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Základní údaje o kombajnu

Základní údaje o kombajnu

Výrobce

OAO „GOMSELMAŠ“

Výrobní značka

Sídlo výrobce

__________________________
Kontaktní telefony

Kombajn žňový
samojízdný
Měsíc a rok výroby

KZS-1624-1-__________________
označení konfigurace

Výrobní číslo
(odpovídá číslu samojízdné mlátičky)

Státní číslo

Základní údaje se vyplňují ručně nebo pomocí razítka podle dodací
smlouvy.
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NA VĚDOMÍ VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM VYUŽÍVAJÍCÍCH ORGANIZACÍ A
MECHANIZÁTORŮ!
Tento návod k použití je určen
použití, péče a údržby předepsaných
v první řadě pracovníkům obsluhy
výrobcem.
(kombajnérům), kteří používají a
VAROVÁNÍ: Jako náhradní
obsluhují samojízdný žňový kombajn
nebo výměnné díly se nepovoluje
KZS-1624-1.
používat díly, součásti , doplňková
Pracovat na kombajnu se povoluje
zařízení a přístroje, které nejsou
kombajnérům, kteří prošli školením
originály od výrobce, protože se to
(přeškolením) zaměřeným na získání
nepříznivě projevuje na funkčních
znalostí o kombajnu u oficiálních
vlastnostech kombajnu a též na
prodejců, prostudovali si tento návod
bezpečnosti práce a bezpečnosti
k použití
a
přehled
v technickém
pohybu. V případě, že budou použity, je
průkazu
kombajnu,
absolvovali
veškerá
odpovědnost
výrobce
instruktáž bezpečnosti práce a vlastní
vyloučena!
průkaz
traktoristy-mechanika
Výrobce neustále pracuje na
s potvrzenou skupinou oprávnění „D“.
zdokonalování konstrukce kombajnu,
Tento návod k použití obsahuje
s čímž mohou být spojeny změny
důležité informace nutné pro bezpečnou
v konstrukci jednotlivých montážních
práci s kombajnem, požadavky a
jednotek a součástí, které se neodrážejí
doporučení ohledně jeho využívání a
v tomto návodu k použití. Některé
pořadí provádění nezbytných seřízení a
technické údaje a obrázky se mohou lišit
údržby kombajnu a v době práce
od skutečného stavu kombajnu, rozměry
s kombajnem
se
musí
nacházet
a hmotnost jsou informativní veličiny.
v kabině na dostupném místě.
Žací lišta na obilniny, motor,
POZOR! Kombajn se musí
klimatizace, sady vybavení nebo
čistit
každý
měsíc v souladu s
speciální
zařízení
používaná
požadavky MTÚ!
s kombajnem mají samostatné provozní
dokumenty, jimiž je třeba se řídit při
POZOR! Kombajn musí být
jejich obsluze a provozování.
vybaven
lékárničkou
a
dvěma
práškovými hasicími přístroji s obsahem
VAROVÁNÍ: Kombajn je třeba
minimálně 8 kg hasicí látky v každém a
používat jen ke stanovenému účelu,
dalšími prostředky hašení požáru dle
s adaptéry určenými pro příslušné
doporučení příslušných místních úřadů!
plodiny a před uplynutím stanovené
životnosti!
Tento návod k použití odpovídá
Výrobce neručí za vzniklé závady v
technické dokumentaci ve stavu ze
případě jakéhokoli jiného použití než v
srpna
2017.
Výrobce
nenese
souladu se stanoveným účelem, použití
odpovědnost za provedení změn
adaptérů, jejichž agregace nebyla
v konstrukci prodaných kombajnů a
schválena projektantem, nebo používání
odmítá též odpovědnost za škodu
kombajnu po uplynutí doby jeho
vzniklou
v důsledku
svévolného
životnosti!
provedení změn.
K použití ve shodě se stanoveným
účelem patří i dodržování podmínek
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Obvyklé zkratky a použitá označení
kombajn – samojízdná sklízecí mlátička KZS-1624-1 PALESSE GS16;
žací lišta – žací lišta na obilniny;
AKB – akumulátorová baterie;
ASŘ – automatický systém řízení;
PHA – pneumaticko-hydraulický akumulátor;
HSR – hydrostatický rozvod;
BIUS - palubní informační a řídicí systém;
MTÚ je technická údržba prováděná každý měsíc;
ТÚ-1 – první údržba;
ТÚ-2 - druhá technická údržba;
TÚ-3 - 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
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Bezpečnostní požadavky

JE ZAKÁZÁNO pracovat a
jezdit s kombajnem za tmy v případě
nefunkční světelné signalizace!

POZOR: Pohyb kombajnu po
vozovkách veřejné sítě musí probíhat
v souladu s pravidly silničního provozu
země, kde se kombajn používá, při
dodržení požadavků tohoto NP, a musí
pro něj existovat speciální povolení
vydané
v souladu
s vnitrostátními
požadavky!

VAROVÁNÍ: Kvůli bezpečné
práci s kombajnem a odvrácení úrazů
dodržujte kromě tohoto NP, provozních
dokumentů k motoru, sadám vybavení a
zařízení používaných s kombajnem i
obecně
uznávané
bezpečnostní
požadavky!

VAROVÁNÍ:
Nepřekračujte
stanovenou rychlost přepravy – 20 km/h.

POZOR: Pracovat na kombajnu
smějí
pouze
speciálně
vyškolení
mechanizátoři, kteří mají osvědčení
řidiče traktoru s povolením kategorie D a
absolvovali
školení
(přeškolení)
zaměřené na získání znalostí o
kombajnu, o způsobu a pravidlech jeho
provozu
u
oficiálních
prodejců,
prostudovali si tento návod k použití a
přehled
v technickém
průkazu
kombajnu!

VAROVÁNÍ:
Za
pohybu
kombajnu po vozovkách veřejné sítě:
– musí být v krajní horní poloze
deflektor řezačky slámy kombajnu;
– zásobník musí být vyprázdněný;
- vyprazdňovací šnek musí být zcela
zatažen a zajištěn na opěře;
– žací lišta musí být nainstalována a
upevněna na přepravním vozíku, který
musí být připojen k mlátičce pomocí
tažného zařízení;
– buben žací lišty musí být spuštěn
zcela dolů a maximálně přitažen k šneku;
– musí být připojena světelná
signalizace přepravního vozíku;
- musí být zapnuty výstražné majáky!

VAROVÁNÍ: před jízdou
uvolněte podpěrné šrouby řízené hnací
nápravy!
JE ZAKÁZÁNO přejíždět s
kombajnem řízenou hnací nápravou
zajištěnou podpěrnými šrouby!

JE ZAKÁZÁNO provozovat
přepravní vozík bez žací lišty.
JE
ZAKÁZÁNO
jezdit
s
kombajnem po veřejných silnicích se
zavěšenou žací lištou!
JE ZAKÁZÁNO přejíždět s
kombajnem s vyprazdňovacím šnekem
otočeným do pracovní polohy.
VAROVÁNÍ: Aby se předešlo
poškození řídicí nápravy, zakazují se
přepravní přejezdy kombajnu s žací lištou
v přepravní poloze za přítomnosti zrna
v zásobníku!
VAROVÁNÍ: Během přejíždění
kombajnu po veřejných silnicích za tmy
používejte jen přepravní reflektory!
JE ZAKÁZÁNO při jízdě po
veřejných silnicích používat pracovní
světla!
8
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VAROVÁNÍ: před jízdou
odmontujte přepravní svěrky z hnací a
řízené nápravy!

POZOR: Před
vydejte zvukový signál!

rozjezdem

Nepovolaným
osobám
(zejména dětem) je vstup do kabiny
ZAKÁZÁN a rovněž JE ZAKÁZÁNO
převážet na kombajnu cestující a
náklady!

JE ZAKÁZÁNO přejíždět s
kombajnem s nasazenými přepravními
svěrkami na hnací a řízené nápravě!
JE ZAKÁZÁNO spouštět motor a
manipulovat ovládacími prvky mimo
pracoviště obsluhy. Pracovník obsluhy
musí kombajn řídit vsedě.

JE ZAKÁZÁNO vystupovat za
jízdy z kabiny.
VAROVÁNÍ: Funkci pracovních
brzd
kombajnu
plní
konstrukce
hydraulického pohonu hnacích kol.
Plynulého
snižování
rychlosti
se
dosahuje nastavením ovládací rukojeti
rychlosti pohybu do neutrální polohy.
Je-li nutné kombajn okamžitě
zastavit, je třeba brzdit rychlým
nastavením ovládací rukojeti rychlosti
pohybu do neutrální polohy se
současným sešlápnutím brzdového
pedálu (je-li to nutné).

JE ZAKÁZÁNO spouštět motor v
případě závady na hydraulickém systému
kombajnu.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním
motoru zkontrolujte polohu ochranných
krytů a zábran. Ochranný kryt a zábrany
musí být uzavřeny!
VAROVÁNÍ:
Při
prvním
nastartování motoru nebo spuštění motoru
po delším skladování se nesmí nikdo
nacházet v pracovní zóně kombajnu,
neboť může dojít k vedení řemenic
řemenových převodů. Po automatickém
zvýšení výkonu systému by se měl tento
jev odstranit.

JE
ZAKÁZÁNO
jezdit
kombajnem po veřejných silnicích s
odblokovanými brzdovými pedály!
JE ZAKÁZÁNO rozjíždět
kombajn nenabitými PHA hydraulického
systému parkovacích brzd! PHA se
nabijí automaticky, v případě, že nejsou
nabity, objeví se na obrazovce BIUS
sdělení: „Nízký tlak nabíjení PHA
parkovací brzdy. Vypnout parkovací
brzdu nelze. Kód D 1.6.“

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.
POZOR: Před zapnutím
elektrického napájení kombajnu vypněte
vypínač odbržďování hnacích kol
(poloha od sebe)!
POZOR: Před uvedením
kombajnu do pohybu spusťte motor a
ověřte provozuschopnost ovládacích
mechanizmů,
brzdného
systému,
osvětlovacího a signalizačního systému,
jakož i údaje přístrojů!
POZOR: Před uvedením do
pohybu se ujistěte, že se v nebezpečné
zóně kolem kombajnu nenacházejí lidé
(zejména děti)!
9
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VAROVÁNÍ: Rychlost jízdy
kombajnu je třeba vždy přizpůsobit
podmínkám jízdy, stavu vozovky a
okolního prostředí a půdnímu terénu!

JE ZAKÁZÁNO řadit nebo
vyřazovat rychlosti na svazích!
VAROVÁNÍ: Při jízdě do kopce
a z kopce a při příčném pohybu po
svazích se vyhněte ostrému zatáčení!

VAROVÁNÍ: buďte zvlášť
opatrní při práci a otáčení na svazích!

VAROVÁNÍ: Běžnou údržbu a
opravy provádějte s vypnutým motorem
a zastaveným pracovním ústrojím!

JE ZAKÁZÁNO nechávat
nastartovaný kombajn bez dozoru.
Předtím,
než opustíte
kabinu
kombajnu, zajistěte, aby kombajn neujel:
spusťte žací lištu, zapněte parkovací
brzdu, vyřaďte, vypněte motor, vyjměte
klíč ze zapalování, v případě nutnosti
dejte pod kola zakládací klíny.
JE ZAKÁZÁNO nastavovat
sedadlo, sloupek řízení a volant během
jízdy.

JE ZAKÁZÁNO provádět
jakékoli práce na běžné údržbě a
opravách, seřizování, čištění zásobníku,
odstraňovat
zahlcování
pracovního
ústrojí na kombajnu se spuštěným
motorem.
Předtím, než opustíte kabinu,
spusťte žací lištu, zapněte parkovací
brzdu, vypněte motor a vyjměte klíče ze
zapalování.

VAROVÁNÍ: Aby se vyloučilo
zvýšené opotřebovávání pneumatik,
musí mít řízená kola a hnací kola
opačně orientované vzorky dezénu!

JE ZAKÁZÁNO
provádět
jakékoli práce pod kombajnem na
svazích,
pokud
kola
nejsou
zabezpečena zakládacími klíny.

VAROVÁNÍ:
Pravidelně
kontrolujte dotažení upínacích matic na
kolech, v případě potřeby matice
dotáhněte!

VAROVÁNÍ: Práce pod
zdviženým šikmým dopravníkem a žací
lištou se provádějí jen při zajištění
vytažené tyče hydraulického

JE ZAKÁZÁNO vléci kombajn
se zařazenou rychlostí!
VAROVÁNÍ: V případě, že
volantové řízení nebo hydraulický
převod podvozku nefungují správě,
zastavte vozidlo a vypněte motor!
VAROVÁNÍ: Nedopusťte, aby
běžel motor, pokud je hladina oleje v
olejové nádrži pod minimální hranicí zadření třecích ploch v důsledku
nedostatku oleje coby mazacího prvku!
Náhlá porucha hydraulických čerpadel.
VAROVÁNÍ:
Maximální
přípustný náklon při práci a přepravě
kombajnu ve stoupání a klesání je 80..
Při tom je nutné řadit první rozsah a
pohybovat se rychlostí nepřesahující 34 km/h!
10
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dopravníku
JE ZAKÁZÁNO během práce
na kombajnu poslouchat hudbu nebo
pracovat se sluchátky, neboť práce na
kombajnu
vyžaduje
neustálou
pozornost.

VAROVÁNÍ: Aby nemohlo dojít
k pádu žací lišty se zdviženým bubnem,
údržbu v tomto případě provádějte jen
při
zajištění
vytažených
tyčí
hydraulických válců zdvihu bubnu
pojistnými podpěrami. Podpěry musí být
upevněny fixačními západkami!

