3.4).
Tabulka 3.5 - Mazání sběrače
Č. poz.
na mazacím
schématu

Názvy mazacích míst

Název a značka maziva
pro používání a skladování

Mn.
mazacích míst

Periodicita mazání – 60 hodin
2, 4
5

Směrovací povrchy opěr šneku

Litol-24

Směrovací drážka sběrného zařízení

Stejné

2
1

Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezónního provozu)
1, 3
6

Ložiska opěr šneku

Litol-24

Převodovka

Olej ТМ-5-18
Při skladování používejte
odvodněný transmisní olej
s 10% příměsí AKOR-1

2
Výměna
oleje
0,4 l

Obrázek 3.4 - Mazací schéma sběrače
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3.4 K o n t r o l a p r o v o z u s c h o p n o s t i a t e c h n i c k á ú d r ž b a
3.4.1 Údržba pružinového tlumiče nárazů ovládacího mechanismu zpětného chodu
podávacího ústrojí
Na konci sezóny sklizně a přípravy krmiv je nezbytné:
- demontovat pružinový tlumič nárazů 1 (obrázek 3.5);
- rozebrat a vyčistit součástky a montážní jednotky od rostlinných zbytků a starého
maziva;

1 - pružinový tlumič nárazů
Obrázek 3.5 – Systém ochrany pracovního ústrojí

- před sestavením tlumiče nárazů naplnit dutinu А (obrázek 3.6) solidolem Ž GOST
1033-79 a namazat povrch Б objímky 7;
- sestavit tlumič nárazů a seřídit ho na velikost Д (428 ± 2) mm. Seřízení provádět s
technologickou osou o průměru 14 mm nasazenou do technologického otvoru В a pomocí matice s okem 1.
Mezera mezi maticí Г a objímkou 4 není přípustná. Kontramatky otočit o 1/8 až 1/6
závitu oproti maticím.

1 – matice s okem; 2 – matice; 3 – tyč; 4, 7 – objímky; 5 – pružina; 6 – korpus tlumiče nárazů; 8 – opěrná podložka
Obrázek 3.6 - Pružinový tlumič nárazů
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3.4.2 Technická údržba ostřicího zařízení
Na konci sezóny sklizně a přípravy krmiv je nezbytné:
- demontovat ostřicí zařízení z řezačky odšroubováním šroubů 5 (obrázek 3.7);

1 – ostřicí kotouč; 2 – zarážka; 3 – pojistný kolík; 4 – šroub; 5 – šrouby; 6 – tyč; 7 – kroužek;
8 – korpus; 9 – matice; 10 – kotouč
Obrázek 3.7 – Výměna ostřicího kotouče

- vyšroubovat zarážku 2;
- odmontovat tyč 6 spolu s kotoučem 10, za tím účelem sundejte zarážecí kroužek 7
a vyšroubujte šroub 4;
- očistit tyč 6 a korpus 8 od starého maziva;
- naplnit dutiny А a Б mazivem Litol-24 GOST 21150-87;
- sestavit a nasadit ostřicí zařízení na řezačku v opačném postupu.
Po výměně maziva je třeba nastavit rovnoběžnost ostřicího kotouče s plochou nožů,
pročež:
- nadzvedněte kryt rotoru, zajistěte jej háčkem.
- uvolněte zarážku 2;
- otáčením ručky šroubu 4 přitiskněte ostřicí kotouč k rotoru na dotek s povrchem
nožů;
- uvolněte pojistný kolík 3 a šrouby 5, zarazte zarážku 2, nastavte rovnoběžnost
ostřicího kotouče s noži, utáhněte šrouby 5 a pojistný kolík 3, uvolněte zarážku 2;
- kontrolu rovnoběžnosti provádějte se zaraženou zarážkou 2 tak, že protočíte rotor
alespoň o jednu otočku;
- odtáhněte ostřicí kotouč na doraz, zajistěte zarážkou;
- zavřete kryt rotoru a zajistěte jej zámkem.
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3.4.3 V ý m ě n a o l e j e
3.4.3.1 Výměna oleje v kuželových převodovkách přívěsné řezačky
Olej se z kuželových převodovek vypouští vypouštěcím otvorem 2 (obrázek 3.8),
plnění se provádí plnicím otvorem v krytu převodovky. Hladina oleje musí dosahovat k
horní rysce olejoznaku 1.

1 – olejoznak; 2 – uzávěr vypouštěcího otvoru
Obrázek 3.8 – Výměna oleje v kuželových převodovkách

přívěsné řezačky

3.4.3.2 Výměna oleje v převodovce podávacích válců řezačky
Olej se z převodovky podávacích válců vypouští vypouštěcím otvorem 2 (obrázek
3.9), plnění se provádí plnicím otvorem pro odvětrávací ventil 1. Hladina oleje musí dosahovat až k otvoru kontrolního uzávěru 3, který je současně spodním upínacím šroubem stříšky ložiska nasazeného ze strany osy převodovky.

1 – odvětrávací ventil; 2 – uzávěr vypouštěcího otvoru; 3 – kontrolní uzávěr

Obrázek 3.9 - Výměna oleje v převodovce podávacích válců
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3.4.3.3 Výměna oleje v převodovce lisovacích válců
Olej se z převodovky lisovacích válců vypouští vypouštěcím otvorem 5 (obrázek
3.10). Do převodovky se lije olej ТМ-5-18 otvorem pro odvětrávací ventil 3 v množství
0,3 l + 0,03 l.

1 – hřídel předního válce; 2 – hřídel zadního válce; 3 – odvětrávací ventil; 4 – olejnička; 5 –
uzávěr vypouštěcího otvoru
Obrázek 3.10 - Převodovka lisovacích válců

Korpusy ložisek, které se nacházejí na opačné straně převodovky zadního lisovacího válce a obou podávacích válců, se plní olejničkou 4 solidolem.
3.4.3.4 Výměna oleje ve válcové převodovce a třírychlostní skříni
Olej se z válcové převodovky 1 (obrázek 3.11) a třírychlostní skříně 2 vypouští vypouštěcími otvory 4, 5 a plnění až do úrovně otvoru kontrolního uzávěru 6 se provádí
otvorem pro odvětrávací ventil 3.

1 – válcová převodovka;
2 – třírychlostní skříň;
3 – odvětrávací ventil; 4, 5 – uzávěry vypouštěcího otvoru; 6 – kontrolní uzávěr
Obrázek 3.11 – Třírychlostní
skříň
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3.4.3.5 Výměna oleje ve válcovém převodovce žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Olej se z převodovky vypouští vypouštěcím otvorem, plnění se provádí skrze otvor
pro odvětrávací ventil až po otvor kontrolního uzávěru.
3.4.3.6 Výměna oleje v kuželové převodovce žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Olej se z převodovky vypouští vypouštěcím otvorem, plnění se provádí skrze otvor
pro odvětrávací ventil nebo stříšku až po otvor kontrolního uzávěru.
3.4.3.7 Mazání ložiska opěry hřídele bubnu žací lišty na plodiny s hrubými stonky
Postavte žací lištu na maximálně vysunuté opěry. Zvedněte přední část žací lišty a
pod základny děličů vložte stabilní podložky vysoké 300-400 mm. Přesvědčte se o stabilitě žací lišty a promažte ložisko, pročež:
- sundejte zarážecí kroužek 1 (obrázek 3.12) opěry bubnu 3;
- sundejte víko 2;
- dutinu naplňte mazivem podle mazacího schématu a nasaďte víko a pojistný kroužek na svá místa.

1– pojistný kroužek opěry bubnu; 2 – víko; 3 – opěra bubnu
Obrázek 3.12 – Mazání ložiska opěry hřídele bubnu

3.4.3.8 Výměna oleje v převodovce předlohy žací lišty
na traviny
Olej se z převodovky předlohy vypouští vypouštěcím otvorem, plnění se provádí
skrze otvor pro odvětrávací ventil až po úroveň otvoru kontrolního uzávěru.
3.4.3.9 Výměna oleje v převodovce sběrače
Do převodovky se lije olej transmisní ТМ-5-18 otvorem pro odvětrávací ventil 1 (obrázek 3.13) až po úroveň kontrolního uzávěru 4. Olej se vypouští vypouštěcím otvorem
3.