JE ZAKÁZÁNO pracovat
na kombajnu s otevřenými kapotami,
otevřenou
krytkou
průchodu
do
zásobníku a s odstraněnými zábranami
a kryty.

VAROVÁNÍ: Nestartujte motor,
pokud je zapojen pohon šikmého
dopravníku, pohon hlavní předlohy, pohon
vyprazdňování, pohon řezačky slámy!

JE ZAKÁZÁNO provozovat
kombajn s nefunkčním ovládáním
parkovací brzdy a podvozku.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo
poškození pracovních ústrojí a roztržení
řemenových převodů, pohony šikmého
dopravníku,
hlavní
předlohy
a
vyprazdňovacího šneku zapínejte a
vypínejte při otáčkách klikové hřídele
motoru 900 až 1000 ot/min.

VAROVÁNÍ: 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.

POZOR:
Pro
úplné
zapnutí/vypnutí
pohonů
šikmého
dopravníku,
hlavní
předlohy
a
vyprazdňovacího šneku je nutné tlačítko
přepínače na ovládacím panelu držet
alespoň 6 sekund!

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

JE ZAKÁZÁNO pracovat
s kombajnem v nevhodném a vlajícím
oděvu.
VAROVÁNÍ: Před prací s
hýbajícími se částmi kombajnu je třeba
si svázat dlouhé vlasy, sundat kravatu,
šátek, zapnout oděv!

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

JE ZAKÁZÁNO provádět údržbu
a kontrolu kombajnu v zóně elektrických
přenosových vedení.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo ke
zkratu a kontaktu s hýbajícími se částmi
kombajnu, sundejte si prsteny a jiné
šperky!
JE
ZAKÁZÁNO
stavět
zvednutý kombajn na škvárobetonové
bloky, duté cihly nebo jiné podpěry,
které se mohou v důsledku déle
trvajícího zatížení rozpadnout
JE ZAKÁZÁNO pracovat pod
kombajnem, který stojí jen na heveru.
11
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zastavení, musí být preventivně vyřazen
z činnosti řemenový převod pohonu
hlavní předlohy, což se provádí ručním
oddálením napínací řemenice od
řemenu až do aretace v krajní poloze!

POZOR: Speciální klíč na
otevírání kapot, elektrické skříně a
bedny s nářadím musí být vždy v
jednom svazku s klíčem od kabiny.

VAROVÁNÍ: Aby se vyloučila
možnost otravy oxidem uhelnatým,
nespouštějte
motor
kombajnu
v uzavřeném objektu se špatnou
ventilací!

POZOR: V havarijní situaci, a
když nelze opustit pracoviště dveřmi,
použijte nouzový výstup!
JE ZAKÁZÁNO vypínat
UKOSTŘENÍ a odpojovat modul AKB,
pokud běží motor.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo ke
zranění kontaktem se silně zahřátými
povrchy v zóně motorové jednotky, je
třeba před prováděním prací na běžné
údržbě nebo opravě nechat motor
vychladnout!

VAROVÁNÍ: Před zahájením
jakýchkoli prací na řezačce slámy
vypněte hlavní předlohu a motor!
Počkejte na úplné zastavení rotoru
rotujícího setrvačností.

JE ZAKÁZÁNO vnikat do
zásobníku, pokud běží motor.

VAROVÁNÍ: Před zahájením
práce kombajnu s řezačkou slámy se
ujistěte o nepřítomnosti lidí v oblasti
rozmetání slámy a vydejte varovný
signál!
Při práci s připojenou řezačkou
slámy se musí vrchní okraj deflektoru
nacházet pod horizontálou, která se
dotýká kružnice opisované noži rotoru.
Při přemisťování záklopky řezačky
slámy
z polohy
„Zpracování
do
válcového
balíku“
do
polohy
„Rozmělňování“, před zapnutím pohonu
zkontrolujte
nepřítomnost
slámy
v komoře rotoru a v případě nutnosti
tuto komoru vyčistěte, abyste zabránili
přetržení řemenu rotoru řezačky!

JE ZAKÁZÁNO prohrabovat
zrní rukama, nohama, lopatou nebo
jinými předměty při vybírání zrna ze
zásobníku.
VAROVÁNÍ:
Provádění
seřizovacích prací, údržby zásobníku,
čištění a odstraňování blokád skrz průchod
do zásobníku se povoluje jen při vypnutém
motoru.
JE ZAKÁZÁNO používat
zařízení na odběr vzorků zrna za chodu,
při zapnuté hlavní předloze, ale též při
zásobníku naplněném na více než 1/3
objemu.

VAROVÁNÍ:
Při
práci
kombajnu se sadou vybavení pro
sklizeň kukuřice na zrno, musí být
odpojen pohon řezačky slámy a
záklopka nastavena do polohy ukládání
stébel kukuřice do válcového balíku, aby
se zabránilo poškození rotoru řezačky
slámy!
VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při
zacházení s klimatizací! Nepřipusťte
únik chladiva do atmosféry!
spouštění

POZOR:
motoru

Při opětovném
po
spěšném
12
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vypněte. Tlačítko k zapnutí/vypnutí je
umístěno na samotném reflektoru!

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při
manipulaci s brzdovou kapalinou a
elektrolytem (jsou jedovaté a žíravé)!
NEPOPALTE SE KYSELINOU!
Kyselina
sírová
v elektrolytu
akumulátorové baterie je jedovatá. Její
koncentrace je dostatečně vysoká pro
popálení pokožky, propálení oděvu a
oslepnutí v případě vniknutí do oka.

VAROVÁNÍ: Při svářečských
pracích vypněte napájení kombajnu,
odpojte konektory z elektronických
modulů: motoru MR, motoru ADM,
synchronizačního modulu, modulu žací
lišty, ovládacího modulu transmise,
základního
modulu.
Doporučujeme
odpojit konektor od relé regulátoru
generátoru! (Viz obr. 4.1, obr. 4.2).

VAROVÁNÍ: V blízkosti AKB
zamezte jiskření a používání otevřeného
plamene, plyny AKB jsou silně výbušné!

VAROVÁNÍ: Při vypouštění
horké chladicí kapaliny z chladicího
systému a oleje z klikové skříně dávejte
pozor, abyste se neopařili!

NEPŘIPUSŤTE
VÝBUCH
AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ!
Nepřipusťte, aby na vrchní část
baterie padaly jiskry nebo zápalky a
přibližoval se k ní otevřený plamen.
Může to vyvolat výbuch plynu, který se
nachází uvnitř baterie.
V žádném případě nekontrolujte,
zda je baterie nabitá, přikládáním
kovového předmětu k jejím pólům.
Nenabíjejte zamrzlou baterii – může
vybuchnout. Baterii zahřejte na teplotu
16 °С.

VAROVÁNÍ: Neopravujte
prvky
hydraulického
pohonu
a
pneumatického systému, které jsou pod
tlakem!
Před opravou je třeba vypustit tlak z
hydraulického
systému
a
pneumatického systému!

VAROVÁNÍ:
Kontrolujte
veškeré elektrické vybavení a chraňte je
před poškozením. Okamžitě odstraňte
závady na vedeních!

VAROVÁNÍ:
Při
práci
s hydraulickými oleji dodržujte pravidla
osobní hygieny!
Z pokožky se olej smývá teplou
mýdlovou vodou.
Při vypouštění horké oleje dávejte
pozor, abyste se neopařili.

JE ZAKÁZÁNO zkratovat
elektrické vedení a pojistky. Používejte
jen pojistky s předepsanou hodnotou
proudu.

VAROVÁNÍ: Hydraulický olej je
hořlavina!
Zabraňte
hromadění
prachu,
nečistot a zbytků technologického

JE ZAKÁZÁNO zapojovat do
zásuvek pro přenosné svítilny elektrické
spotřebiče s celkovým odebíraným
výkonem více než 360 W nebo
odebíraným proudem vyšším než 15 A.
VAROVÁNÍ:
Výměnu
spálených žárovek pracovních reflektorů
provádějte s pomocí žebříku nebo
schůdků!
VAROVÁNÍ: Po zapnutí
reflektoru osvětlení sít a po prohlídce
zóny sítové stolice reflektor určitě
13
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produktu na motoru, olejové nádrži,
zahřívaných prvcích kombajnu!

linek s PHA tlak na nulu a zkontrolujte jej
manometrem v kabině kombajnu!

VAROVÁNÍ:
Hydraulické
systémy musí být utěsněné. V
systémech kombajnu nesmí docházek k
úniku a ukapávání oleje!

VAROVÁNÍ: Při opravárenských
pracích musí být šikmý dopravník spuštěn
dolů nebo mechanicky zajištěn proti
spuštění.

POZOR: Opravu hydraulických
systémů
provádějte
pouze
ve
specializované opravně!

VAROVÁNÍ: Pro zajištění
bezpečnosti při používání PGA je nutné
jejich vybití. Při vybíjení PGA postupujete
takto:
1) sejměte plastovou krytku chránící
před znečištěním ze zátky otvoru pro
plnění plynem (na horní straně
akumulátoru);
2) pomocí šestihranného klíče S = 6
otočte zátkou otvoru pro plnění plynem o
1/4-1/3 otáčky tak, aby se ozvalo
charakteristické
syčení
unikajícího
vzduchu.
Unikající plyn nesmíte vdechovat!
3) jakmile syčení ustane, zátkou
otočte o další 1/4-1/3 otáčky, aby se
syčení obnovilo;
4) postupné povolování zátky po
krocích (nanejvýš o dvě otáčky) a
vypouštění plynu provádějte, dokud
syčení úplně nepřestane. Poté je možné
zátku zcela vyšroubovat.

VAROVÁNÍ:
Nerozpojujte
olejová potrubí a nedotahujte jejich
spoje při pracujícím motoru! Během
práce se nedotýkejte kovových olejových
potrubí, protože se mohou zahřívat na 7080 °С!
VAROVÁNÍ:
Pravidelně
kontrolujte
hydraulické
hadice
a
vyměňujte poškozené a opotřebované za
nové. Hadice musí splňovat nezbytné
technické požadavky!
VAROVÁNÍ:
Spojení
multifunkčního
konektoru
mezi
mlátičkou a žací lištou se znečištěnými
styčnými plochami bude mít za následek
výpadky hydraulických přístrojů.
Udržujte
styčné
plochy
multifunkčního konektoru v ideální
čistotě!

VAROVÁNÍ: Před rozebráním
uzlů
hydraulického
systému
předpokládané
místo
demontáže
důkladně očistěte od bláta, prachu a
jiných nečistot. Povrchy hydraulických
spojů zbavíte nečistot nejrychleji a
nejúčinněji provedete pomocí zdroje

VAROVÁNÍ:
Při
opravě
hydrauliky musí být z hydraulického
systému vypuštěn tlak!
Kombajn je vybaven hydraulickým
systémem s PHA v počtu 5 ks, které se
plní technickým dusíkem pod tlakem 8
MPa. PHA se musí provozovat v souladu
s Pravidly požární bezpečnosti a platnými
Předpisy pro umístění a bezpečný provoz
nádob pracujících pod tlakem.
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k
výbuchu, neprovádějte na tělese PHA
svářečské ani jiné práce, neplňte PHA
kyslíkem ani atmosférickým vzduchem!
VAROVÁNÍ: Před opravou na
parkovišti a při skladováních upusťte z

14
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stlačeného vzduchu, po němž následuje
otření hadrem.
Nepřipouští se vniknutí nečistot do
vnitřku hydraulického systému, protože
vyvolává zaseknutí kuželek hydraulických
regulačních ventilů, selhání hydraulických
čerpadel, hydromotorů, dávkovacího
čerpadla a dalších prvků systému.
Spojování
polospojek
se
znečištěnými styčnými plochami bude mít
za následek výpadky hydraulických
přístrojů. Udržujte styčné plochy v ideální
čistotě!

–
sledovat
údaje
kontrolních
přístrojů chladicího systému motoru a
hydraulického systému;
– nepřipustit snížení hladiny chladicí
kapaliny v chladicím systému motoru;
– včas přerušit práci kvůli ochlazení
motoru a obnově tepelných režimů
hydraulického systému;
–
nepřipustit
shromažďování
prachu, bláta a zbytků technologického
produktu na motoru, olejové nádrži a
zahřívajících se prvcích kombajnu;
– starat se o čistotu ochranných
štítů chladičů a prostoru mezi chladicími
deskami a trubkami chladičů!
PRAVIDLA HAŠENÍ POŽÁRU: Při
vzniku požáru je třeba:
1. Učinit opatřeni na vyvezení
kombajnu z pole.
2. Vypnout motor a odpojit AKB.
3. Přivolat hasiče.
4. Začít hasit požár dostupnými
prostředky (hasicím přístrojem, vodou,
hlínou).

POZOR:
Při
delších
zastávkách se spuštěným motorem se
musí klávesa „Zapnutí ovládacího
modulu transmise“ na ovládacím pultu
přepnout do polohy, při které je
transmise odpojena, a dále je třeba
učinit opatření proti rozjetí (parkovací
brzda, zakládací klíny)!
V
případě,
že se
kombajn
samovolně rozjede, je třeba sešlápnout
brzdu a stisknout tlačítko „Odpojení
napájení
elektroniky
STOP“
na
ovládacím pultu.

POZOR: Kombajn musí být
vybaven dvěma práškovými hasicími
přístroji s obsahem minimálně 8 kg
hasicí látky v každém a dalšími
prostředky
hašení
požáru
dle
doporučení příslušných místních úřadů!
Místa pro umístění hasicích přístrojů
s upínacími prvky jsou:
- na vstupní plošině;
- na obslužné plošině motoru.

POZOR: Kvůli zajištění požární
bezpečnosti buďte opatrní při manipulaci
s palivem.
Nekuřte, vyhněte se jiskření a
používání otevřeného plamene při
tankování kombajnu.
Před tankováním kombajnu vypnete
motor a vyjměte klíč zapalování. Palivo
nedolévejte v uzavřených prostorách.
Rozlité palivo okamžitě utřete!

JE ZAKÁZÁNO svařovat na
motoru a na rámu pod motorem.

POZOR: Abyste odvrátili
nebezpečí vzplanutí, udržujte kombajn
v čistotě!

JE ZAKÁZÁNO připojovat
ukostřovací svorku svářecího přístroje k
motoru, prvkům motoru a rámu pod
motorem.

VAROVÁNÍ: Kvůli zachování
požární bezpečnosti je nutné během
činnosti kombajnu:

zabránit
kontaktu
tělesa
elektronických komponentů (například
ovládačů) a elektrického vedení se
svařovací elektrodou nebo ukostřovací
svorkou svařovacího přístroje.

VAROVÁNÍ: Kvůli ochraně
elektronických komponentů před vyšším
napětím při svařování je třeba dodržovat
tato bezpečnostní opatření:
– ukostřovací svorku svařovacího
přístroje upevnit přímo na svařovaný díl;
15
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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.

Symbol

Hodnota
– Místo mazání konzistentním mazivem
– Místo mazání tekutým mazivem
– Zvedací bod
– Místo instalace zvedáku
– Místo instalace hasicího přístroje
– Symbol bezpečnostní techniky
– NP pro mechanizátora (musí si jej prostudovat a
dodržovat)

16
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NEBEZPE
ČNÉ

NEBEZPE
ČNÉ

VTAŽENÍ RUKY DO ZAŘÍZENÍ
STROJE.
NEOTVÍREJTE A
NEPŘESOUVEJTE OCHRANNÉ
ŠTÍTY V DOBĚ, KDY MOTOR
PRACUJE

NATAHOVÁNÍ RUKY A HORNÍ

ČÁSTI TRUPU. OTÁČEJÍCÍ SE
ŠNEK POHONU.
NEOTEVÍRAT, DOKUD SE
MECHANISMY ZCELA NEZASTAVÍ.

NEBEZPEČN
É
NEOTVÍRAT, DOKUD SE
MECHANISMY ZCELA
NEZASTAVÍ

NEBEZPE
ČNÉ
ROZDRCENÍ
NESTŮJ MEZI
ADAPTÉREM A
KOMBAJNEM S
NASTARTOVANÝM
MOTOREM

JE ZAKÁZÁNO
ZDRŽOVAT SE ZÓNĚ
VYHAZOVÁNÍ SLÁMY

NEBEZPEČN

NEBEZPE
NATAHOVÁNÍ
ČNÉ
RUKY A HORNÍ ČÁSTI

NEBEZPE
ČNÉ
NATAHOVÁNÍ
RUKY A HORNÍ ČÁSTI

TRUPU. OTÁČEJÍCÍ SE ŠNEK

TRUPU. OTÁČEJÍCÍ SE ŠNEK

MECHANISMY ZCELA

POHONU.

POHONU.

NEZASTAVÍ

NEOTEVÍRAT, DOKUD SE

NEOTEVÍRAT, DOKUD SE

MECHANISMY ZCELA NEZASTAVÍ.

MECHANISMY ZCELA NEZASTAVÍ.

Samojízdná mlátička (pohled zprava)
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É

NEOTVÍRAT, DOKUD SE

POZOR
VYSOKÝ TLAK KAPALINY
STŮJTE V BEZPEČNÉ
VZDÁLENOSTI OD STROJE
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Bezpečnostní značky

NEBEZPE
VTAHOVÁNÍ KONČETIN DO
ZAŘÍZENÍ STROJE
NEPŘIBLIŽUJTE SE K
ZÁSOBNÍKU OBILÍ A
NEVSTUPUJTE DO NĚJ, POKUD
MOTOR PRACUJE

NATAHOVÁNÍ RUKY A
HORNÍ ČÁSTI TRUPU
OTÁČEJÍCÍ SE ŠNEK
POHONU
NEOTVÍRAT, DOKUD SE
MECHANISMY ZCELA
NEZASTAVÍ

NEBEZPEČN
É

ČNÉ

NEBEZPE
ZÁSAH ELEKTRICKÝM
PROUDEM.

ČNÉ

UDRŽUJTE DOSTATEČNOU

VZDÁLENOST OD
VYSOKONAPĚŤOVÉHO VEDENÍ

POZOR
HORKÝ POVRCH
NEDOTÝKAT SE

NEBEZPEČN
É

NEOTVÍRAT, DOKUD
SE MECHANISMY
ZCELA NEZASTAVÍ

NEBEZPE
ČNÉ

VTAŽENÍ KONČETIN DO ZAŘÍZENÍ
STROJE.
NEPŘIBLIŽUJTE SE K ZÁSOBNÍKU
OBILÍ A NEVSTUPUJTE DO NĚJ,
POKUD MOTOR PRACUJE

POZOR
VLEČENÍ
KOMBAJNU ZA
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ JE
ZAKÁZÁNO

NEBEZPE
POŘEZÁNÍ PRSTŮ
ČNÉ
NEBO DLANĚ
RUKY

NEBEZPE
ČNÉ
NEOTVÍRAT,
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

18

NEOTVÍRAT PŘED
ÚPLNÝM
ZASTAVENÍM
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Bezpečnostní značky

POZOR

NEBEZPE

NEBEZPE

ČNÉ
VTAHOVÁNÍ
RUKY A
HORNÍ ČÁSTI TRUPU
OTÁČEJÍCÍ SE ŠNEK
POHONU
NEOTVÍRAT, DOKUD SE
MECHANISMY ZCELA
NEZASTAVÍ

VTAHOVÁNÍ RUKY A
ČNÉ
HORNÍ ČÁSTI TRUPU
OTÁČEJÍCÍ SE ŠNEK
POHONU
NEOTVÍRAT, DOKUD SE
MECHANISMY ZCELA
NEZASTAVÍ

VYPNĚTE MOTOR A
VYJMĚTE KLÍČ ZE
ZAPALOVÁNÍ. NEŽ
BUDETE PROVÁDĚT
ÚDRŽBU NEBO
OPRAVY

POZOR
PÁD Z VÝŠKY
PŘIDRŽUJTE SE MADEL

NEBEZP
NEBEZPEČ
NEOTVÍRAT,
NÉ
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

ROZDRCENÍ
NESTŮJ
EČNÉ
MEZI ADAPTÉREM A
KOMBAJNEM S
NASTARTOVANÝM
MOTOREM

NEBEZPE

NEBEZP
ROZDRCENÍEČNÉ
CELÉHO TĚLASÍLA PŮSOBÍ SHORA.
BLOKOVAT ZVEDACÍ VÁLEC
ZARÁŽKOU

NEOTVÍRAT,
ČNÉ
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

NEBEZPEČ
NEOTVÍRAT,
NÉ
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

NEBEZPEČ
NEOTVÍRAT,
NÉ
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

POZOR
ÚDRŽBU, ČIŠTĚNÍ A
UVOLŇOVÁNÍ
UCPANÝCH MÍST
PROVÁDĚJTE OTVOREM
PŘI VYPNUTÉM
MOTORU!

NEBEZPEČ
NEOTVÍRAT,
NÉ
DOKUD SE
MECHANISMY
ZCELA
NEZASTAVÍ

Samojízdná mlátička (pohled zleva)
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JE ZAKÁZÁNO
ZDRŽOVAT SE V
ZÓNĚ VYHAZOVÁNÍ
SLÁMY
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Bezpečnostní značky

NEBEZPE
ČNÉ

ZÁSAH ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UDRŽUJTE
DOSTATEČNOU VZDÁLENOST
OD VYSOKONAPĚŤOVÉHO
VEDENÍ

POZOR
PŘI VYKLÁDÁNÍ OBILÍ
ZE ZÁSOBNÍKU JE
ZAKÁZÁNO
PROHRABOVAT OBILÍ
RUKOU, NOHOU,
LOPATOU NEBO
JINÝMI PŘEDMĚTY.

POZOR

VSTUP DO
ZÁSOBNÍKU PŘI
NASTARTOVANÉM
MOTORU
JE PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁN!
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1 Popis a činnost

Kombajn seká sklízené plodiny,
mlátí je, třídí a čistí zrno, ukládá je do
zásobníku a následně vykládá a
zajišťuje i sklizeň hluché části úrody
pomocí
těchto
technologických
schémat:
- ukládání slámy do válcových
balíků;
- rozmělňování
a
rozmetání
slámy po poli.

1.1 Účel
Kombajn je určen k přímé a
samostatné sklizni klasových obilnin a
s použitím
sad
vybavení
nebo
speciálních zařízení dodávaných na
zvláštní
objednávku
ke
sklizni
slunečnice, kukuřice na zrno, luštěnin,
kroupových plodin, travních semen, sóji
a řepky olejky na rovných polích
s uhlem sklonu do 8°.
1.2 Technické charakteristiky

Základní parametry a technické údaje kombajnu jsou uvedeny v tabulce 1.1.
Tabulka 1.1:Technické údaje
Parametr

Hodnota

Pracovní rychlost pohybu, km/h
Přepravní rychlost pohybu, km/h
Obrysové rozměry kombajnu, mm:
а) v pracovním stavu:
– délka
– šířka
- výška (se zvednutými nástavci zásobníku)
- výška (při vykládání)
b) v přepravním stavu:
– délka
– šířka
– výška
Konstrukční hmotnost kombajnu (bez paliva) v základní pracovní
konfiguraci (bez přepravního vozíku), kg
Značka motoru

0 - 10
0 - 20

Jmenovitý výkon motoru, kW
Objem palivové nádrže, l
Hladina hluku na pracovišti pracovníka obsluh, dBA
Nejistota měření, dBA
Úplný kvadratický průměr upraveného zrychlení kmitání na
sedadle řidiče (celková vibrace), m/s2
Параметр неопределенности, m/s2
Úplný kvadratický průměr upraveného zrychlení kmitání na
pracovním ústrojí (lokální vibrace), m/s2
Параметр неопределенности, m/s2
Předepsaná životnost, let
Předepsaná doba skladování (bez rekonzervace), let

10950
9700
4870
5100
20270
4100
4000
21000±630
D946 A7-04
(Stage IV)
400
800

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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Pokračování tabulky 1.1
Parametr

Hodnota
Mláticí ústrojí

Typ mláticího bubnu
Konstrukční šířka mlátícího ústrojí, mm
Rychlost otáčení hřídele mláticího bubnu s-1 (ot/min):
- bez reduktoru
- s reduktorem
Průměr mláticího bubnu, mm
Průměr zrychlovacího bubnu, mm
Rychlost otáčení hřídele urychlovacího bubnu s-1 (ot/min):
- bez reduktoru
- s reduktorem
Koš
Oddělovací plocha koše, m2
Průměr výběhového roštu, mm
Frekvence otáček výběhového roštu, s-1 (ot/min):
- bez reduktoru
- s reduktorem
Oddělovač slámy
Typ
Počet rotorů, ks
Délka rotorů, m
Průměr rotoru, mm
Čištění
2
Plocha sít, m
Počet kaskád, ks
Frekvence otáček hřídele ventilátoru, s-1 (ot/min)
Způsob regulace otáček ventilátoru

mlatkový,
s mlatkami
s levým
a
pravým
směrem rýhování.
1700+20
9,7...19,2 (582…1152)
4,06...8,06 (243…483)
600
450
10,3…20,5 (618…1230)
4,34…8,61 (260…516)
mřížovaný,
tvořený
tyčkami a lamelami
1,2
393
10,35...20,5 (621…1230)
4,4...8,6 (264…516)
rotorový
2
4,2
445
5,8
3
8,4...26,0 (504…1560)
bez stupňů, variátorem
s klínovým
řemenem,
s elektrickým
pohonem,
ovládaným z kabiny

Zásobník zrna
Typ zásobníku

Kapacita zásobníku, m3
Nakládací výška vyprazdňovacího šneku, mm
Úhel otočení vyprazdňovacího šneku, stup.
Podvozek
Pneumatiky kol
– řízených
– hnacích
Tlak v pneumatikách kol při používání, MPa
– řízených
– hnacích

22

transformovatelný,
s automatickou signalizací
naplnění,
s nuceným
vyprazdňováním
9,0
4100
101

600/65R28
900/60R32
0,16
0,24
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Závěr tabulky 1.1
Parametr

Hodnota

Rozchod kol, mm
– řízených
– hnacích
Základna, mm
Světlá výška, mm, min.

3230+50
3190+50
3790+50
380
Řezačka slámy

Průměr bubnu, mm
Frekvence otáček bubnu, s-1 (ot/min)

525
46,9 (2814)
Rozhazovač plev

Počet kotoučů, ks
Průměr kotouče s noži, mm
Rychlost otáčení kotoučů, ot/min

2
580
od 400 do 800
Žací lišta na obilniny

Šířka záběru, m
Šířka záběru, m

9,2
7,5

Elektrické vybavení
Jmenovité napětí systému elektrického vybavení, V:
Jmenovitá kapacita jedné akumulátorové baterie, Ah
Počet baterií, ks

24
215
2

Hydraulický systém
hydraulický pohon
objemový s
bezstupňovou
regulací rychlosti
jízdy

Pohon podvozku

Pohon volantového řízení
Pohon silových válců
Pohon parkovací brzdy
Pohon rozhazovače plev
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému pohonu
podvozku, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému
volantového řízení, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému silových
válců, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v hydraulickém systému ovládání
parkovací brzdy, MPa
Nastavený tlak pojistného ventilu v nízkotlakém hydraulickém
systému, MPa
Počet hydraulických válců na řízené nápravě, ks
Objem oleje hydraulického systému, l
Objem olejové nádrže, l

23

volumetrický
hydraulický pohon

42
17
18
14
2,3
2
160
70
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1.3 Obrysové rozměry samojízdné mlátičky
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1.4 Složení kombajnu
1.4.1
Kombajn
v základní
konfiguraci sestává ze samojízdné
mlátičky 1 (obrázek 1.1) a žací lišty na
obilniny 2.
1.4.2 Na základě samostatné
objednávky se za zvláštní poplatek
dodává: sada zařízení pro sklizeň
kukuřice na zrno; žací lišta na sklizeň
slunečnice;
žací
lišta
na
sóju;
příslušenství ke sklízení řepky; sběrač
obilí.