1 – odvětrávací ventil; 2 – převodovka; 3 – uzávěr vypouštěcího otvoru;
4 – kontrolní uzávěr
Obrázek 3.13 - Výměna oleje v převodovce
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4 Běž ná údrž ba
4.1 Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Při provádění opravy a údržby vedle plnění požadavků tohoto
návodu k použití dodržujte rovněž obecně uznávaná pravidla bezpečnostní techniky a
pravidla pro předcházení nehodám!
JE ZAKÁZÁNO provádět jakékoli práce pod kombajnem, pokud kola nejsou
zabezpečena zakládacími klíny.
JE ZAKÁZÁNO provádět kontrolu a běžné opravy kombajnu v zóně elektrických přenosových vedení.
Při údržbě a opravě JE ZAKÁZÁNO:
- strkat ruce či jakékoli cizí předměty do podávacího, rozmělňovacího ústrojí a jiných rotujících a pohybujících se mechanismů kombajnu, dokud se úplně nezastaví;
- používat při práci nesprávné nářadí.
JE ZAKÁZÁNO za chodu nebo s pracujícím HOV traktoru provádět opravy,
seřizování a technickou údržbu kombajnu.
VAROVÁNÍ: Vyčkejte úplného zastavení setrvačností rotujících mechanismů
kombajnu a přesvědčte se, že se úplně zastavily!
JE ZAKÁZÁNO sundávat (otevírat) ochranná hrazení, pokud pracuje motor a
není zastaveno pracovní ústrojí.
JE ZAKÁZÁNO provádět montážní práce a opravy na hydraulickém systému,
který je horký nebo pod tlakem.
JE ZAKÁZÁNO, aby opravy na DK prováděly osoby, které nejsou speciálně
vyškoleny v jeho obsluze.
4.2 Možné chybné úkony mechanizátora, které mohou vést k nehodě či
havárii
1 Zahájení jízdy bez kontroly, zda se v nebezpečné zóně kolem kombajnu nenacházejí lidé (zejména děti).
2 Před rozjetím nebyl dán zvukový signál.
3 Překročení stanovené rychlosti přepravy 20 km/h!
4 Provádět práce pod zvednutým a nezajištěným podávacím ústrojím.
5 Provádět opravy, seřizování a technickou údržbu kombajnu za chodu nebo se zapnutou HOV traktoru.
6 Práce na kombajnu v nepohodlném a vlajícím oděvu.
7 Práce s kombajnem na neupravených, kovovými předměty a kamením zanesených polích!
8 Při sundávání adaptéru z přívěsné řezačky není kardanová hřídel (od řezačky k
adaptéru) odpojena od třírychlostní skříně řezačky.
9 Před odpojením adaptéru od řezačky nebyly zajištěny adaptéry v PŘEPRAVNÍ
poloze a páka rozdělovače traktoru v NEUTRÁLNÍ poloze.
10 Provádění montážních prací a oprav na hydraulickém systému, který je horký
nebo pod tlakem.
11 Nedodržení požadavků tohoto NP při ostření nožů rozmělňovacího ústrojí, kdy je
operátor mimo kabinu traktoru.
12 V průběhu práce se nože řezného ústrojí žacích lišt dotýkají země.
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13 Při ostření nožů nebyl dopravník siláže řezačky nastaven do polohy, která odpovídá vyhazování hmoty dozadu.
14 Provádění oprav na DK prováděly osobami, které nejsou speciálně vyškoleny v
jeho obsluze.
15 Jednání, které je v rozporu s požární bezpečností.
16 Místo provádění svářečských nebo jiných prací s využitím ohně není vybaveno
protipožárními prostředky.
17 Před použitím elektrické svářečky nebyly rozpojeny kabely spojující montážní
jednotky!
18 Připojení uzemňovacího kabelu svářecího přístroje k montážním jednotkám DK
a k podávacím válcům.
4.3 Postup mechanizátora v případě nehody, kritické závady nebo havárie:
1 V případě havarijní situace nebo kritické závady vypněte motor, vyjměte klíč ze
zapalování, opusťte kabinu traktoru a přivolejte havarijní službu.
2 V případě požáru přijměte opatření k výjezdu kombajnu z pole. Přivolejte hasiče a
začněte požár hasit dostupnými prostředky (hasicím přístrojem, vodou, hlínou).
4.4 O b s a h a z p ů s o b p r o v á d ě n í p r a c í p ř i p o u ž i t í n á h r
adních dílů ze sady NNP
4.4.1 Ř e z a č k a
4.4.1.1 Výměna protiběžných desek
Výměna se zpravidla musí provádět ve specializované dílně.
Pro výměnu protiběžné desky je nezbytné:
1) odšroubovat a sundat šrouby, kterými je podávací ústrojí připevněno k rámu řezačky;
2) odpojit svazek vodičů detektoru kovů, zvednout podávací ústrojí nahoru a zajistit
je ve zvednuté poloze kolíkem, který prochází stojkou ostřicího zařízení; kolík zajistit
proti posunu šroubem;
3) odšroubovat matice upínacích šroubů protiběžných desek a sundat je;
4) přestavět protiběžné desky druhou stranou nebo nasadit nové se zachováním
mezery mezi ostřími nožů a horizontální deskou maximálně 0,8 mm. Připevnit desky
šrouby. Přitom vertikální protiběžné desky nesmí vyčnívat za horizontální desku, zapuštění maximálně 0,5 mm.
Utahovací moment upínacích matic protiběžných desek je 90-100 N.m;
5) protočit rotor rukou a přesvědčit se, že nedochází ke styku nožů s protiběžnými
deskami;
6) spustit podávací ústrojí na místo a spojit teleskopické části kardanových hřídelí
podávacího ústrojí;
7) připevnit podávací ústrojí k rámu řezačky šrouby, připojit svazek vodičů.
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4.4.1.2 Výměna nožů, opěr nožů a lopatek rotoru rozmělňovacího ústrojí
K výměně nože je třeba:
1) uvolnit pojistný kolík a západku upevnění vrchního krytu rozmělňovacího ústrojí;
2) odklopit vrchní kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistit jej háčkem;
3) zvednout podávací ústrojí a otevřít přístup k protiběžným deskám;
4) zajistit rotor před protáčením zarážkou 6 (obrázek 4.1, poloha В), přiloženou k
řezačce v NNP;
5) odšroubovat upínací šrouby nože a sundat nůž;
6) v případě, že je nutné sundat opěry nože, je třeba odšroubovat šrouby, kterými
jsou opěry připevněny ke kotouči;
7) nasadit nový nůž a upevnit jej k opěře. Pomocí oválných otvorů seřídit polohu
nože vůči horizontální protiběžné desce;
8) protočit rotor rukou a přesvědčit se, že nedochází ke styku nožů s protiběžnými
deskami;
9) spustit podávací ústrojí a připevnit je k rámě řezačky;
10) zavřít vrchní kryt a zajistit západku;
11) naostřit nože a v případě nutnosti seřídit mezeru mezi noži a protiběžnými deskami;
12) v případě nutnosti výměny lopatky je třeba odšroubovat dva šrouby a lopatku
vyměnit.
VAROVÁNÍ: Aby se nenarušila rovnováha rotoru při výměně nožů, opěr nebo
lopatek, je nutné současně vyměňovat protilehlé nože, opěry nebo lopatky. Přitom nově
nasazované nože, opěry nebo lopatky musí být jedné hmotnostní skupiny, to znamená
že rozdíl v hmotnosti musí být maximálně 15 g!

1 – hřídel; 2 – talířová pružina;
3–
závěrná pružina; 4 – regulační matice; 5
– lopatka; 6 – zarážka

Obrázek 4.1 - Rozmělňovací ústrojí
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Utahovací momenty
- matice k upínání lopatek: 588 až 686 N.m;
- upínací šrouby nožů: 294 až 333 N.m;
- upínací šrouby opěr: 588 až 686 N.m.
Nože, opěry a lopatky připevňujte pouze šrouby pevnostní třídy 109 z ocele 40Х.
Po výměně nožů nastavte nově nasazené nože do jedné roviny s noži na rotoru.
Kontrolujte jednotlivé mezery mezi řeznými hranami a protiběžnou lištou.
4.4.1.3 Výměna talířových pružin rozmělňovacího ústrojí
Výměna se musí provádět ve specializované dílně. Pro výměnu talířových pružin je
nezbytné:
1) odklopit vrchní kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistit jej háčkem;
2) zvednout podávací ústrojí podle bodu 4.4.1.1;
3) uvolnit regulační matici 4 (obrázek 4.1) z jištění závěrnou pružinou 3;
4) zasunout zarážku 6 do drážky matice 4 (poloha В);
5) uvést pružiny 2 do nezatíženého, svobodného stavu, pročež otáčením přesuňte
rotor po hřídeli dozadu, až se dotkne regulační matice 4 zadního ložiskového kola;
6) odšroubovat šrouby a sundat krytku předního ložiskového uzlu hřídele 1;
7) odšroubovat a sundat matici a podložky ze stopky hřídele;
8) odpojit olejové potrubí od ložiskového kola;
9) demontovat kolo s ložiskem;
10) sundat zarážecí kroužek a objímku z hřídele;
11) vyměnit talířové pružiny a ponechat distanční kroužky;
12) složit ložiskový uzel v obráceném pořadí;
13) nastavit mezeru mezi noži a protiběžnými deskami podle bodu 2.5.1.3;
14) spustit podávací ústrojí a spojit teleskopické části kardanových hřídelí; Připevnit
podávací ústrojí k rámu řezačky šrouby a připojit svazek vodičů;
15) zavřít kryt rozmělňovacího ústrojí a zajistit jej háčkem.
4.4.1.4 Výměna víceprofilového řemenu a seřízení jeho napnutí
Výměnu víceprofilového řemenu provádějte v následujícím pořadí:
- sundejte kapotu kardanové hřídele pohonu druhé kuželové převodovky a nadzvedněte hrazení;
- nastavte mechanismus zapínání řezačky do NEUTRÁLNÍ polohy;
- sundejte kryty řemene 1 a 2 (obrázek 4.2);
- povolte upínací šrouby 6 páky 9 přemosťovací kladky, vyšroubujte opěrný šroub 7
a spusťte přemosťovací kladku 5 do spodní polohy;
- sundejte starý řemen 3 a nasaďte místo něj nový;
- uveďte mechanismus zapínání řezačky do polohy PRÁCE, nezapínejte pohon
pracovního ústrojí (přitom se páka s napínací kladkou 4 spustí);
- seřiďte polohy napínací kladky 4 tak, aby se mezi kladkou a podélníkem nastavila
vzdálenost (50+5) mm (poloha kladky se reguluje otáčením páky přemosťovací kladky 9
opěrným šroubem 7);
- upevněte opěrný šroub 7 a utáhněte šrouby 6;
- nasaďte kryty 1 a 2 na místo tak, aby byla mezera mezi řemenem a kryty v rozmezí (4+1) mm po celém obvodu.
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1 – zadní kryt; 2 – kryt řemene; 3 – víceprofilový řemen; 4 – napínací kladka;
5 – přemosťovací kladka; 6 – upínací šrouby páky; 7 – opěrný šroub; 8 – hnací řemenice;
9 – páka přemosťovací kladky; 10 – pružina napínací kladky; 11, 12 – šrouby; 13 – trubkový prvek krytu
Obrázek 4.2 - Výměna víceprofilového řemenu a jeho seřízení

Regulace polohy krytu 1 (obrázek 4.2) se provádí v rámci mezery mezi šrouby 11 a
trubkovými upevňovacími prvky 13 krytů.
Seřízení vrchní části krytu 2 nad hnací řemenicí 8 se provádí šroubem 12;
- nasaďte kapotu kardanové hřídele;
- zavřete hrazení.
Seřízení napnutí víceprofilového řemenu provádějte v následujícím pořadí:
- sundejte kapotu kardanové hřídele a nadzvedněte hrazení;
- povolte šrouby 6;
- opěrným šroubem 7 nastavte vzdálenost mezi kladkou 4 a podélníkem v rozmezí
(50+5) mm;
- upevněte opěrný šroub 7 kontramatkou a utáhněte šrouby 6;
- seřiďte mezeru mezi řemenem a krytem 2 nad hnací řemenicí 8 šroubem 12, mezera musí být (4+1) mm;
- nasaďte kapotu a zavřete hrazení.
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4.4.1.5 Výměna ostřicího kotouče ostřicího zařízení
Výměnu ostřicího kotouče proveďte v případě opotřebování abrazivní vrstvy na
tloušťku 5 mm, a to následovně:
1) odšroubujte čtyři šrouby 5 (obrázek 4.3), sundejte ostřicí zařízení z řezačky;

1 – ostřicí kotouč; 2 – zarážka; 3 – pojistný kolík; 4 – šroub; 5 – šrouby; 6 – tyč; 7 – kroužek;
8 – korpus; 9 – matice; 10 – kotouč
Obrázek 4.3 – Výměna ostřicího kotouče

2) odšroubujte šest matic 9, kterými je připevněn ostřicí kotouč 1 k základně, sundejte ostřicí kotouč;
3) vyměňte opotřebovaný ostřicí kotouč za nový a připevněte jej pomocí matic s
МU=18-25 N.m;
4) nasaďte ostřicí zařízení na řezačku a upevněte je šrouby 5 s М U = 49,03 N.m.
Po výměně ostřicího kotouče je třeba nastavit rovnoběžnost ostřicího kotouče s plochou nožů, pročež:
- nadzvedněte kryt rotoru, zajistěte jej háčkem.
- uvolněte zarážku 2;
- otáčením ručky šroubu 4 přitiskněte ostřicí kotouč k rotoru na dotek s povrchem
nožů;
- uvolněte pojistný kolík 3 a šrouby 5, zarazte zarážku 2, nastavte rovnoběžnost
ostřicího kotouče s noži, utáhněte šrouby 5 a pojistný kolík 3, uvolněte zarážku 2;
- kontrolu rovnoběžnosti provádějte se zaraženou zarážkou 2 tak, že protočíte rotor
alespoň o jednu otočku;
- odtáhněte ostřicí kotouč na doraz, zajistěte zarážkou;
- zavřete kryt rotoru a zajistěte jej zámkem.
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4.4.2 Ž a c í l i š t a n a p l o d i n y s h r u b ý m i s t o n k y
4.4.2.1 Výměna nožů rotoru žací lišty
Výměnu nebo ostření nožů rotoru proveďte:
1) v případě poškození 30 % zubů nože;
2) v případě zaoblení ostré hrany zubu nože více než 3 mm;
Ostřete podél vnějších stran zubů nože. Největší vryp do hloubky maximálně 10
mm.
Pro výměnu nožů rotoru postavte žací lištu na maximálně vysunuté opěry. Výměnu
nože provádějte ze zadní strany žací lišty tak, že odšroubujete po čtyřech šroubech na
každém segmentu.
VAROVÁNÍ: Aby se nenarušila rovnováha rotoru při výměně nožů, je nutné
současně vyměňovat protilehlé nože!
Přitom nově nasazované nože musí být jedné hmotnostní skupiny (číslo skupiny je
uvedeno na zadní straně nože), to znamená že rozdíl v hmotnosti musí být maximálně
20 g.
4.4.2.2 Výměna řemenu převodu s klínovým řemenem šneku bočního děliče žací
lišty
Povolte upínací šroub 3 (obrázek 4.4) krytu 4 převodu s klínovým řemenem 2 a
upínací šrouby konzole šneku 5, zvedněte páčku 1 a otočte jí o 90 °, přičemž dojde k
oslabení napnutí řemenu. Sundejte řemen a nasaďte nový. Seřízení převodu s klínovým
řemenem provádějte podle bodu 2.5.2.2.

1 – páčka; 2 – převod s klínovým řemenem; 3 – upínací šroub krytu; 4 – kryt; 5 upínací šroub konzole šneku
Obrázek 4.4– Výměna řemenu převodu s klínovým řemenem
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4.4.3 Ž a c í l i š t a n a t r a v i n y
4.4.3.1 Výměna nože řezného ústrojí žací lišty na traviny
Pro výměnu nože:
- nastavte nůž do jedné z krajních poloh;
- odpojte nůž od závěsů;
- nasaďte třmen 1 (obrázek 4.5) a vytáhněte nůž 2;
- vložte do řezného ústrojí nový nůž;
- spojte hlavičku nože se závěsy;
- seřiďte řezné ústrojí.

1 – třmen; 2 – nůž
Obrázek 4.5 - Demontáž nože řezného ústrojí žací lišty na traviny

4.4.3.2 Výměna segmentů v noži řezného ústrojí
Za tímto účelem:
- nastavte nůž do jedné z krajních poloh. Sundejte ze segmentu sponu, regulační
vložky, třecí destičku;
- usekněte nýty vyměňovaného segmentu. Vyrazte useknuté nýty;
- nasaďte na hřbet nože 5 (obrázek 4.6) nový segment 4 a nýty 3;

1 – kolík; 2 – čep; 3 – nýt; 4 – segment;
5 – hřbet
nože; 6 – páčka; 7 – korpus;
8 – čepový nosník
Obrázek 4.6 – Nýtovač segmentů

- nasaďte kolík 1 nýtovače segmentů do otvoru pro upevnění nýtu k nosníku 8 a
otočte páčkou 6 nýtovače tak, aby byla kovadlina korpusu 7 pod hlavičkou nýtu a ploché úseky sektorových drážek kolíky se opíraly o kraje otvoru čepového nosníku 8;
- přinýtujte segment;
- nasaďte třecí destičku, regulační vložky a spony na svá místa a upevněte je;
- seřiďte řezné ústrojí.
4.4.4 S b ě r a č
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4.4.4.1 Výměna pružinového zubu sběrače
Za tímto účelem:
1) odšroubujte šroub 1 a sundejte dvoukolí 2 (obrázek 4.7);
2) vyšroubujte šroub, odmontujte nefunkční pružinový zub 3 a nasaďte nový;
3) připevněte pružinový zub 3 a nasaďte dvoukolí 2 a připevněte je.