1 – samojízdná mlátička; 2 – žací lišta na obilniny
Obrázek 1.1: Kombajn
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1.5 Zařízení a práce
Samojízdná mlátička se skládá z:
šikmého dopravníku 6 (obrázek 1.2);
mláticího ústrojí 8; čištění 9; podvozku s
hnací 7 a řízenou nápravou 11;
motorové jednotky 2; dopravníku klasů
10 a zrna 3; kabiny 5 s ovládací
plošinou;
zásobníku
zrna
4;
vyprazdňovacího šneku 1; rozhazovače
plev 12, řezačky slámy 13 s deflektorem
14.

1 – šnek vyprazdňovací; 2 - motorová jednotka; 3 - dopravník zrna; 4 - zásobník zrna;
5 kabina 6 - šikmý dopravník; 7 – hnací náprava; 8 – mláticí ústrojí;
9 - čištění; 10 dopravník klasů; 11 – řízená náprava; 12 - rozhazovač plev; 13 - řezačka slámy; 14 - deflektor
Obrázek 1.2 - Samojízdná mlátička
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1.5.1 Šikmý dopravník

– po očistění pracovních ústrojí
stisknutím tlačítka vypínače vypnout
zpětný chod.
K fixaci žací lišty se šikmým
dopravníkem ve zdviženém stavu
během seřizování a oprav slouží opěra
7, umístěná na levé straně šikmého
dopravníku. Pro umístění podpěry je
nutné zdvihnout šikmý dopravník s žací
lištou do horní polohy, sejmout podpěru
7 z řetízku 6 a spustit ji na vysunutou tyč
hydraulického válce zdvihu šikmého
dopravníku.

Šikmý dopravník se skládá z rámu
1,
řetězového
a
destičkového
dopravníku 3 (obrázek 1.3), ventilátoru
na odsávání prachu 2, zpětného
mechanismu 4 a mechanismů pohonů.
Zpětný mechanismus 4 je umístěn
na pravé straně šikmého dopravníku.
Pohon mechanismu se uskutečňuje
pomocí hydromotoru.
Při zahlcování šikmého dopravníku
obilní hmotou je nutné:
– pomocí přepínače na ovládacím
panelu v kabině kombajnu vypnout
pohon šikmého dopravníku a žací lišty;
– stisknutím tlačítka vypínače
zpětného chodu šikmého dopravníku na
ovládacím panelu zapnout zpětný chod;

1 – rám; 2 – ventilátor; 3 – řetězový a destičkový dopravník; 4 – zpětný mechanismus;
vrchní hřídel; 6 – řetěz; 7 – opěra; 8- hřídel
Obrázek 1.3 - Šikmý dopravník
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1.5.2 Čištění

postupují po prstovém roštu nad síty.
Plevy a lehké příměsi se působením
proudu vzduchu z ventilátoru 11 odfukují
z prostoru čištění a snášejí na pole.
Velké kusy slámy, které sestupují
z vrchního síta, rovněž padají na pole.
Na druhé sekci vrchního síta 5 se
oddělují nedomlácené klásky, které
postupují po klasové podložce do
klasového šneku 9. Zrno očištěné na
vrchním sítu 5 postupuje na spodní síto
7, kde probíhá jeho konečné čištění.
Vyčištěné zrno padá po podložce na
zrno 8 do šneku pro dopravu zrna 10 a
dopravník zrna a plnicí šnek je
dopravuje do zásobníku zrna. Produkty
ze spodního síta padají po podložce na
klasy 6 do šneku pro dopravu klasů 9 a
dopravník klasů 2 je pak dopravuje
k opětovnému výmlatu do mláticího
ústrojí 1.

Součástí čištění je: mláticí ústrojí 4
(obrázek 1.4), šnek na zrno 8, dopravník
zrna 1, rotorové oddělovače slámy 2,
vibrační deska 3, ventilátor 6, síta 10;
šnek a dopravník klasů 7, podvozek s
hnací 5 a řízenou nápravou 11,
mechanismy pohonů.
Schéma činnosti čištění je uvedeno
na obrázku 1.5.
Hmota obsahující zrno, spadlá po
vymlácení na vibrační desku 12
(obrázek 1.5), která se pohybuje
kolébavým pohybem, se předběžně třídí
– zrno a těžké kousky slámy klesají dolů
a pohybují se ve spodní zóně vrstvy a
lehké částice a velké kusy slámy se
posunují v její vrchní zóně. Na prstovém
roštu vibrační desky 12 probíhá další
předběžné třídění hmoty: zrno, které se
pohybuje v nižší zóně vrstvy, se dostává
na vrchní síto 5 a velké kusy slámy

1 – dopravník zrna; 2 - rotorový oddělovač slámy; 3 - vibrační deska; 4 - mláticí ústrojí; 5 –
hnací náprava; 6 – ventilátor; 7 - dopravník klasů; 8 – šnek na dopravu zrn; 9 – spádová deska;
10 – síto; 11 – řízená náprava
Obrázek 1.4 – Čištění
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1 – mláticí ústrojí; 2 – dopravník klasů; 3 – rotorový oddělovač slámy;
4 – spádová deska;
5 – vrchní síto; 6 - klasová podložka; 7 – spodní síto; 8 – podložka na zrna; 9 – klasový šnek;
10 - šnek na dopravu zrn; 11 – ventilátor; 12 – vibrační deska
Obrázek 1.5 - Schéma činnosti čištění

Řízená náprava slouží k převodu
části hmotnosti stroje na půdu a ke
změně směru jízdy stroje.

1.5.2.1 Podvozek
Podvozek mlátičky sestává z rámu 2
(obrázek 1.6), hnací nápravy 6, řízené
nápravy 4, mláticího ústrojí 1; sestavy
ventilátoru čištění 5 a tažného zařízení
3;

1 – mláticí ústrojí; 2 – rám; 3 - tažné zařízení; 4 – řízená náprava; 5 - sestava ventilátoru čištění;
6 – hnací náprava;
Obrázek 1.6 - Podvozek
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Kola se upevní šrouby k přírubám
nábojů 1 (obrázek 1.7), které jsou mezi
sebou spojeny kvůli synchronizaci
zatáčení spojovací tyčí řízení 6. Kola se
otáčejí pomocí pístových hydraulických
válců 3 a 5.
Hnací náprava slouží k přenesení
váhy stroje na půdu a přenosu točivého
momentu z hydromotoru hydrostatického
převodu na hnací kola.
Pohon hnací nápravy se uskutečňuje
pomocí hydromotoru přes převodovou
skříň 5 (obrázek 1.8), poloosy 3, 7 a
nápravové převodovky 2, 11.
Je použita dvourychlostní převodová
skříň 6, zesílené pohony nápravy 10, 13 a
systémy pracovního a parkovacího
brzdění.

Brzdné mechanismy vrchní 4, 6 a
spodní 11, 12 představují systém
pracovního brzdění, jako brzdný prvek se
používají hydraulické kotoučové brzdy s
třecí skobou, které se montují na korpus
převodové skříně.
V systému parkovacího brzdění se
jako brzdný prvek používají plovoucí
třmeny s akumulátorem energie 2, 8, které
se montují na skříň nápravových
převodovek. Poloosy 3, 7 slouží k přenosu
točivého momentu z výstupních hřídelů
převodové skříně 5 na nápravové
převodovky 10, 13 a představují drážkové
hřídele.
Nápravové převodovky 10, 13 slouží k
přenosu točivého momentu na hnací kola.

1 – náboj kola; 2 – otočný čep; 3, 5 – hydraulické válce; 4 – nosník nápravy; 6 – táhlo řízení; 7 –
osa
Obrázek 1.7 - Řízená náprava

1, 9 – odvětrávací ventily; 2, 8 – třmeny s akumulátorem energie; 3, 7 – poloosy; 4, 6 – brzdný
mechanismus vrchní, 5 – převodová skříň; 10, 13 – nápravové převodovky; 11, 12 - brzdný
mechanismus spodní
Obrázek 1.8 – Hnací náprava
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1.5.2.2 Mláticí ústrojí

Rýhované mlatky 3 jsou postupně
připevněny na lištách kostry mláticího
bubnu 2.
Hřídel šestilopatkového výběhového
roštu je současně předlohou šikmého
dopravníku.

Mláticí ústrojí se skládá z tělesa,
mlatkového mláticího bubnu 2 (obrázek
1.9), zrychlovacího bubnu 1, koše,
mechanismu
regulace
koše,
výběhového roštu 4, lapače kamenů 6 a
mechanismů pohonu pracovních ústrojí.

1 – zrychlovací buben; 2 – mláticí buben; 3 – mlatka; 4 – výběhový roš; 5 – závěsy koše; 6 –
lapač kamenů
Obrázek 1.9: Mláticí ústrojí

Základna 2 (obrázek 1.10), štít 1 a
bočnice 3 lapače kamenů vytvářejí
prostor pro zachycování cizích těles,
která padají do mláticího ústrojí s obilní
hmotou.
Čištění dutiny lapače kamenů se
provádí denně skrze otevřenou stříšku
5, která se přidržuje páčkami 4. Před
čištěním prostoru lapače kamenů
zvedněte páčky 4 nahoru, dokud se osa
6 neuvolní ze svorek, a otevřete stříšku
držátkem 7. Po čištění zavřete stříšku 5
a zajistěte ji tak, že spustíte páčky 4
dolů.

1 – štít; 2 - základna; 3 – bočnice;
4 - páčka; 5 - stříška; 6 - osa; 7 – držátko
Obrázek 1.10: Lapač kamenů
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Dvoudílný koš se skládá z předního
1 (obrázek 1.11) a zadního koše 2,
zavěšeného pomocí táhel 7, 8,
stahovacích objímek 5, 11 a pák 6, 10.
Změna (zvětšení/zmenšení) mezery
koše se provede pomocí elektrického
mechanizmu 4, s pomocí přepínače
mezery koše na ovládacím panelu
v kabině kombajnu.

1 – přední koš; 2 – zadní koš; 3 – kostra
zadního koše; 4 - elektromechanismus; 5, 11 stahovací objímky; 6, 10 – páky; 7, 8 – táhla;
9 – kostra předního koše
Obrázek 1.11: Koš

1.5.2.3 Oddělovač slámy
Oddělovač slámy se skládá ze dvou
rotorů 4 (obrázek 1.12), distanční vložky
5, přijímače 6, košů 3.

1 – kryt; 2 – pláště rotoru; 3 – koše; 4 – rotory; 5 – distanční vložka; 6 – přijímač
Obrázek 1.12 - Oddělovač slámy
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1.5.3 Motorová jednotka

Motor 11 je upevněn na rámu pod
motorem 12.
Olej se ze z klikové skříně motoru
vypouští
vypouštěcím
olejovým
potrubím 9.
Chladicí kapalina se vypouští
vypouštěcí hadicí 13.
Všechny informace o bezpečnostní
technice,
pravidlech
používání,
seřizování, údržbě a odstranění závad
na motoru jsou obsaženy v provozních
dokumentech, které se přikládají k
motoru.

Na kombajn se dosazuje dieselový
motor D946 A7-04 od firmy Liеbherr
ekologické třídy Stage IV s nominálním
výkonem 400 kW (obrázek 1.13) a se
systémy zajišťujícími práceschopnost.
Přívod
vzduchu
čistí
vzduch
vtahovaný lopatkami ventilátoru od
zbytků slámy a prachu a chrání chladicí
jednotku 1 před zanášením plevami a
drobnými částicemi slámy.
Nádrž 6 je určena k uchovávání
močoviny,
která
zajišťuje
čistotu
výfukových plynů motoru.

1 – chladicí jednotka; 2 – expanzní nádoba; 3 – indikátor znečištění;
4 - snímač tlaku;
5 – vzduchový filtr; 6 - nádrž AdBlue; 7 - mísič výfukových plynů; 8 - vypouštěcí systém; 9 vypouštěcí hadice na olej z klikové skříně motoru;
10 - multiplikátor; 11 – motor; 12 – rám
pod motorem; 13 - vypouštěcí hadice na chladicí kapalinu
Obrázek 1.13 - Motorová jednotka
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Zásobník
vyprazdňovací zařízení

1 Popis a práce

zrna

a

zvukovou a světelnou signalizaci
naplnění zásobníku zrna na 70 a 100 %.
Průchod do zásobníku zakrývá stříška
1. Střecha zásobníku 4 poskytuje
ochranu před atmosférickými srážkami a
zvětšuje objem zásobníku za cenu své
transformace.
Vyprazdňovací zařízení je určeno
k vykládání zrna ze zásobníku do
dopravního
prostředku.
Otočný
vyprazdňovací šnek 6 může být
nastaven pomocí hydraulického válce
ovládaného z kabiny kombajnu do
pracovní nebo přepravní polohy.
V přepravní
poloze
podepírá
vyprazdňovací
šnek
opěra.
Pro
vykládání zrna je zařízení vybaveno
pohonem
šneku
se
zapínacím
mechanizmem.