1 – šroub; 2 – dvoukolí; 3 – pružinový zub

Obrázek 4.7 - Výměna pružinového zubu sběrače

4.5 Výčet kritických závad kombajnu
1 Nefunguje světelná signalizace.
2 Práce se sundanými hrazeními a kryty.
3 Nefunguje systém ochrany rozmělňovacího ústrojí (DK).
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4.6 Možné poruchy a metody jejich odstranění
Základní možné poruchy a metody jejich odstranění jsou uvedeny v tabulce 4.1.
Tabulka 4.1
Porucha
vnější projev

Možné příčiny

Metoda odstranění

4.6.1 Přívěsná řezačka
Kloubové spoje kardanových spojů pracují s klepáním
Poničení kardanové hřídele
pohonu podávacího ústrojí

Krajní vidlice kloubových
spojů nejsou umístěné v
jedné rovině. Vibrace
Poškozená jehlová ložiska

Nastavte kloubové spoje
tak, aby byly vidlice umístěny v jedné rovině
Vyměňte
křížové
klouby
kardanové hřídele. Vyměňte
kardanovou hřídel.
množství Vyměňte ložiska

Poničení ložisek na hřídeli
rotoru
Cizí zvuky v komoře rozmělňovacího ústrojí (klepání, vyšší vibrace)
Pokles spouštěcího momentu spojek 04.139.000

Nedostatečné
maziva

Nesprávně nastavené pracovní režimy (rychlost jízdy,
síla
dolisování vrchních
válců).
Namotávání tenkostébelné
hmoty na hladký válec podávacího ústrojí (zvětšená
mezera mezi válcem a
škrabákem).

Poničení třecího obložení
spojky 04.141.000
Stržení náboje, praskliny na
kotouči, stržení upínacích
šroubů nože rozmělňovacího rotoru. Zlomená hřídel
rotoru, zničené ložisko
Prudký nárůst příkonu a
také velký řez hmoty

Dlouhodobé
prokluzování
spojky
Není seřízena mezera mezi
nožem a protiběžnou lištou,
tupé nože, opotřebování
řezné hrany lišty

Zeslabte lisovací pružiny
vrchních válců. Dotáhněte
spouštěcí
moment.
V případě nutnosti vyměňte
spojku.
Zmenšete mezeru mezi válcem a škrabákem přesunem škrabáku směrem k
válci na úkor mezery ve
šroubových spojích. Šrouby
pevně utáhněte. Škrabák se
musí přibližovat k válci, ale
nesmí mu překážet v otáčení
Vyměňte ji
Proveďte výměnu
Naostřete nože, nastavte
mezeru 0,2 až 0,8 mm mezi
noži a protiběžnou hranou.

Ztupily se nože rozmělňo- Utáhněte upevnění nožů a
vacího ústrojí, zvětšila se naostřete je. Nastavte memezera mezi noži a proti- zeru mezi noži a deskou.
běžnými deskami
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
vnější projev
Cizí zvuky, únik oleje, poni- Vnikání a namotávání rostčení ložisek, zaselinné hmoty na válkávání převodovky
ce
spodních válců a
válcové převodovky
lisovacích válců
Dopravník siláže a komora Nerovnoměrné vyhazování
rozmělňovacího aparátu se
ucpávají rozmělněnou hmotou

Metoda odstranění
Vyměňte ložiska a těsnicí
manžety.
Včas provádějte STÚ.

Řezačku spusťte po navolení maximálních otáček
hřídele řezačky. Při zastávkách protáčejte mechanismy řezačky na plné
obrátky, dokud se komora
úplně nevyčistí od rozmělněné hmoty.
Vyměňte prodřené výměnné listy a vložky.

Prodřená vložka dopravníku
siláže, výměnné hladké listy
v podstavcích
Při nastartování nebo za- Povolené upínací šrouby Utáhněte upínací šrouby.
stavení kombajnu je slyšet ložiskových kol hřídele ře- Vyrovnejte
zdeformované
klepání v komoře řezačky
začky, hrdla a dalších částí. stěny.
Zdeformovaly se stěny komory řezačky.
Vibrace ostřicího zařízení Příliš vysoká frekvenci otá- Ostření nožů rozmělňovapři ostření
ček rozmělňovacího rotoru, cího ústrojí provádějte podnadměrné ponoření brus- le bodu 2.5.1.3
Na konci sezóny sklizně a
ného kotouče
přípravy krmiv je nezbytné
provést technickou údržbu
ostřicího zařízení podle
bodu 3.4.2
Namotávání tenkostébelné Zvětšená mezera mezi vál- Zmenšete mezeru mezi
hmoty na hladký válec po- cem a škrabákem
válcem a škrabákem předávacího ústrojí
sunem škrabáku směrem k
válci na úkor mezery ve
šroubových spojích. Šrouby pevně utáhněte. Škrabák se musí přibližovat k
válci, ale nesmí mu překážet v otáčení
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Pokračování tabulky 2.1
Porucha
Možné příčiny
vnější projev
Při vypnuté HOV není vol- Kardanová hřídel pohonu řenoběh
začky se po vypnutí HOV nezastaví. Prudké zastavení rotoru

POZOR: Při rozebírání volnoběžkové spojky zajistěte
staly pevné částice!
Vibrace kombajnu
Nalepování nečistot a rostlinných zbytků na rotor
Větší vůle vstupního hříde- Slícování převodovky
le válcové převodovky lisovacích válců
4.6.2 Detektor kovů
Po zapnutí palubní sítě Spálená kontrolka
nesvítí zelená žárovka,
výkonná
zařízení
se
spouštějí
Po zapnutí palubní sítě
nesvítí zelená žárovka,
výkonná zařízení nepracují
Při provozu kombajnu se
rozsvěcuje červená žárovka. Po opakovaném zapnutí palubní sítě se závada neodstraní
Při provozu kombajnu se
neustále spouští DK

Metoda odstranění
Rozeberte volnoběžkovou
spojku, aby v ní nebyly
žádné pevné částice, vymyjte ji, promažte mazivem
158 s příměsemi proti zadření
čistotu, aby se dovnitř nedoVyčistěte rotor
Seřiďte axiální vůli vstupního hřídele převodovky
(bod 2.5.1.10)

Vyměňte žárovku

Přepálila se vstupní pojistka v Vyměňte pojistku
elektronickém bloku

Spouští se systém ochrany
bloku elektronického detektoru kovů (DK) před havarijním
(zvýšeným) napětím v síti
+12 V
Na spodní válec se namotává
drát nebo se mezi žebra válce
dostal feromagnetický
předmět.
Zvýšila se hladina poruch

Přerušení
vodičů
snímače DK

Odstraňte
+12 V

závadu

v

síti

Odstraňte drát nebo feromagnetický předmět

Regulátor citlivosti převeďte o 1-2 pozice níž (proti
směru hodinových ručiček)
Připájejte vodiče kabelosvazku vého svazku snímače DK
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
vnější projev
Neprobíhá ovládání vý- Vadný elektronický blok
konných
mechanismů, Vadná výkonná zařízení
způsoby odstranění (viz
výše) nepomáhají

Nespouští se snímač DK Přerušení elektrických vodičů
při kontaktu s kovem
snímače. Poničení ložiska
snímače kvůli nedostatečnému množství maziva
Plané spouštění snímače Není nastavena citlivost sníDK
mače DK. V zóně působnosti
snímače DK jsou částice feromagnetického materiálu.
Plané spouštění snímače Snímač není správně nastaven na režim Т nebo К. Není
detektoru kamení (KD)
nastavena citlivost snímače
KD. Zlom kabelového svazku
snímače
Selhání
elektronického Není nastavena citlivost blobloku.
ku.
Relé
bloku
přestalo
fungovat.
Vadný blok.
Selhává

snímač polohy. Poškození elektrických vodiNezapínají se válčů snímače. Oxidace
ce rozmělňovacíkontaktů
konektoru
ho ústrojí.
snímače.
Porucha
usazení snímače