Zásobník zrna (obrázek 1.14) je
určen ke sběru zrna v době činnosti
kombajnu. Zásobník se plní pomocí
dopravník zrna a centrálního plnicího
šneku 5.
Aby bylo možné pohodlně sledovat
plnění
zrnem
a
vyprazdňování
zásobníku, je na přední bočnici tělesa
umístěno pozorovací okno 2. K odběru
vzorků zrna ze zásobníku během
činnosti kombajnu je určeno okno
zařízení na odběr vzorků 13. Před
naplněním je třeba otevřít zásobník
zrna, nástavce se rozkládají/skládají
přepínačem na ovládacím pultu.
Na přední bočnici se v zásobníku
nacházejí čidla systému ASŘ pro

1 – stříška průchodu do zásobníku; 2 – pozorovací okno; 3 – nástavec zásobníku; 4 – střecha
zásobníku; 5 – plnicí šnek; 6 – otočný vyprazdňovací šnek; 7 – odvod s reduktorem; 8 podlaha; 9 - kryty; 10 – šikmý vyprazdňovací šnek; 11 – horizontální šneky; 12 – reduktor; 13 –
okno zařízení na odběr vzorků
Obrázek 1.14: Zásobník zrna
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1.5.5 Řezačka slámy

drážce pojistným kolíkem 7 v poloze pro
rozmetání rozmělněné slámy po poli.
V tělese řezačky 6 je odklopná část
dna, jejíž poloha se nastavuje podle
sklízené plodiny a agrotechnických
podmínek.
Mezi bočnicemi tělesa je k ose
výkyvně připevněna záklopka 2, kterou
lze pomocí rukojeti sektoru 9 odklopit
vpřed nebo sklopit vzad a připevnit
maticemi k osám přivařeným k bočnicím
tělesa řezačky 6 a procházejícím
podélnými
drážkami
sektorů.
Na
obrázku 1.15 je záklopka 2 odklopena
dozadu.
Pohon hřídele rotoru řezačky
zajišťují
dva
převody
s klínovým
řemenem od hlavní předlohy.
V situaci, kdy je záklopka 2
odklopena dopředu, se nesmí spouštět
předloha řezačky slámy.
V konstrukci řezačky slámy se
počítá s blokováním zákazu spuštění
hlavní předlohy.

Řezačka slámy (obrázek 1.15) se
vstupujícím deflektorem 1, je určena
k rozmělňování
slámy
a
jejímu
rozmetání po poli. V případě nutnosti ji
lze bez demontáže z kombajnu přestavit
do konfigurace pro ukládání slámy do
válcového balíku.
Na bočnicích tělesa řezačky 6 je
v ložiscích uložen rotor řezačky 3,
k němuž jsou výkyvně připevněny nože.
Na bočnicích tělesa je též připevněna
opěra nožů 5 s nainstalovanými noži. V
opěře nožů 5 se počítá s otvory, které
umožňují otáčet opěrou současně s noži
za účelem změny délky rozmělňování.
Na těleso řezačky 1 je výkyvně
zavěšen deflektor 6 upevněný jezdci 8
k jedné z drážek, v souladu s jednou
z těchto poloh: přepravní; pro ukládání
slámy do válcových balíků; pro
rozmetání rozmělněné slámy po poli. Na
obrázky 1.15 jsou jezdci 8 zajištěny v

1 – deflektor; 2 – záklopka; 3 – rotor řezačky; 4 – stěna; 5 – opěra nožů; 6 - těleso řezačky; 7 –
pojistní kolík; 8 – jezdec; 9 – rukojeť sektoru
Obrázek 1.15: Řezačka slámy
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1.5.6 Rozhazovač plev
Rozhazovač plev je určen k
rozhazování plev po poli.
Do pohybu se uvádí hydromotory 2
(obrázek 1.16)
Rychlost otáčení disků pravého 1 a
levého 3 rozhazovače plev se upravuje
pomocí
hydraulického
systému
rozhazovače plev.
VAROVÁNÍ: Při nižší rychlosti
otáčení disků může docházet k
zacpávání v oblasti rozhazování plev!

1 – disk pravý;
3 - disk levý; 4 – rám

2

–

hydromotory;

Obrázek 1.16 - Rozhazovač plev
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1.5.7 Hydraulický systém kombajnu
Hydraulický systém kombajnu se
skládá z několika hydraulických systémů,
které jsou mezi sebou rozděleny podle
funkčního určení, ale které mají společnou
olejovou nádrž:
- hydraulické systémy pohonu
podvozku 8 (obrázek 1.17);
- hydraulické systémy volantového
řízení a silových hydraulických válců 6;
- hydraulické systémy pohonu
chladiče 5;
- hydraulické systémy nízkotlaké 4;
- hydraulické systémy pohonu
rozhazovače plev 7;
- hydraulické systémy pohonu
přiháněče žací lišty 1;
- hydraulické systémy pohonu
parkovací brzdy 3;
- hydraulické systémy šikmého
dopravníku
(příslušenství
šikmého
dopravníku) (obrázek 1.18);
- hydraulické systémy žací lišty
(příslušenství žací lišty) (obrázek 1.19).
Základní
hydraulické
schéma
hydraulického systému kombajnu je
uvedeno v příloze A, na obrázku A.1.

1 - hydraulický systém pohonu přiháněče žací lišty; 2 olejová nádrž; 3 – hydraulický systém
pohonu parkovací brzdy; 4 – hydraulický systém nízkotlaký; 5 - hydraulický systém pohonu chladiče; 6
- hydraulický systém volantového řízení a silových hydraulických válců; 7 - hydraulický systém pohonu
rozhazovače plev; 8 - hydraulický systém pohonu podvozku
Obrázek 1.17 – Hydraulický systém samojízdné mlátičky
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Hydraulický systém pohonu podvozku
převodové skříně za účelem jejich
je sestrojen na základě volumetrického
snazšího záběru nebo vyřazení.
hydraulického pohonu. Zajišťuje jízdu
Způsob zapojování elektromagnetů
kombajnu dopředu a dozadu.
hydraulického
systému
pohonu
Rychlost pohybu kombajnu se mění a
podvozku je uveden v tabulce 1.2.
zpětný chod se zapíná změnou výkonu
čerpadla nebo změnou pracovního
objemu hydromotoru.
Rychlostní stupně (I. nebo II.) se
přeřazují
elektricky
ovládaným
hydraulickým řadičem převodů.
Hydraulický blok dotáčení hřídele
hydromotoru zajišťuje protáčení pastorků
Složení hydraulického systému pohonu podvozku a umístění aparátů na kombajnu:
č.
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
Hydraulický blok řazení převodů
Levá strana, u předního kola
1
Hydraulické čerpadlo (chodu + řízení)
Levá strana, na multiplikátoru
2
Hydraulický
blok
pro
dotáčení
hřídele
Na konzoli olejové nádrže
3
4
5

hydromotoru
Olejová nádrž
Hydromotor

Na obslužné plošině motoru
Hnací náprava, na převodové skříni

Tabulka 1.2
Spotřebič

Číslo elektromagnetu

C1.3, C1.4
dotočení

-Y1.5

-Y1.6

-Y1.8

Diagnostic
ký bod
přítomnost
i tlaku
23-28 bar
TD 1.2
TD 1.4

dotočení

Y1.5

Y1.6

Y1.9

TD 1.4

Y1.5

Y1.6

dotočení

Y1.8

TD 1.4
TD 1.2

dotočení

Y1.9

TD 1.2

Typ operace

Neutrál
Neutrál – zařazení I. rychlosti,
hřídele vlevo
Neutrál – zařazení I. rychlosti,
hřídele vpravo
I. rychlost zařazena
Vyřazení I. rychlosti - neutrál,
hřídele vlevo
Vyřazení I. rychlosti - neutrál,
hřídele vpravo
Neutrál – zařazení II. rychlosti,
hřídele vlevo
Neutrál – zařazení II. rychlosti,
hřídele vpravo
II. rychlost zařazena
Vyřazení II. rychlosti - neutrál,
hřídele vlevo
Vyřazení II. rychlosti - neutrál,
hřídele vpravo
Jízda vpřed
Jízda dozadu

C1.1

dotočení

Y1.5

Y1.7

Y1.8

TD 1.3

dotočení

Y1.5

Y1.7

Y1.9

TD 1.3

Y1.5

Y1.7

dotočení

Y1.8

TD 1.3
TD 1.2

dotočení

Y1.9

TD 1.2

C1.2

М1.1
Н1.1
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Hydraulický systém volantového řízení
je určen k natáčení kol řízené nápravy
samojízdné
mlátičky.
Spojení
hydraulických válců pro natáčení kol
s dávkovacím čerpadlem nainstalovaným
ve sloupku řízení se uskutečňuje pomocí
pracovní kapaliny a dávkovací čerpadlo je
mechanicky spojeno s volantem.
Hydraulický
systém
silových
hydraulických válců je určen k ovládání
těchto hydraulických válců:
- otáčení vyprazdňovacího šneku;
- zdvíhání žací lišty (šikmého
dopravníku);
- příčného kopírování (příslušenství
hydraulického
systému
šikmého
dopravníku);
zpětného
chodu
šikmého
dopravníku (příslušenství hydraulického
systému šikmého dopravníku);
- horizontálního posuvu přiháněče
(příslušenství hydraulického systému
žací lišty);
- vertikálního posuvu přiháněče
(příslušenství hydraulického systému
žací lišty);
Rychlost
posuvu
šikmého
dopravníku (rychlý nebo pomalý)
zajišťuje modu žací lišty systému BIUS,

který ovládá elektromagnety pracovní
sekce hydraulického bloku zvedání žací
lišty.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického systému
volantového
řízení a silových hydraulických válců je
uveden v tabulce 1.3.

Složení hydraulického systému volantového řízení a silových hydraulických válců a
umístění aparátů na kombajnu:
č.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Název hydraulického aparátu

Umístění na kombajnu

Hydraulický válec otočení vyprazdňovacího Levá strana, v horní části kombajnu
šneku do přepravní polohy a do polohy pro
vyprazdňování
Hydraulický blok zvedání žací lišty s Levá strana, v prostřední části kombajnu
přepadovou sekcí
Hydraulické čerpadlo volantové
Levá strana, na hydraulickém čerpadle
jízdního pohonu
Tlakový filtr
Levá strana, u olejové nádrže
Sběrný filtr
V olejové nádrži
Hydraulické válce volantové
2 ks na nosníku řízené nápravy
Hydraulický blok otočení vyprazdňovacího Levá strana, v prostřední části kombajnu
šneku
Hydraulický blok tlumení (odpojení PHA)
Na nosníku hnací nápravy
Hydraulický
válec
zdvíhání
šikmého 2 ks pod šikmým dopravníkem
dopravníku
Dávkovací čerpadlo
Ve sloupku řízení
Hydraulické čerpadlo dvoudílné (hydraulický Levá strana, na multiplikátoru (první díl)
systém silových hydraulických válců)

Tabulka 1.3
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Bezpečnostní značky

Spotřebi
č

Typ operace
Otočení vyprazdňovacího šneku:
- do pracovní polohy
- do přepravní polohy
Přesun šikmého dopravníku - rychlý:
- zdvih
- spuštění
Přesun šikmého dopravníku - pomalý:
- zdvih
- spuštění
Odpojení PHA2.1 a PHA2.2

Y2.12

Y2.3

Y2.12

Y2.4

C2.3
C2.4

Y2.12

Y2.10

Y2.11

Y2.9

Y2.11

C2.3
C2.4

Y2.12

Y2.10

Y2.11

Y2.9

Y2.11

C2.1

Y2.15

Hydraulický systém pohonu chladiče
je určen k chlazení oleje hydraulického
systému
kombajnu.
Část
oleje
hydraulického systému je vedena do
chladiče. V případě, že se olej zahřeje na
teplotu vyšší než 60 °C, se na povel
teplotního
čidla,
instalovaného
v
hydraulickém systému pohonu podvozku,
zapne hydraulický pohon ventilátoru kvůli
vyšší efektivitě chlazení. Ventilátor se otáčí
reverzním hydromotorem.
č.
1
2

Číslo elektromagnetu

Cyklogram práce: 180 sekund - přímý
chod (směrování proudu vzduchu přes
chladič směrem k ventilátoru); 10 sekund zpětný chod. Ventilátoru pracuje do té
doby, dokud se olej neochladí na teplotu
nižší než 50 °C.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického systému pohonu chladiče
je uveden v tabulce 1.4.

Složení hydraulického systému pohonu chladiče a umístění aparátů na kombajnu:
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
Chladič olejový s hydromotorem ventilátoru
Hydraulický blok ventilátoru

Shora v zadní části stroje

Tabulka 1.4
Typ operace
Zapojení přímého chodu ventilátoru chladiče
Zapojení zpětného chodu ventilátoru chladiče
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Číslo elektromagnetu

М4.1
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Y4.2
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Hydraulický systém nízkotlaký je
určen k ovládání:
- hydraulického válce zapínání
vyprazdňování zásobníku zrna;
- hydraulického válce zapínání
hlavního pohonu;
- hydraulického válce zapojení I.
stupně pohonu řezačky slámy;
- hydraulické spojky pro zapínání
šikmého dopravníku a žací lišty.

č.
1
2
3
4
5
6

7

Hydraulický blok nízkotlaký je
napájen z hydraulického čerpadla
pohonu parkovací brzdy přes nabíjecí
ventil PHA.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického systému nízkotlakého je
uveden v tabulce 1.5.