Metoda odstranění
Proveďte diagnostiku: elektronického bloku, snímače
polohy, snímače DK, snímače detektoru kamení
podle metodiky popsané v
průkazu ke kontrolnímu
panelu
detektor
kovů
PKM 100 00 00-04 PS (je
přiložen ke každému kombajnu).
V případě nutnosti vyměňte elektronický blok nebo
výkonná zařízení
Zkontrolujte celistvost vodičů kabelového svazku a
konektoru snímače DK.
Zkontrolujte
upevňovací
součástky snímače DK (ložiska)
Nastavte citlivost snímače
DK.
Zkontrolujte a odstraňte
částice feromagnetického
materiálu v zóně působnosti snímače DK.
Nastavte potřebný režim,
seřiďte citlivost snímače
KD. V případě zlomu kabelového svazku proveďte
výměnu snímače KD.
Nastavte citlivost snímače.
Vyměňte relé v
bloku. Zkontrolujte
napětí v palubní síti kombajnu. Vyměňte blok.
Odstraňte poškození vodičů. Seřiďte usazení snímače. Obnovte
konektor
snímače.
V případě nutnosti
vyměňte snímač.
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
Metoda odstranění
vnější projev
Selhává elektromechanis- Přetížení
elektromecha- V případě nutnosti vyměňte
mus MK-150. Přenismu kvůli zaneelektromechanismus.
pálila se cívka eleksení
pracovního
tromechanismu.
ústrojí
rostlinnými
Zasekla se pístnice
zbytky. V mechaelektromechanisnismu zapínání nemu.
ní mazivo.
Selhává elektromagnet EM Oxidace kontaktů konekto- Vyčistěte kontakty. Vyčistěte
45-32. Přepálila se
ru elektromagnetu.
a promažte pístnici
elektrická
cívka
Poničení gumovéelektromagnetu. Vyelektromagnetu.
ho pouzdra a vnikměňte
gumové
Zasekává se pístnutí vlhkosti a rostpouzdro
pístnice.
nice elektromagnelinných zbytků na
V případě
nutnosti
tu.
pístnici.
vyměňte elektromagnet.
4.6.3 Hydraulický systém*
Řezačka se zvedá pomalu Závěrné ventily rychlospojek Odpojte olejové potrubí od ponebo se vůbec nezvedá
jsou v zavřené poloze (nej- lospojky. Pokud při přepnutí
sou odjištěny)
ovládací páky sekce hydraulického regulačního ventilu do
polohy ZVEDÁNÍ nedojde k
vylučování oleje, vyměňte polospojku
Vylučování oleje odvětráva- Odmontujte odvětrávací ventil
cím ventilem hydraulického a rozeberte jej. Propláchněte
válce
součástky odvětrávacího ventilu s následnou výměnou filtrační vložky. Složte filtr. Odmontujte hydraulický válec a
vyměňte
nefunkční těsnění
pístu
Hydraulické čerpadlo trakto- Připojte manometr s dělicí
ru nevyvíjí tlak
stupnicí 0-25 MPa k hydraulickému vývodu a zapněte systém na zvedání, jestliže bude
tlak nižší než
14 MPa,
viz příslušný oddíl závad v NP
traktoru Т-150К
*Veškeré vnější projevy po zjištění závad předpokládají naprosté hermetické utěsnění všech spojů.
Hydraulické přístroje a hydraulické armatury rozebírejte pouze na místech, kde nemůže dojít ke vniknutí nečistot nebo jiných cizích předmětů do vnitřních dutin ani k mechanickému poškození závitových a těsnících povrchů.
Před nasazením těsnicích kroužků kroužky a místa usazení promažte pracovním olejem.
Používat otírací materiály zanechávající chlupy, nitky atd. NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
vnější projev
Nedochází k pohybu pra- Ucpaly se škrticí klapky
covního ústrojí ovládaného
hydraulickými válci nebo
hydromotorem

Metoda odstranění
Propláchněte škrticí klapky
nasazené v příslušných hydraulických linkách

Nesprávné připojení k hyd- Bod 1.4.3
raulickému systému traktoru
Porušení
hermetičnosti Odpojte hydraulickou linku od
těsnění pístů hydraulického pístnicového prostoru hydválce
raulického válce a dodejte do
pístové dutiny tlak. Pokud při
úplném vytažení pístu dochází k úniku oleje z pístnicového prostoru, vyměňte
těsnicí kroužky pístu hydraulického válce
Dopravník siláže se neotáčí

Nesprávné připojení k hyd- Bod 1.4.3
raulickému systému traktoru
Zasekávání otáčecího me- Odpojte vysokotlakou hadici
chanismu dopravníku siláže napojenou na kteroukoli dutinu hydraulického válce a připojte k odpojené hadici manometr se stupnicí 0 až 25
MPa. Natlakujte manometr, a
pokud manometr ukazuje
16 MPa, učiňte kroky k odstranění zasekávání

Při ovládání deflektoru do- Pružinový pojistný kolík ne- Snižte počet regulačních vlopravníku siláže (před úpl- pracuje nebo není seřízen
žek v pružinovém pojistném
ných výběrem chodu pístu
kolíku
hydraulického válce) dochází k samovolnému odklonu dopravníku siláže od
požadované polohy
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
Metoda odstranění
vnější projev
Únik oleje z odvětrávacích Znečištění filtračních vložek Odmontujte odvětrávací venventilů hydraulického válce odvětrávacího ventilu
til a rozeberte jej. Propláchněte součástky odvětrávacího ventilu a vyměňte filtrační
vložku, složte odvětrávací
ventil. Rozeberte hydraulický
válec a vyměňte nefunkční
těsnící kroužky
Vytékání oleje po pístnici Ztráta hermetičnosti těsně- Vyměňte těsnění pístnice
více, než je přípustné
ní pístnice
Únik oleje po rychlospoj- Narušení
hermetičnosti Rozpojte polospojky a prokách
těsnicích kroužků
pláchněte jejich vnitřní dutiny
čistým dieselovým palivem. V
případě deformace nebo zjištění trhlin, odštěpků na povrchu
těsnicích
kroužků
kroužky vyměňte
Únik oleje z rychločinné po- Narušení
hermetičnosti Rozeberte polospojky a prolospojky po odpojení od těsnění mezi ventilem a pláchněte všechny součástky
hydraulického
systému sedlem
čistým dieselovým palivem. V
traktoru
případě, že zjistíte zkroucení
nebo
přetržen
těsnicího
kroužku, kroužek vyměňte
4.6.4 Žací lišta na plodiny s hrubými stonky
Zastavení bubnů

Přetížení v důsledku mož- Zařaďte zpětný chod a odného vniknutí cizích před- straňte předmět
mětů
Rotor se otáčí, buben ne
Opotřebování třecí spojky
Otevřete kryt převodovky,
stiskněte maticí pružiny třecí
spojky
Nestálé podávání stonků Nesprávně zvolená rychlost Zvyšte postupnou rychlost
bubny
kombajnu nebo frekvence kombajnu nebo snižte frekotáček bubnů
venci otáček bubnů
Větší řez rostlin, hromadění Nesprávně zvolená rychlost Snižte postupnou rychlost
rostlin před bubny, prota- kombajnu nebo frekvence kombajnu nebo zvyšte frekhování rostlin bez řezání
otáček bubnů.
venci otáček bubnů
Opotřebování nožů. Ne- Vyměňte nože. Změňte směr
správně zvolený směr jízdy. jízdy v souladu s bodem
2.1.7
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha
Možné příčiny
vnější projev
Hromadění rostlinné hmoty Zvětšené
mezery
mezi
v přijímacím okně žací lišty škrabáky a bubny
Vyšší vibrace žací lišty
Nalepování nečistot a rostlinných zbytků na rotor. Narušená rovnováha rotoru.
Zasekávání segmentů bubnů o kryt škrabáků, prostřední dělič nebo rám
4.6.5 Žací lišta na traviny
Nerovný řez rostlin, zůstá- Opotřebení nebo poničení
vají nepokosené stonky
segmentů protiběžných desek, čepů
Ohnutí nebo poničení pru- Zůstává nesebraná hmota
žinových zubů přiháněče
Namotávání rostlinné hmo- Na poli zůstává nesebraná
ty na šnek
hmota
Intenzivně se opotřebová- Není seřízen závěsný mevají kopírovací patky
chanismus
Na žací lištu padá zemina

Není seřízen závěsný mechanismus

Nastavení výšky řezu neodpovídá pevnosti půdy a
mikroreliéfu půdy
Vyhazování hmoty před ža- Nesprávná vzájemná polocí lištu (přiháněč přehazuje ha přiháněče a šneku
hmotu přes sebe)
Šnek se zastavuje nebo Porucha nastavení pojistné
prokluzuje
spojky šneku nebo vniknutí
maziva na třecí obložení

Metoda odstranění
Proveďte seřízení v souladu
s bodem 2.5.2.1.
Vyčistěte rotor
Seřiďte mezery (bod 2.5.2.1)

Vyměňte opotřebené součástky. Seřiďte mezeru
(bod 2.5.3.4)
Narovnejte poškozené pružinové zuby nebo je vyměňte
za nové
Rozřežte namotané rostliny.
Zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte pružiny vrchních válců podávacího ústrojí
Seřiďte napnutí pružin závěsného mechanismu (bod
2.5.1.1)
Seřiďte napnutí pružin závěsného mechanismu (bod 2.5.1.1)
Nastavte kopírovací patku do
polohy, která vyloučí dopadání hlíny na žací lištu
Seřiďte polohu přiháněče a
šneku
(body
2.5.3.1
a
2.5.3.2)
Přitiskněte talířové pružiny
maticemi o 1/4 -1/3 otáčky.
Zkontrolujte
stav
pojistné
spojky a v případě nutnosti
očistěte pracovní povrchy o
maziva.
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Konec tabulky 4.1
Porucha
vnější projev

Možné příčiny

Metoda odstranění

Přetížení kombajnu v dů- Provádějte kosení při mensledku příliš vysoké rych- ších rychlostech
losti
Přiháněč se netočí

Vniknutí cizích předmětů na Odstraňte z podstavce cizí
podstavec
předměty,
nahromaděné
rostliny
Vytažený řemen
přiháněče

pohonu Seřiďte napnutí řemenu
pohonu přiháněče
(bod 2.5.3.6)
Klepání v pohonu řezného Povolené upevnění závěsů Utáhněte šroubové spoje,
ústrojí
zkontrolujte přitom, aby se
závěsy žací lišty v krajních
polohách nože nezasekávaly o řemenici pohonu přiháněče
Přehřívání korpusu kývající Opotřebovaná
se podložky nebo cvakání v ložiska
korpusu

kuželková Seřiďte vůli v kuželkových
ložiscích pohonu řezného
ústrojí (bod 2.5.3.4)

4.6.6 Sběrač
Na poli zůstává nesebraná Ohnutí nebo poničení pru- Sundejte dvoukolí a pružihmota
žinových zubů
nový zub, narovnejte zub
nebo jej vyměňte za nový.
Nasaďte zub a dvoukolí na
místo a připevněte je
Namotávání rostlinné hmo- Rozřežte namotané rostliny
ty na šnek
a očistěte šnek.
Intenzivně se opotřebová- Není seřízen závěsný me- Seřiďte napnutí pružin závají kopírovací patky
chanismus
věsného mechanismu (bod
2.5.1.1)
Šnek se zastavuje nebo Přetížení v důsledku příliš Provádějte sběr řádků při
prokluzuje
vysoké rychlosti
menších rychlostech
Porucha nastavení pojistné Přitlačte talířové pružiny
spojky nebo vniknutí mazi- maticemi, očistěte pracovní
va na třecí obložení
povrchy od maziva
Klepání válečků podávací- Opotřebení válečků bubnu
ho bubnu

Sundejte opotřebovaný váleček a nasaďte nový
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5 Skladování
5.1 V š e o b e c n é p o ž a d a v k y n a s k l a d o v á n í
5.1.1 Kombajn se připravuje k uskladnění v souladu s požadavky GOST 7751-2009.
5.1.2 Kombajn se skladuje: krátkodobě – od 10 dnů do dvou měsíců a dlouhodobě
– déle než dva měsíce.
5.1.3 K dlouhodobému skladování se kombajn ukládá do uzavřené nevytápěné
místnosti nebo na otevřenou plochu pod přístřešek.
5.1.4 Příprava kombajnu na skladování mezi směnami a na krátkodobé skladování
se provádí hned po skončení prací, příprava na dlouhodobé skladování nejpozději 10
dní po skončení prací.
5.1.5 Při ukládání kombajnu do skladu a stahování ze skladu dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto NP.
5.1.6 Místa uskladnění musí být zabezpečena protipožárními prostředky a musí
umožňovat pohodlnou vizuální kontrolu a údržbu a v případě nutnosti též rychlé ukončení skladování.
5.1.7 Při skladování kombajnu na otevřené ploše pod přístřeškem zakryjte vnější
povrchy spojovacích hadic ochrannou soupravou nebo obalte parafinovaným 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;
5.1.8 Pravidelně, ale nejpozději jednou za měsíc, kontrolujte spolehlivost hermetizace montážních jednotek chráněných polyetylénovými fóliemi či potahy a také stav nenatřených povrchů pokrytých konzervovaným mazivem.
5.1.9 Stav kombajnu během skladování v uzavřené prostoře kontrolujte každé dva
měsíce, během skladování pod přístřeškem měsíčně. Odchylky od pravidel skladování
zjištěné při kontrolách odstraňte.
5.2 P ř í p r a v a k o m b a j n u k e s k l a d o v á n í
Kombajn ukládejte k uskladněn na rovné plošině.
5.2.1 Výčet úkonů prováděných při přípravě kombajnu na krátkodobé uskladnění
Při ukládání kombajnu ke krátkodobému uskladnění:
1) očistěte kombajn od bláta, rostlinných a rostlinných zbytků a vyteklého oleje;
2) omyjte jej a vyfoukejte stlačeným vzduchem;
3) zakryjte všechny otvory a skuliny, kterými by mohly do vnitřních prostorů kombajnu proniknout atmosférické srážky.
4) zakonzervujte: pístnice hydraulických válců, řetězová kola řetězových převodů,
šroubové a závitové povrchy součástek napínacích zařízení, řetězy, ovládací lano deflektoru, řemenice, otevřené konce hřídelí, ostřicí zařízení, pružiny;
5) obnovte poškozený nátěr;
6) při skladování kombajnu na otevřeném prostranství pod přístřeškem: postavte
kombajn na podstavce, tlak v pneumatikách snižte na 70 – 80 % nominálního (tabulka
2.2). Pneumatiky přikryjte 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.
5.2.2 Výčet úkonů prováděných při přípravě kombajnu na dlouhodobé uskladnění
Při ukládání kombajnu k dlouhodobému uskladnění:
1) očistěte kombajn od bláta, rostlinných a rostlinných zbytků a vyteklého oleje;
2) omyjte jej a vyfoukejte stlačeným vzduchem;
3) obnovte poškozený nátěr;
4) kombajn umístěte na skladovací plochu;
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5) zkontrolujte úplnost a technický stav přívěsné řezačky a adaptérů;
6) při uskladnění kombajnu na otevřeném prostranství pod přístřeškem sundejte
následující prvky, které je třeba skladovat v uzavřených prostorech: válečkové řetězy,
nůž řezného ústrojí žací lišty na traviny, bednu s nářadím a NNP, elektronický blok, vysokotlaké hadice, výkonný elektromechanismus, elektromagnet, snímač s jazýčkovými
kontakty, ovládací panel detektoru kovů, hydraulické válce, ovládací lano deflektoru,
elektrické svazky vodičů pro připojení detektoru kovů, podávací ústrojí, kardanové hřídele pohonů rozmělňovacího ústrojí a adaptérů smontované s pojistnými spojkami;
Přitom je nutné:
– omýt sejmuté hnací řemeny teplou mýdlovou vodou a odmastit bezolovnatým
benzínem, osušit, posypat mastkem a zkompletovat. Řemeny, včetně náhradních, skladovat v napřímeném stavu;
– očistit sejmutý válečkový řetěz, omýt v mycí kapalině, alespoň na 20 minut ponořit
do traktorové nebo motorové nafty zahřáté na 80 - 90 °C a stočit.
Upínací součástky demontovaných součástí kombajnu nasaďte na svá místa.
7) po sejmutí součástí z kombajnu hermeticky uzavřete všechny dutiny a otvory,
abyste zabránili vnikání vlhkosti a prachu, a převodovky.
8) při uskladnění v uzavřeném prostoru zakonzervujte: šroubové a závitové povrchy
regulačních a napínacích mechanismů, nenatřené povrchy uzavřených ložisek, pístnice
hydraulických válců, řemenice řemenových převodů, volné konce hřídelí, směrovací
drážky sběrače a žací lišty na traviny, třecí destičky a spony řezného ústrojí žací lišty na
traviny, nože rotoru, osu kladky a čep stopky žací lišty na plodiny s hrubými stonky, řetězy ovládací lano deflektoru, ostřicí zařízení, pružiny, pneumatiky kol přívěsné řezačky;
9) odlehčete pružiny napínacích zařízení přívěsné řezačky, žací lišty, sběrače;
10) aby nedošlo k vyřazení snímače detektoru kamení z provozu, nastavte regulátor
citlivosti snímače detektoru kamení do polohy maximální citlivosti tak, že otočíte regulátor ve směru hodinových ručiček na doraz;
11) postavte přívěsnou řezačku na podložky, které umístíte pod rám a rozvoru, kola
zvedněte nad zem; sběrač na kopírovací patky a parkovací opěru; žací lištu na plodiny
s hrubými stonky na stojany, základy děličů podložte dřevěnými podložkami; žací lištu
na traviny na stojany;
12) při skladování kombajnu na otevřeném prostranství pod přístřeškem: postavte
kombajn na podstavce, tlak v pneumatikách snižte na 70 – 80 % nominálního (tabulka
2.2). Pneumatiky přikryjte 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.
Pokud je přívěsná řezačka dána k uskladnění bez rozvory, je třeba zajistit mechanismus převádění kombajnu do přepravní polohy osou se závlačkou (ze sady NNP
kombajnu) v otvoru Б (obrázek 5.1).