Složení hydraulického systému nízkotlakého a umístění aparátů na kombajnu:
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
Hydraulický válec hlavního pohonu

V horní části kombajnu, levá strana mezi
motorem a zásobníkem
Hydraulický válec řezačky slámy
Levá strana, v prostřední části kombajnu
Hydraulický válec vyprazdňování zásobníku
V horní části kombajnu, levá strana mezi
motorem a zásobníkem
Pojistný ventil nízkotlaký
Levá strana, v zadní části kombajnu u
olejové nádrže
Nízkotlakový hydraulický blok
Levá strana, v zadní části kombajnu u
olejové nádrže
Zpětný ventil
Levá strana, v zadní části kombajnu u
olejové nádrže, je nainstalován na
nízkotlakém hydraulickém bloku
Hydraulická spojka šikmého dopravníku (je Levá strana, v prostřední části kombajnu
součástí
sestavy
pohonu
šikmého
dopravníku)

Tabulka 1.5
Spotřebi
č

Typ operace
Zapnutí vyprazdňování zásobníku zrna:
– zapnout
– vypnout
Zapnutí hlavního pohonu:
– zapnout
– vypnout
Zapnutí šikmého dopravníku:
– zapnout
– vypnout
Zapnutí I. stupně pohonu řezačky slámy:
– zapnout
– vypnout

C9.1

Číslo elektromagnetu
Y9.1
--

C9.2

Y9.2
--

У9.1

Y9.3
--

C9.3

Y9.4
--
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Hydraulický
systém
pohonu
rozhazovače plev je určen k pohonu
disků rozhazovače plev.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického
systému
pohonu
rozhazovače plev je uveden v tabulce
1.6.
Složení hydraulického systému pohonu rozhazovače plev a umístění aparátů na
kombajnu:
č.
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
1
2
3

Hydraulické čerpadlo rozhazovače plev
Regulátor spotřeby
Hydromotor

Na motoru
Levá strana, vzadu na kombajnu, 2 ks
Rozhazovač plev

Tabulka 1.6
Spotřebi
č
M12.1,
M12.2

Typ operace
Zapnutí rozhazovače plev

Číslo elektromagnetu
Y12.1

Hydraulický
systém
pohonu
přiháněče žací lišty je určen k otáčení a
nastavení otáček přiháněče žací lišty
(pohon nereverzní).
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického
systému
pohonu
přiháněče je uveden v tabulce 1.7.
Složení hydraulického systému pohonu přiháněče žací lišty a umístění aparátů na
kombajnu:
č.
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
Hydraulické čerpadlo
Levá strana, v prostřední části kombajnu
1
Multifunkční konektor
Spojení hydraulického systému žací lišty
2

3
4

a mlátičky, konektor je umístěn na levé
straně v přední části kombajnu a skládá
se ze dvou částí. Stacionární část je
umístěna na žací liště, mobilní na
mlátičce
Levá strana, v prostřední části kombajnu
Na žací liště

Proplachovací ventil
Hydromotor pohonu přiháněče

Tabulka 1.7
Spotřebič

Typ operace
Zapnutí (nastavení otáček) přiháněče

М89.1
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Číslo elektromagnetu
hydraulického čerpadla
Yp8.1
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1 Popis a práce

Hydraulický systém pohonu parkovací
brzdy je určen k odpojení parkovací brzdy
při jízdě kombajnu.
Pro odpojení parkovací brzdy se olej
pod tlakem dodává do výkonných
hydraulických
válců
brzdných
mechanismů,
umístěných
v
nápravových
převodovkách
hnací

nápravy. Zabrzdění kombajnu se
provede
pružinami
brzdných
mechanismů, kdy je zároveň vypuštěn
tlak z výkonných hydraulických válců.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického systému pohonu parkovací
brzdy je uveden v tabulce 1.8.

Složení hydraulického systému pohonu parkovací brzdy a umístění aparátů na
kombajnu:
č.
Název hydraulického aparátu
Umístění na kombajnu
Nabíjecí ventil PHA
1
Ventil parkovací brzdy (je součástí bloku
2
3
4
5

Levá strana, u olejové nádrže
ventilů)
Ventil zdvojení odpojení parkovací brzdy (je
součástí bloku ventilů)
Dvoudílné hydraulické čerpadlo
Levá strana, na multiplikátoru (druhý díl)
Blok PHA
Levá strana, u olejové nádrže

Tabulka 1.8
Spotřebi
č
C6.1,
C6.2

Typ operace
Ovládání parkovací brzdy:
- odpojit (odbrzdění)
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Číslo elektromagnetu
Y6.1

Y6.2
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1 Popis a práce

Hydraulický
systém
šikmého
dopravníku (obrázek 1.18) je určen k
ovládání hydraulických válců příčného
kopírování a ovládání zpětného chodu
šikmého dopravníku.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického
systému
šikmého
dopravníku je uveden v tabulce 1.9.

1 – hydraulické válce příčného kopírování; 2 – hydraulický válec zapnutí zpětného chodu;
3
- hydromotor zpětného chodu; 4 – hydroblok příčného kopírování a zpětného chodu; 5 rychlospojky
Obrázek 1.18 – Hydraulický systém šikmého dopravníku

Tabulka 1.9
Spotřebi
č

Typ operace
Příčné kopírování
Vlevo dole Vpravo nahoře
Vpravo dole Vlevo nahoře
Zapnutí zpětného chodu šikmého dopravníku:
– zapnout
– vypnout
Nabíjení PHA79.1 při odpojeném relé RD79.1 (při
odpojování relé se zapne přepadová sekce v
hydraulickém bloku zvedání žací lišty)
při zapojeném relé RD79.1
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Číslo elektromagnetu

C79.1
C79.2

Y2.12

Y79.2

Y2.12

Y79.1

C79.3
М79.1

Y2.12

Y79.3

--

--

Y2.12
--
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1 Popis a práce

Hydraulický systém žací lišty
(obrázek 1.19) je určen k horizontálnímu
a vertikálnímu přesunu přiháněče, k
pohonu a regulování frekvence otáček
přiháněče.
Způsob zapojování elektromagnetů
hydraulického systému žací lišty je
uveden v tabulce 1.10.

1 – hydromotor pohonu přiháněče; 2 - hydraulické válce horizontálního přesunu přiháněče; 3 hydraulické válce zvedání přiháněče; 4 - hydraulický blok žací lišty; 5 - konektor multifunkční
Obrázek 1.19 – Hydraulický systém žací lišty

Tabulka 1.10
Spotřebič

Typ operace
Horizontální posuv přiháněče:
- vysunout
- zatáhnout
Vertikální posuv přiháněče
- zvednout
- spustit
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Číslo elektromagnetu
přepadové
hydraulického
sekce
bloku žací lišty

C89.1
C89.2

Y2.12

Y89.1

Y2.12

Y89.2

C89.3
C89.4

Y2.12

Y89.3
Y89.3

Y89.4
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1 Popis a práce

Olejová nádrž 5 (obrázek 1.20) je
společná
pro
všechny
okruhy
hydraulického systému.
Kontrola
hladiny
oleje
v
hydraulickém systému se provádí podle
ukazatele hladiny oleje 6.
Kontrola teploty provozní kapaliny
se provádí snímačem ukazatele teploty
oleje, který je nainstalován v drenážní
lince hydraulického čerpadla podvozku,
a snímačem havarijní teploty oleje 8,
umístěným v olejové nádrži.
K čištění oleje se používá filtr 1,
vestavěný do olejové nádrže.

1 – filtr; 2, 3 – vzduchové filtry; 4 - stříška;
5 – nádrž; 6 - ukazatel hladiny oleje; 7 –
snímač-hydraulický signalizátor;
8 –
snímač havarijní teploty oleje, 9 - zpětný
hydraulický ventil
Obrázek 1.20 – Olejová nádrž
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Rozmístění
snímačů
hydraulického systému kombajnu je
znázorněno na obrázku
1.21.
.
Relé hladiny dá signál
o minimální hladině provozní kapaliny
v olejové nádrži
RD2.2 (SP6)

RT1.1 (SK2)

DT1.1 (BK1)

RU1.1 (SL3)

RD6.1 (SP9)

RD2.1 (SP8)
RD6.2 (SP1)

RD9.1 (SP3)

DD2.1 (BP5)
RD79.1 (SP10)

RD - tlakové relé; RU - relé hladiny; DD - snímač tlaku; RT - teplotní relé;

DT - teplotní čidlo

Obrázek 1.21 – Rozmístění snímačů hydraulického systému kombajnu
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Schéma
rozmístění
filtrů
hydraulického systému kombajnu je
znázorněno na obrázku 1.21.
Seznam
filtračních
vložek
hydraulického systému kombajnu a
periodicita jejich údržby jsou uvedeny v
příloze E
Filtr hydraulického systému
pohonu podvozku

Vypouštěcí filtr
hydraulického systému

Tlakový filtr hydraulického
systému silových
hydraulických válců

Obrázek 1.21 – Rozmístění filtrů hydraulického systému kombajnu
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1.5.8 Seznam kódů chyb hydraulického systému dle údajů BIUS
Kód
chyby
hydraulic
kého
systému
1
Г 1.1

Г 1.2

Г 1.6

Text na monitoru
palubního
počítače

Dekódování
chyby

2
3
Zanesený
Zanesený filtr
vypouštěcí filtr v
olejové
nádrži,
vyměňte jej. Kód D
1.1
Je
znečištěn Zanesený filtr
tlakový
filtr
hydraulického
systému silových
válců, vyměňte jej.
Kód Г 1.2
Nízký tlak nabíjení
PHA
parkovací
brzdy.
Vypnout
parkovací
brzdu
nelze.
Kód Г 1.6

Bod pro
změření
tlaku

Požadovan
á hodnota

4

5

-

-

-

Parkovací brzdy TD6.2
nejsou
připraveny
k
práci

-

Popis výsledků
diagnostiky

Popis závady a nezbytné úkony

6
Aktivace tlakového
RD2.2 (SP6)

7
relé Vyměňte zanesenou filtrační vložku v
souladu
s
doporučeným
postupem
výměny.
Filtr je vestavěn do olejové nádrže

Aktivace tlakového
RD2.1 (SP8)

relé Vyměňte zanesenou filtrační vložku v
souladu
s
doporučeným
postupem
výměny.
Filtr je umístěn na levé bočnici u olejové
nádrže

Více než 8 Aktivace tlakového relé
MPa (80 bar) RD6.1 (SP9)
Manometrem
naměřený
tlak více než 8 MPa, při
nominálních
otáčkách
motoru
Manometrem
naměřený
tlak méně než 8 MPa, při
nominálních
otáčkách
motoru
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Závadné (neseřízené) tlakové relé RD6.1.
Seřiďte tlakové relé, případně je vyměňte.
Je umístěno v zadní části kombajnu pod
olejovou nádrží
1 Opotřebované hydraulické čerpadlo,
instalované v tandemu s hydraulickým
čerpadlem volantového řízení
2 Závadný ventil nabíjení PHA, umístěný
na levé bočnici u olejové nádrže.
3 Závadný pohon hydraulického čerpadla
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1
Г 1.7

Г 1.8

Г 3.1

Г 3.2

1 Popis a práce

2
3
4
Zapnuta parkovací Snaha rozjet se brzda.
se
zapnutou
Kód Г 1.7
parkovací
brzdou
Snížený tlak
v Tlak je nižší než TD9.1
nízkotlakém
1,5 MPa (15
hydraulickém
bar).
systému.
Kód Г 1.8

Nízká teplota oleje
hydraulického
systému, méně než
5 °C. Přerušte jízdu
a
zahřejte
hydraulický systém
Kód Г 3.1
Vysoká
teplota
oleje hydraulického
systému jízdního
pohonu. Zpomalte
rychlost jízdy.
Kód D 3.2

5
-

Od 2,3 MPa
(23 bar) do
2,5 MPa (25
bar).

6
Aktivace tlakového
RD6.2 (SP1)

7
relé Odpojte parkovací brzdu a rozjeďte se

Aktivace tlakového relé
RD9.1 (SP3)
Manometrem
naměřený
tlak od 2,3 MPa (23 bar)
do 2,5 MPa (25 bar), při
nominálních
otáčkách
motoru
Tlak nižší než 1,5 MPa (15
bar),
při
nominálních
otáčkách motoru

Závadné (neseřízené) tlakové relé RD9.1.
Seřiďte relé na 1,5 MPa (15 bar), případně
je vyměňte. Je umístěno v zadní části
kombajnu v nízkotlakém ventilu

1 Opotřebované hydraulické čerpadlo
NŠ11,
instalované
v
tandemu
s
hydraulickým
čerpadlem
silových
hydraulických válců
2 Závadný nebo nesprávně seřízení
nízkotlaký ventil, umístěný vlevo v zadní
části
kombajnu
u
nízkotlakého
hydraulického bloku, seřiďte jej nebo
vyměňte.
Aktivace teplotního čidla Před začátkem jízdy zahřejte hydraulický
DT1.1 (BK1)
systém:
- za volnoběhu;
- na nominálních otáčkách;
- se zapnutými hydraulickými pohony.

Teplota
hydraulického
systému je nižší
než 5 °C.