Obrázek 5.1 – Mechanismus převádění kombajnu do přepravní polohy
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5.3 Technická údržba kombajnu po dobu skladování
5.2.3 Při údržbě kombajnu v době skladování zkontrolujte:
1) správnost usazení kombajnu na podložky a usazení adaptérů na patky a stojky;
2) kompletnost;
3) tlak vzduchu v pneumatikách kol řezačky;
4) spolehlivost hermetizace;
5) stav ochranných zařízení a antikorozních nátěrů.
Zjištěné vady je nutné odstranit.
5.4 Technická údržba kombajnu při vyjmutí ze skladu
Při stažení kombajnu ze skladu:
1) nahustěte pneumatiky řezačky;
2) sundejte z podložek přívěsnou řezačku;
3) očistěte kombajn od prachu, dekonzervujte a omyjte;
4) sundejte hermetizační zařízení, záslepky, potahy;
5) vyměňte olej, pokud je vyjetý: v kuželových převodovkách převodového mechanismu, v třírychlostní skříni s válcovou převodovkou řezačky, v převodovkách spodních
a lisovacích válců, v převodovkách žacích lišt a sběrače;
6) vyměňte mazivo v ložiskových uzlech a spojích, které mají sezónní mazivo, pokud uplynula jeho životnost;
7) na kombajn nainstalujte demontované součásti;
8) zkontrolujte seřízení napnutí pružiny na přívěsné řezačce, žacích lištách, sběrači;
9) seřiďte napnutí řemenových a řetězových převodů přívěsné řezačky, sběrače a
žacích lišt;
10) zkontrolujte práci a seřízení celého kombajnu;
11) natřete podložky a opěry barvou a uložte je do skladu;
12) očistěte záslepky, potahy, štítky a uchovávejte je v uzavřeném prostoru.
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5.5 M e t o d y k o n z e r v a c e
5.5.1 Konzervace zahrnuje přípravu povrchu, aplikaci dočasných ochranných prostředků a zabalení. Doba mezi stádii konzervace nesmí přesahovat dvě hodiny.
VAROVÁNÍ: Při mytí a nanášení antikorozních maziv musí být dělníci vybaveni plášti, rukavicemi a ochrannými brýlemi!
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 %.
Kombajn musí být ke konzervaci přistaven bez kovových dílů a krytů napadených
korozí.
5.5.2 Dočasnou protikorozní ochranu kombajnu proveďte v souladu s variantami
V3-1 (ochrana konzervačními oleji), V3-2 (ochrana provozně-konzervačními oleji) demontovaných, výměnných a náhradních dílů, nástrojů a zařízení – podle variant V3-1,
V3-2 a V3-4.
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).
5.6 M e t o d y d e k o n z e r v a c e
VAROVÁNÍ: Osoby zaměstnané na úsecích dekonzervace musí používat
prostředky individuální ochrany (pláště, rukavice a ochranné brýle)!
VAROVÁNÍ: Při dekonzervaci kombajnu a jeho částí dbejte těchto požadavků:
- místnosti, kde se provádí dekonzervace, musí být vybaveny odsávací ventilací a
musí v nich být nezbytné hasicí prostředky;
- plocha, kde se provádějí práce, musí být rovná, zbavená nečistot a musí mít protiskluzový povrch.
- přesvědčte se o spolehlivosti a funkčnosti používaných zvedacích prostředků;
- stupínky používaných přístavných žebříků musí mít horizontální plošinu potaženou
protiskluzným materiálem!
5.6.1 Sektory, kde se provádí dekonzervace, musí být izolovány od ostatních výrobních procesů, aby nedošlo k působení škodlivých faktorů na osoby, které nepracují s
konzervačními prostředky (izolace, vzduchové clony atd.). Mezní přípustná koncentrace
škodlivin v ovzduší v pracovní zóně a teplota, vlhkost a pohyblivost vzduchu v sektorech
nesmí překračovat normy stanovené ministerstvem zdravotnictví.
5.6.2 V závislosti na použitých variantách dočasné ochrany se používají tyto způsoby odstranění konzervace:
1) v případě variant ochrany V3-1, V3-2 a V3-4 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 MC-6.
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6 Přeprava kombajnu
6.1 Přeprava přívěsné řezačky a adaptérů z výrobního závodu se uskutečňuje po
železnici na otevřené pohyblivé soupravě, v částečně rozebraném stavu.
V místě určení se kombajn přebírá za účasti zástupců železniční správy. V případě
chybějících položek nebo závad je nutné sepsat obchodní protokol.
6.2 Při provádění nakládky a vykládky musí být mechanismus pro převádění kombajnu do přepravní polohy zajištěn osou se závlačkou (ze sady NNP kombajnu) v otvoru
Б (obrázek 6.1).

Obrázek 6.1 – Mechanismus převádění kombajnu do přepravní polohy

6.3 Zavěšení provádějte v místech označených na přívěsné řezačce a adaptérech
(obrázek 6.2) a nakládání a vykládání provádějte speciálními zvedacími prostředky.

Obrázek 6.2 – Schémata zavěšení

6.4 Po obdržení kombajnu jej přepravte do zemědělského závodu automobilovou
dopravou. Pokud je možné připojit demontovanou rozvoru, lze kombajn přepravovat
traktorem.
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6.5 Při přejezdu na pole za prací nebo při přejezdu z jednoho pole na druhé se
kombajn přepravuje v agregaci s traktorem, řezačka a k ní přivěšený adaptér jsou zajištěny ve zvednuté poloze, dopravník siláže je otočen do krajní zadní polohy, rozvora je
převedena do přepravní polohy II.
6.6 Přepravu kombajnu do zemědělského závodu proveďte v souladu s pravidly silničního provozu a tímto NP.
Do místa provozování přepravujte kombajn rychlostí maximálně 20 km/h.
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7 Recyklace
7.1 Bezpečnostní opatření
7.1.1 Při recyklaci kombajnu (nebo jeho dílů) po skončení doby životnosti na základě výsledků běžné opravy, údržby a skladování dodržujte obecně přijaté bezpečnostní
požadavky a bezpečnostní požadavky vyložené v tomto NP.
7.1.2 Při rozebírání kombajnu je třeba dodržovat bezpečnostní požadavky návodů k
zařízení a nářadí používanému při recyklaci.
7.2 Informace a prováděná opatření při přípravě a odesílání kombajnu k recyklaci.
7.2.1 Pro recyklaci je třeba kombajn ve specializované dílně rozebrat na montážní
jednotky a součásti podle následujících atributů: drahé kovy, barevné kovy, černé kovy,
nekovové materiály.
7.3 Metody recyklace
7.3.1 Použitý olej z převodovek kombajnu se musí vylít do speciálního obalu a odevzdat k recyklaci, přičemž musí být dodrženy požadavky ochrany životního prostředí.
JE ZAKÁZÁNO vylévat zpracované kapaliny do půdy, do systémů komunální, průmyslové a dešťové kanalizace a do otevřených vodojemů!
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PŘÍLOHA A

Ц1, Ц2 – hydraulické válce k ovládání mechanismu pro zvedání a spouštění kombajnu;
Ц3
– hydraulický válec pro ovládání zvedání a spouštění deflektoru dopravníku siláže a pro převádění dopravníku siláže do přepravní nebo pracovní polohy; Ц4 – hydraulický válec pro ovládání
otáčecího mechanismu dopravníku siláže; ПВ1 až ПВ3 – rychločinné polospojky; ДР1, ДР2 –
škrticí klapky
Obrázek А.1 - Základní hydraulický obvod
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PŘÍLOHA B
А – elektronický
blok; В1 –
snímač
detektoru
kovů; В2 –
snímač
polohy s
jazýčkovými kontakty; В3 –
snímač
detektoru
kamení;
НL1, HL2
– kontrolka; М –
elektromechanismus
MCSD;
YA – elektromagnet
Obrázek
B.1 - Základní
elektrické
schéma
kombajnu
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PŘÍLOHA C
Tankovací objemy
Značka oleje, který se dává do nádrObjem, l
že
hlavní
náhradní
Přívěsná řezačka

Název nádrže

Hydraulický systém přívěsné
řezačky (používá se olej hydraulického systému traktoru)

10,0

Převodovka spodních válců

0,25

Olej ТМ-5-18

Oleje TSP-15К,
TEp-15, TSp-10

Převodovka lisovacích válců

0,3

Stejné

Stejné

Třírychlostní skříň

7,5

«

«

Dvě kuželové převodovky

7,2

«

«

Žací lišta na plodiny s hrubými stonky
Válcová převodovka pohonu
žací lišty

0,75

Olej ТМ-5-18

Oleje TSP-15К,
TEp-15, TSp-10

Kuželová levá převodovka
pohonu rotorů žací lišty

6,0

Stejné

Stejné

Kuželová pravá převodovka
pohonu rotorů žací lišty

6,0

«

«

Olej ТМ-5-18

Oleje TSP-15К,
TEp-15, TSp-10

Olej ТМ-5-18

Oleje TSP-15К,
TEp-15, TSp-10

Žací lišty na traviny
Válcová převodovka

0,35
Sběrač

Válcová převodovka sběrače

0,40
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PŘÍLOHA D
Pokyny k odmagnetování
Na citlivost detektoru kovů má vliv magnetování montážních jednotek a součástek
nacházejících se v jeho zóně, jako jsou rotor žací lišty na plodiny s hrubými stonky, nože, škrabáky, válce podávacího ústrojí řezačky (součástky škrabáků a předních válců
jsou vyrobeny z nemagnetické oceli austenitové třídy 20Х23Н18).
Pokud s nimi provádíte opravy, například svařování, soustružení, vrtání, je třeba
provést odmagnetování.
K odmagnetování použijte cívku střídavého napětí s frekvencí 50 Hz a s intenzitou
magnetického pole na okrajích cívky minimálně 5 kA/m.
Proces odmagnetování nožů rotoru žací lišty na plodiny s hrubými stonky je následující:
1) zapněte cívku 1 (obrázek Г.1);

1 – cívka; 2 – jádro
Obrázek Г.1 – Cívka k odmagnetování součástek

2) přesunujte nůž ve vzdálenosti maximálně 5 mm od povrchu cívky rychlostí maximálně 0,04 m/s tak, aby se překrývala celá plocha nože;
3) oddalte nůž od cívky na vzdálenost minimálně 2 m;
4) vypněte cívku.