-

Informování
tom,
že
se
teplota
hydraulického
systému
jízdního pohonu
blíží maximální
přípustné

86 °C.
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Aktivace teplotního čidla Snižte rychlost jízdy kombajnu
DT1.1 (BK1)
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1
Г 3.3

Г3.5

2
Přehřívání
hydraulického
systému jízdního
pohonu.
PŘERUŠTE
JÍZDU.
Kód Г 3.3
Celkové
přehřátí
hydraulického
systému.
PŘERUŠTE JÍZDU
A
VYPNĚTE
MOTOR.
Kód Г 3.5

1 Popis a práce

3
Přehřívání
hydraulického
systému
jízdního pohonu

4
-

Přehřívání
provozní
kapaliny
v
olejové nádrži

5
90 °С

6
7
Aktivace teplotního čidla 1 Přerušte jízdu
DT1.1 (BK1)
2 Vypněte hydraulické pohony
3 Vyčistěte chladič
4 V případě nutnosti doplňte olej do
hydraulického systému

83 °С

Aktivace teplotního
RT1.1 (SK2)
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relé 1 Přerušte jízdu
2 Vypněte hydraulické pohony
3 Vyčistěte chladič
4 V případě nutnosti doplňte olej do
hydraulického systému
5 Proveďte diagnostiku hydraulického
systému, a sice
- zjistěte tlak hydraulického systému
silových hydraulických válců v režimu
odlehčení. Diagnostický bod je umístěn na
hydraulickém bloku vlevo ve směru jízdy v
prostřední části kombajnu.
Tlak musí
být max.
2,0 MPa (20 bar);
- zjistěte tlak hydraulického systému
volantového řízení v režimu odlehčení.
Diagnostický
bod
je
umístěn
na
volantovém hydraulickém čerpadle. Tlak
musí být max. 2,0 MPa (20 bar);
- ujistěte tlak v nízkotlakém hydraulickém
systému. Diagnostický bod je umístěn na
tlakovém ventilu. Tlak musí být max. 2,5
MPa (25 bar);
- zjistěte tlak v hydraulického systému
pohonu přiháněče. Diagnostický bod je
umístěn na hydraulickém čerpadle. Tlak
musí být max. 7,5 MPa (75 bar) při max.
frekvenci otáčení a nominálních otáčkách
motoru.
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1

Г 4.1

Г 5.1

Г 5.1

Г 5.2

1 Popis a práce

2

3

4

5

6

Havarijní hladina
oleje
v hydraulickém
systému. Vypněte
motor,
zamezte
úniku a dolijte olej.
Kód Г 4.1
Po
10
motohodinách
vyměňte tři filtrační
vložky
Po 2 motohodinách
vyměňte tři filtrační
vložky

Informování
o havarijní hladině oleje,
při které není provoz
kombajnu přípustný

-

Aktivace
relé
RU1.1 (SL3)

Informování
o chystané výměně filtrů
v souladu s TÚ-1

-

-

Informování
o chystané výměně filtrů
v souladu s TÚ-1

-

-

Vyměňujte
olej
v hydraulickém
systému 1krát do
roka
před
začátkem sklizňové
sezóny.

Informování
o doporučené výměně
oleje v hydraulickém
systému

-

-
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7
6 Na základě výsledků diagnostiky zjistěte
okruh s nepřípustně vysokým tlakem v
režimu odlehčení chodu (pracovní ústrojí
není zatíženo, nicméně v systému je
vysoký tlak):
- odstraňte závadu elektrického systému;
- odstraňte závadu hydraulického bloku,
zasekávání šoupátek atd.;
- odstraňte závadu dávkovacího čerpadla
volantového řízení atd.
hladiny 1 Zjistěte, odkud uniká olej.
2 Odstraňte příčinu úniku.
3 Dotankujte hydraulický systém

Po 10 motohodinách vyměňte vložky dvou
tlakových filtrů a jednoho sběrného filtru v
souladu s TÚ-1, učiňte příslušný záznam v
servisní knížce
Po 2 motohodinách vyměňte filtrační
vložky hydraulických systémů podvozku a
silových hydraulických válců a také v
olejové nádrži v souladu s TÚ-1, učiňte
příslušný záznam v servisní knížce
Proveďte výměnu oleje v hydraulickém
systému v souladu s požadavky TÚ
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1
Г 5.3

1 Popis a práce

2

3
Dlouhé
zapínání Aktivace přepadové přepadové sekce, sekce déle než 20 s. déle než 20 s.
elektromagnet Yp2.12
hydraulického bloku
zvedání žací lišty

4

5
-

6
-
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7
1 Zkontrolujte, zda je na přepadové sekci
hydraulického systému silových válců
elektrický signál (sundejte elektrický
konektor elektromagnetu)
2 Zkontrolujte, zda na hydraulickém
čerpadle silových válců není vysoký tlak při sňaté elektrické čelisti elektromagnetu
Yp2.12 a tlaku více než 4 MPa (40 bar)–
zasekávání šoupátka.
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1 Popis a práce

1.5.9. P n e u m a t i c k ý s y s t é m
kombajnu
Pneumatický systém je určen k
huštění pneumatik, čištění filtrů motoru
a kabiny, čištění chladiče motoru a
kombajnu od prachu, nečistot a zbytků
rostlinné masy.
Stlačený
vzduch
dodávaný
kompresorem prochází regulátorem tlaku
se sušičkou 6 (obrázek 1.22), který
automaticky reguluje tlak v pneumatickém
systému kombajnu v rozsahu od 7,1 bar
do 8,7 bar, do sběrných nádob 5.
Pneumatický vývod 1 je určen k
připojení pneumatické pistole PP s
hadicí Š dlouhou 11 m, aby bylo možné
ofukovat kombajn v libovolném místě a
hustit pneumatiky ŠN - připojuje se k
hadici pneumatické pistole).
Na pneumatickém výstupu 1 je
nasazena záslepka zabraňující vniknutí
vlhkosti a nečistot.

Hodnoty
tlaku
vzduchu
v
pneumatickém
systému
zajišťuje
manometr 2 (MN), jenž je součástí
dodávky a je umístěn v prostoru pod
kapotou vedle sběrných nádob 5.
Sběrné nádoby 5 jsou určeny k
hromadění tlaku vháněného tlakovým
kompresorem. Na sběrných nádobách
jsou
nainstalovány
ventily
pro
vypouštění kondenzátu 3.
Ventil pro vypouštění kondenzátu 3
je určen k vypuštění kondenzované
vlhkosti ze sběrné nádoby a v případě
potřeby
k
vypuštění
tlaku
z
pneumatického potrubí a sběrných
nádob.
POZOR: Před vyfoukáním
chladiče a filtrů je třeba vypustit
kondenzát ze sběrných nádob!
Základní
pneumatické
schéma
kombajnu je znázorněno v příloze A, na
obrázku A2.

1, 7 – pneumatický vývod; 2 - manometr; 3 – ventil pro vypuštění kondenzátu; 4 - sběrná
nádoba regenerační;
5 – sběrná nádoba; 6 - regulátor tlaku se sušičkou; 8 – potrubí
Obrázek 1.22 – Pneumatický systém
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1.5.10 E l e k t r i c k é v y b a v e n í
ROZVODNÁ SKŘÍŇ - terminálový grafický modul;
Systém
elektrického
vybavení
ČELNÍ STRANA
ZADNÍ STRANA
kombajnu je jednovodičový, o napětí
- řídicíA4 modul sít;
А5
„Modul ovládání transmise“
"Modul žací lišty*
24 V.
- modul
ztrát;
А7
A2
„Modul
základní“
„Modul
synchronizace“
Základní
elektrické
schéma
- modul CAN ovládacího panelu
kombajnu je znázorněno v příloze B,
- modul žací lišty;
obrázky B.1 - B.14.
- ovládací modul transmise;
Elektrické
vybavení
kombajnu
- základní modul;
obsahuje elektrické napájecí zdroje,
snímače
(DCh-301
LOG,
spouštěcí zařízení, kontrolní a měřicí
DUP-01±15 aj.);
přístroje, venkovní a vnitřní osvětlovací
- snímače ztrát;
zařízení,
světelnou
a
zvukovou
- spojovací kabely.
signalizaci,
ovládací
zařízení
Schéma zapojení rozvodné skříně
hydraulických
bloků,
automatický
kombajnu je znázorněno na obrázku
systém řízení (ASŘ) technologického
1.28.
procesu a stavu kombajnu, komunikační
aparaturu, snímače, kabelové svazky a
pohony.
Jako elektrické napájecí zdroje
slouží akumulátorové baterie zapojené
do série a generátor.
ASŘ je určen k měření frekvence
otáčení:
- mláticího bubnu;
ZÁSUVKA 34 V
- rotorů oddělovače slámy;
- ventilátoru čištění;
PŘENOSNÉSVÍTILNY
- rotoru řezačky slámy;
- hřídelů šneků na klasy a na zrno;
- šikmého dopravníku a přiháněče
RELÉ
POJISTKY
žací lišty.
КТ2 - KONTROLKY
KT3 - ČASOVAČ NAPÁJENÍ SYSTÉMŮ
MOTORU
KV1 - SPUŠTĚNÍ STARTÉRU
КV2- NAPÁJENÍ ELEKTRONIKY
KV3 - BLOKOVÁNÍ NASTARTOVÁNÍ
КV4 - BLOKOVÁNÍ VYPÍNAČE BATERIÍ
KV5 - NAPÁJENÍ 12 V
КV6 - KONTROLY BLOKOVÁNÍ VSTUPU DO
ZÁSOBNÍKU
КV7 - NEUTRÁLNÍ POLOHY PÁKY HSR
КV8 - INDIKACE PARKOVACÍ BRZDY
KV9 - ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
КV10 - ZPÁTEČKY
KV11 - COUVACÍCH SVĚTEL
КV12 - ZAPOJENÍ MAJÁKŮ
KV13 - PRACOVNÍCH SVĚTEL
KV14 - PŘEPADOVÉ SEKCE
КV15 - OSVĚTLENÍ ZÁSOBNÍKU
KV16 - ZPĚTNÉHO CHODU ŠIKMÉHO
DOPRAVNÍKU
КV17, КV18 - ELEKTROMECHANISMU
REGULACE OTÁČEK MLÁTICÍHO
BUBNU
КV19, КV20 - ELEKTROMECHANISMU
REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU
ČIŠTĚNÍ
КV21 - NAPÁJENÍ 12 V MODULU OVLÁDÁNÍ
SÍT
КV22 - KOŠE MEZERA +
КV23 - KOŠE MEZERA KV26 - NAPÁJENÍ 24 V
КV27 - NAPÁJENÍ 24 V ELEKTRONIKY
SILOVÉ
КV28 - ZAPOJENÍ HLAVNÍHO POHONU
KV29, KV30 – ELEKTROMECHANISMU
NÁSTAVCE STŘECHY ZÁSOBNÍKU
КV31 - SVĚTEL K OSVĚTLOVÁNÍ STRNIŠTĚ
КV32 - SIGNÁLŮ „STOP“
KV33 - ZAPOJENÍ ROZHAZOVAČE PLEV A
ODDĚLOVAČE SLÁMY
КV34 - NAPÁJENÍ SNÍMAČŮ

FU2 - ZAPALOVÁNÍ
FU3 - OCHRANY SPOUŠTĚCÍHO OBVODU
STARTÉRU
FU4- NAPÁJENÍ ELEKTRONIKY
FU5- RELÉ NAPÁJENÍ ELEKTRONIKY
FU6 - DÁLKOVÝCH/POTKÁVACÍCH SVĚTEL
FU7 - BLINKRŮ A HAVARIJNÍ SIGNALIZACE
FU8 - RELÉ KONTROLKY
FU9 - RELÉ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
FU10 - SVĚTLA PŘEDNÍHO PRAVÉHO
FU11 - SVĚTLA PŘEDNÍHO LEVÉHO
FU12 - PARKOVACÍCH BRZD
FU1З - RELÉ COUVÁNÍ A COUVACÍCH SVĚTEL
FU14 - OSVĚTLENÍ SÍT
FU15 - RELÉ ZAPOJENÍ MAJÁKŮ
FU18 - RELÉ PRACOVNÍCH REFLEKTORŮ
FU 19 - PŘEPADOVÉ SEKCE
FU20 - KOMPRESORU SEDADLA
FU21 - RELÉ OSVĚTLENÍ STRNIŠTĚ
FU22 - NAPÁJENÍ ELEKTROMECHANISMŮ
REGULACE KOŠE
FU23 - ELEKTRONICKÉHO MODULU MOTORU
FU24 - SIGNÁLŮ „STOP“
FU25 - MODULU OVLÁDÁNÍ TRANSMISE
FU26 - NAPÁJENÍ ACMS
FU27 - ELEKTRONICKÉHO MODULU MOTORU
FU28 - ZÁKLOPKY SBĚRNÉHO VÝFUKOVÉHO
POTRUBÍ
FU29 - RELÉ NAPÁJENÍ SYSTÉMŮ MOTORU
FU30 - KONTROLKY „STOP“
FU31 – RELÉ
ELEKTROMECHANISMU
NADSTAVCE STŘECHY
ZÁSOBNÍKU
FU32 - BLOKOVÁNÍ ODPOJENÍ
ODBRŽĎOVÁNÍ
FU33 - MOTOREDUKTORU STĚRAČE A RELÉ
PŘERUŠOVÁNÍ OTÁČEK
FU34 - KONCOVÉHO SPÍNAČE COUVÁNÍ
FU35 - KLIMATIZACE
FU36 - NAPÁJENÍ SNÍMAČŮ AUTOMATIKY
FU37 - ELEKTRONICKÉHO MODULU MOTORU
FU38 - KONEKTORU DIAGNOSTIKY OBD
FU39 - OHŘEVU TLAKOVACÍ LINKY
FU40 - OHŘEVU NASÁVACÍ LINKY
FU41 - OHŘEVU MODULU DÁVKOVÁNÍ
FU42 - OHŘEVU NÁDRŽE
FU43 - SNÍMAČE HLADINY A KVALITY ADBLUE
FU46 - SNÍMAČE KONCENTRACE OXIDŮ DUSÍKU
(PŘED KATALYZÁTOREM)
FU47 - SNÍMAČE KONCENTRACE OXIDŮ DUSÍKU
(ZA KATALYZÁTOREM)
FU48 - SNÍMAČE KONCENTRACE AMONIAKU
FU49 - OHŘEVU SUŠIČE VZDUCHU
FU50 – FU5З - REZERVA

A dále k měření rychlosti jízdy
kombajnu, ke zjišťování odchylek
frekvence otáčení základních agregátů
kombajnu od nominálu, ke zvukové a
světelné signalizaci o odchylkách
pracovních
režimů
základních
pracovních orgánů kombajnu od normy,
plnění zásobníku zrna a indikaci ztrát
zrna, automatickému kopírování terénu
pole,
automatickému
nastavení
pracovního ústrojí na vybranou plodinu,
automatické úpravě otáček přiháněče v
závislosti na rychlosti jízdy, kontrole
ztrát,
ovládání
elektrohydraulické
transmise.
ASŘ obsahuje tyto komponenty:
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Bezpečnostní značky

REZERVA

REZERVA
21 KONT.