141

KPT 0000000B IE

Proces odmagnetování zadních válců podávacího ústrojí řezačky:
1) zaveďte válec do cívky;
2) zapněte cívku;
3) posouváním válce rychlostí maximálně 0,04 m/s vysuňte válec z cívky;
4) vypněte cívku.
Proces odmagnetování rotoru:
1) umístěte cívku 1 s jádrem 2 nad rotor ve vzdálenosti maximálně 10 mm od povrchu, okraj cívky musí být umístěn co nejblíž středu rotoru;
2) zapněte cívku;
3) otočte rotorem rychlostí maximálně 0,009 s -1 (0,54 ot/min), načež za neustálého
otáčení přesuňte cívku radiálně rychlostí maximálně 0,002 m/s (0,12 m/min);
4) oddalte cívku od okraje rotoru na vzdálenost minimálně 2 m, cívku vypněte.
Zbytková magnetická indukce součástek po odmagnetování nesmí být vyšší než
2.10-4 T. Měření zbytkové magnetické indukce doporučujeme provádět přístroji: Š1-8,
G-74, G-74М, М-37, RŠ1-10, EMC2-216, MP-3X Fereter, SRN.
V případě nedodržení požadavků na odmagnetování těchto součástek se citlivost
systému podstatně sníží a může dojít k poškození řezného ústrojí.
Nože ze sady náhradních dílů jsou dodávány v odmagnetovaném stavu.
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PŘÍLOHA E
Agregace kombajnu s traktory LTZ-155
Před agregací přívěsné řezačky s traktorem LTZ-155 je nezbytné provést tyto operace:
1) postavte přívěsnou řezačku na rovnou plošinu.
2) postavte rozvoru pomocí heveru do horizontální polohy, zajistěte výšku 331,5
mm (obrázek E.1) mezi povrchem plošiny a přívěsnou smyčkou;

1 – traktor LTZ-155; 2 – přívěsný nosník traktoru; 3 – tažné zařízení přívěsné řezačky; 4 – rozvora přívěsné řezačky
Obrázek E.1 – Schéma připojení přívěsné řezačky
k traktoru LTZ-155
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3) pomocí průběžných táhel nastavte rozdíl 370 mm mezi povrchem plošiny a
spodní plochou bočnic řezačky;
4) nasaďte tažné zařízení 3 (obrázek E.1) na nosník 2 přívěsného zařízení traktoru
LTZ-155 a zajistěte je pomocí kolíků;
5) připevněte stahovací objímky tažného zařízení na bočnice rámy traktoru.
6) pomocí stahovacích objímek dosáhněte horizontální polohy tažného zařízení a
připojte je k rozvoře přívěsné řezačky 4.
Dále provádějte agregaci stejně pro všechny traktory podle bodu 2.3.2.1.
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PŘÍLOHA F
Agregace kombajnu s různými traktory
pomocí univerzálního spřáhla
1 Před agregací kombajnu pomocí univerzálního spřáhla (dále jen US) je nezbytné:
- postavit traktor a přívěsnou řezačku na rovnou horizontální plošinu;
- seřídit polohu přívěsné řezačky pomocí heveru 4 (obrázek Е.1) rozvory 3, vhodnou pro spojení s traktorem;
- spojit závěsné zařízení traktoru 1 s US 7 přívěsné řezačky;

1 – závěsné zařízení traktoru
-; 2 – kardanová hřídel; 3 – rozvora; 4 – hever; 5 – čep; 6 –
šrouby svorkových spojů; 7 – univerzální spřáhlo; 8 – korpus
A - otvor
Obrázek E.1 – Schéma připojení přívěsné řezačky
k různým traktorům pomocí univerzálního spřáhla
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- uvést hever 4 (obrázek Е.1) do přepravní polohy;
- seřídit osu závěsu závěsného zařízení traktoru 1 na vzdálenost 343 ± 10 mm od
opěrného povrchu a zajistit ji v dané poloze, čímž se zajistí horizontální poloha rozvory
přívěsné řezačky.
POZOR: Měnit výšku osy závěsu závěsného zařízení traktoru během práce a
přepravy není přípustné, neboť to bude mít za následek poškození hlavní kardanové
hřídele řezačky!
- připojit hlavní kardanovou hřídel 2 v souladu s tabulkami na jejím krytu.
Hlavní kardanová hřídel (obrázek Е.2) pohonu kombajnu má po obou stranách pružinové pojistné kolíky, které se spojují s čepem hřídele rozvory na jedné straně a hřídelí
HOV traktoru na druhé straně.

Obrázek Е.2 – Hlavní kardanová hřídel

US umožňuje agregaci s traktory vybavenými závěsnými zařízeními kategorie 2 a 3.
Z výrobního závodu se kombajn expeduje s polohou čepů 5 (obrázek Е.1) podle kategorii 3. Na předělání podle kategorie 2 je třeba ze dvou stran povolit šrouby svorkových
spojů 6 a vytáhnout čepy 5 z korpusu 8. Otočit čepy 5 o 180 ° a nasadit je do korpusu 8
tak, aby se kryly otvory А v korpusu a čepech, načež utáhnout svorkové spoje.
2 Pravidelně po každých 40 hodinách práce promazávejte kloubové spoje univerzálního spřáhla maznicemi mazivem Litol-24 (obrázek Е.3).

-

Litol-

24

Obrázek Е.3 – Mazací schéma US
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3 I n s t a l a c e a za p o je ní o vlá d a c ího p a ne lu k o m b a jnu
KDP-3000 n a t r a k t o r j a k é k o l i z n a č k y
3.1 Montáž ovládacího panelu
Připevněte panel na kterékoli vhodné místo (madla v kabině traktoru, sloupek řízení
atd.). V případně potřeby použijte konzolu, která je v sadě NNP. V případě potřeby můžete přetočit lícní panel ovládacího panelu o 180 °, a to tak, že odšroubujete čtyři šrouby pro upevnění víka.
3.2 E l e k t r i c k é z a p o j e n í
Pro zapojení ovládacího panelu do palubní sítě traktoru použijte redukční svazky
kabelů, které jsou v sadě NNP.
Zde jsou možné dvě varianty.
3.2.1 1. variant - Pomocí konektoru, který se používá k zapojení dodatečného elektrického vybavení
V souladu s návodem k obsluze traktoru nebo po konzultaci s dealerem traktoru najděte potřebný konektor pro elektrické zapojení ovládacího panelu a pořiďte jeho protější část, pokud v sadě NNP k traktoru chybí. Konektor musí zajišťovat výstupní napětí 12
V a proud minimálně 20 A (musí být chráněn pojistkou minimálně 20 A). Je třeba počítat
s možností operativního vypnutí napětí na konektoru pomocí vypínače nebo zapalování.
Konektor nasaďte na redukční kabelový svazek s volnými odhalenými konci vodičů.
Zapojení se provádí následovně: červený kabel – PLUS napájecího napětí, černý kabel
– MÍNUS napájecího napětí. Shodu s kontakty konektoru určete pomocí návodu k obsluze traktoru nebo ji zjistěte u dealera.
3.2.2 2. varianta - Pomocí koncovek ke svorkám akumulátoru.
POZOR: Tento způsob zapojení je přípustný pouze v případě, že není možné použít metodu popsanou v bodě 3.2.1!
K zapojení použijte redukční kabel, který má na jednom konci koncovky pro připojení ke svorkám akumulátoru. Zapojení je chráněno pojistkou 30 А, nainstalovanou na
kabelu.
Připojte koncovky přímo na svorky akumulátorové baterie, přičemž zachovejte polaritu: koncovku nasazenou na červený kabel připojte k PLUSOVÉ svorce akumulátorové
baterie, koncovku nasazenou na černý kabel připojte k MÍNUSOVÉ svorce akumulátorové baterie.
POZOR: Připojení koncovek v obrácené polaritě může vést k vyřazené elektronických jednotek kombajnu z provozu. V takovém případě výrobce neručí za
elektronické jednotky, které mohou v dané situaci přestat fungovat!
3.2.3 Po připojení připevněte kabelový svazek ke konstrukčním prvkům traktoru
pomocí stahovacích objímek na kabely.
3.2.4 Odpojujte upínací čelisti ze svorek akumulátoru pokaždé po skončení práce.
4 Dále agregaci a provoz provádějte v souladu s tímto NP.
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