21 KONT.

21 KONT.

„MODUL ZPOŽDĚNÍ
ODPOJENÍ NAPÁJENÍ“
15 КОНТ.

REZERV
A

REZERV
A

REZERV
A

21 KONT.

REZERVA

21 KONT.

15 KONT.

21 KONT.

15 KONT.

19 KONT.

21 KONT.

10 KONT.

9 KONT.

21 KONT.

18 KONT.

21 KONT.

21 KONT.

21 KONT.

9 KONT.

21 KONT.

6 KONT.

12 KONT.

12 KONT.

18 KONT.

21 KONT.

15 KONT.

15 KONT.

9 KONT.

21 KONT.

15 KONT.

REZERVA

REZERV
A
REZERV
A
REZERV
A
REZERV
A

REZERVA

KONEKTORY KABELOVÝCH
SVAZKŮ
X1 - AUTOMATIKY
X2 - AUTOMATIKY
X3 - AUTOMATIKY
Х4 - MODULU SYNCHRONIZACE
X6 - AUTOMATIKY
X7 - AUTOMATIKY
X8 - AUTOMATIKY
X9 - AUTOMATIKY
X10 - KABINY
X11 - KABINY
X12 - OVLÁDACÍHO PANELU
X13 - OVLÁDACÍHO PANELU
X14 - OVLÁDACÍHO PANELU
X15 - OVLÁDACÍHO PANELU
X16 - ŘÍDICÍ PLOŠINY
X17 - ŘÍDICÍ PLOŠINY
Х18 - SLOUPKU ŘÍZENÍ
X19 - MOTOROVÉ JEDNOTKY
X20 - MOTOROVÉ JEDNOTKY
Х21 - SNÍMAČŮ
X22 - PODVOZKU
Х23 - PODVOZKU
X24 - SNÍMAČŮ
Х26 – HYDRAULICKÝCH BLOKŮ
Х27 – HYDRAULICKÝCH BLOKŮ
Х28 - ELEKTROMECHANISMŮ SÍT
X29 - SIGNALIZACE ČIŠTĚNÍ
X30 - ZÁSOBNÍKU
X31 - ZADNÍCH SVĚTEL
X32 - ZADNÍCH SVĚTEL

MODULY
A1 - ZPOŽDĚNÍ ODPOJENÍ NAPÁJENÍ
A2 - SYNCHRONIZACE KZK-1420-0701880
А4 - ŽACÍ LIŠTY KZK-16-2-07016003
A5 - OVLÁDÁNÍ TRANSMISE KZK-14200701200
A7 - MODUL ZÁKLADNÍ KZK-1420-0701300

D1 - DIODOVÝ MODUL SD 9 OK
D2 - DIODOVÝ MODUL SD 5

Obrázek 1.28 - Schéma spojů rozvodné skříně

56

KZK-16-2-0000000E IE

1 Popis a práce

Místa, kde jsou umístěny snímače
na mlátičce, jsou znázorněna na
obrázcích
1.29 - 1.31

SB25 - snímač polohy vyprazdňovací trouby; ВР3 - snímač tlaku závěsu; ВК1 - snímač teploty
oleje v drenáži podvozku; SL1 - snímač havarijní hladiny chladicí kapaliny motoru; SP6 - snímač
zanesení sběrného filtru olejové nádrže; SK2 - snímač havarijní teploty oleje v olejové nádrži
hydraulického systému;
SL3 - snímač havarijní hladiny oleje v olejové nádrži
hydraulického systému; SP9 - snímač kontroly tlaku nabíjení PHA parkovacích brzd; SP3 snímač tlaku v nízkotlakém hydraulickém systému; BR6 - snímač otáček oddělovače slámy; В6
- snímač polohy stěny řezačky slámy; BR8 - snímač otáček řezačky slámy; SP1 - snímač
zapojení parkovacích brzd; В7 - snímač polohy páky vodicího řemenového kotouče pohonu
řezačky slámy; SP8 - snímač zanesení tlakového filtru hydraulického systému silových válců;
BR3 - snímač otáček ventilátoru; BR1 - snímač otáček mláticího bubnu; В17 - snímač úhlu
mezery koše; В25 - snímač úhlu příčné polohy žací lišty; В737 - snímač teploty vzduchu
Obrázek 1.29 – Rozmístění snímačů na mlátičce (pohled zleva)
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BQ1, BQ2 - snímače kontroly ztrát oddělovače slámy; SP5 - snímač zanesení vzduchového
filtru motoru; ВР1 - snímač tlaku chladiva; BR5 - snímač otáček šneku na zrno; SL5, SL4 snímač zaplnění zásobníku na zrno 100%; BR4 - snímač otáček klasového šneku; BR9 snímač otáček šikmého dopravníku; В12 - snímač úhlu polohy závěsu; SP10 - snímač tlaku
nabíjení PHA systému kopírování; В21 - snímač klasového dopravníku - vysílač; В20 - snímač
klasového dopravníku - přijímač;
BQ3 - snímač kontroly ztrát na čištění; SL2 - snímač
hladiny paliva
Obrázek 1.30 – Rozmístění snímačů na mlátičce (pohled zprava)

SP2, SP11 - snímač tlaku v pracovním brzdovém systému; SB24 - koncový vypínač blokování
vstupního otvoru do zásobníku; SL6 - snímač zaplnění zásobníku 70%; SQ5 - snímač operátora
v křesle; XS2 - konektor diagnostiky motoru; SQ3, SQ4 - snímač kontroly opotřebení pravé
brzdové čelisti; В11 - snímač zařazení druhé rychlosti; В9 - snímač zařazení neutrálu; В10 snímač zařazení první rychlosti; SQ1, SQ2 - snímač kontroly opotřebení levé čelisti; BR2 snímač rychlosti jízdy
Obrázek 1.31 – Rozmístění snímačů na mlátičce (pohled zepředu)
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Místa, kde jsou umístěny snímače na motorové jednotce, jsou znázorněna na
obrázku 1.32

В774 - snímač hladiny a kvality Adblue; В783 - snímač koncentrace amoniaku; В727 - snímač
koncentrace oxidů dusíku (po katalyzaci); В771 - snímač teploty výfukových plynů; В749 snímač zanesení vzduchového filtru; SL7 - snímač havarijní hladiny oleje (nádrž ventilátoru);
В726 - snímač koncentrace oxidů dusíku (před katalyzátorem); S710 - snímač havarijní hladiny
chladicí kapaliny; Х710 - spojení s konektorem motoru; В710 - snímač přítomnosti vody v palivu
Obrázek 1.32 – Rozmístění snímačů na motorové jednotce
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Po
zapnutí
reflektoru
(EL8)
osvětlení sít 1 (obrázek 1.33) a kontrole
zóny síta reflektor ihned vypněte!
Tlačítko k zapnutí/vypnutí je umístěno
na samotném reflektoru.
Zapnutý reflektor se v normálních
podmínkách provozu zahřívá, což není
známkou závady reflektoru. V případě
provádění technologického procesu
mlácení se zapnutým reflektorem
osvětlení sít, pokud na sklo reflektoru
dopadnou rostlinné zbytky, může dojít k
tlení vysušené vymlácené hmoty.
1 - reflektor osvětlení sít
Obrázek 1.33 – Mlátička (pohled zleva)

Vypínače dálkového ovládání 1, 2
(obrázek 1.34) jsou určeny k ovládání
mezery žaluzií vrchních a spodních sít.

1 – vypínač (žlutý),
vypínač (červený)

2-

Obrázek 1.34 – Mlátička (pohled zleva)
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Vypínače dálkového ovládání 1, 2
(obrázek 1.35) jsou určeny ke zdvižení/
spuštění šikmého dopravníku.

1 – vypínač (žlutý),
vypínač (červený)

2-

Obrázek 1.35 – Mlátička (pohled zleva)

Kvůli zajištění uložení digitálních
údajů palubních počítačů a řídicích
modulů motoru je ve elektrickém
systému kombajnu vestavěn modul
zpoždění vypnutí napájení (A1). Po
otočení klíčku v zapalování (SA1) 3
(obrázek 1.37) z polohy „I“ do polohy „0“
vyčkejte minimálně 6 sekund, a poté
stiskněte tlačítko dálkového ovládání
tlačítkového vypínače NAPÁJENÍ 4
(SB1), aby se vypnul proud v palubním
systému kombajnu.
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1.6 Ovládací prvky a přístroje
1.6.1 Kabina
Na
kombajnu
je
dosazena
jednomístná komfortnější kabina s
klimatizací.
Rozmístění
ovládacích
prvků
kombajnu a vybavení kabiny je patrné
z obrázku 1.36.

1 – střecha kabiny; 2 – dveře; 3 – sluneční clona; 4 – pojistný kolík sluneční clony;
5, 6
– držadla dveří; 7 – sedadlo operátora; 8 – sedadlo; 9 – místo pro lékárničku;
10 stěrač
čelního skla; 11 – sloupek řízení; 12, 13 – brzdové pedály; 14 – ovládací panel; 15 –
terminálový modul; 16 – rychlostní páka; 17 – držadlo; 18 – boční panel; 19 – dveře nouzového
východu
Obrázek 1.36 - Kabina
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2 (obrázek 1.36) – vstupní dveře do
kabiny. K otevření dveří zvenčí je třeba:
vložit klíč do zámku, otočit jím proti směru
hodinových ručiček, vyjmout klíč, stisknout
tlačítko na klice 6, otevřít dveře. K otevření
dveří zevnitř je třeba: přidržet dveře a
otočit klikou 5 doprava.
3 - sluneční clona. Ke spuštění
zatáhněte dolů. Zajištění ve zvolené
poloze je automatické.
4 - pojistný kolík clony. K
nadzvednutí clony 3 zatáhněte dolů.
7 – sedadlo řidiče. Je určeno k
usazení pracovníka obsluhy. Nastavuje
se podélně, na hmotnost pracovníka
obsluhy, výšku od podlahy, úhel
naklonění opěradla.
8 - sedadlo. Je určeno k usazení
instruktora nebo závozníka.

18 – boční panel. Po pravé straně
operátora je na stojce kabiny 2 (obrázek
1.37) nainstalován boční panel, na
kterém jsou umístěny: zásuvka palubní
sítě 1 (12 V), tlačítkový vypínač
NAPÁJENÍ 4 (SB1), zámek zapalování
3 má čtyři polohy:
0 – neutrální poloha – vše je
vypnuto;
I – otočení vlevo z polohy 0 – bez
aretace – kontrola práce přístrojů;
I – otočení vpravo z polohy 0 – s
aretací – zapnou se všechny přístroje;
II – další otočení vpravo z polohy I
– poloha bez aretace – nastartování
motoru.

JE ZAKÁZÁNO používat
sedadlo k přepravě cestujících!
9 – místo k umístění lékárničky
první pomoci.
10 – stěrač čelního skla. Ovládací
páčka je na pultu v horní části kabiny.
11 – sloupek řízení. Na sloupku je
umístěn volant a řídicí prvky, které se
používají za jízdy kombajnu.
U sloupku řízení s volantem se
nastavuje úhel sklonu.
Volant se nastavuje výškově.
12,
13
–
brzdové
pedály
s blokovací tyčí. Při sešlápnutí jednoho
z pedálů se zabrzdí odpovídající hnací
kolo. Aby bylo zajištěno rovnoměrné
brzdění pravého a levého hnacího kola,
jsou pedály blokovány tyčí.

1 – zásuvka palubní sítě; 2 – stojka kabiny;
3 – zámek zapalování; 4 – tlačítkový
vypínač NAPÁJENÍ
Obrázek 1.37 – Boční panel

POZOR! Při jízdě po veřejným
cestám, v obcích a při práci na poli musí
být pedály zablokovány mezi sebou tyčí.
Rozdílné
použití
pedálů
je
přípustné jen v případě, že je jedno kolo
taženo, a v prudkých zatáčkách a při
otáčení.
14 – ovládací panel. Panel je
napravo od pracovníka obsluhy. Na
ovládacím
panelu
je
umístěn
terminálový modul 15, rychlostní páka
16, ovládací prvky motoru a pracovního
ústrojí.
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Dveře otevřete otočením kliky 17
nahoru.
1.6.2 Ovládací panel (obrázek 1.38)
se nachází po pravé straně sedadla
pracovníka obsluhy.

VAROVÁNÍ! K otvírání kapot,
dveří zásobníku, akumulátorové skříně,
elektrické skříně a bedny s nářadím
používejte speciální klíč, který musí být
vždy v jednom svazku s klíčem od
kabiny a klíčem od zapalování.
19 (obrázek 1.36) – nouzový
východ.

1 – otáčky přiháněče; 2 – otáčky mláticího bubnu; 3 – otáčky ventilátoru sušení; 4 – mezera
koše; 5 – mezera spodních sít; 6 – mezera vrchních sít; 7 – jas monitoru; 8 – zvýšení hodnoty;
9 – snížení hodnoty; 10 – zapnutí/vypnutí šikmého dopravníku; 11 – vypínač odbržďování
hnacích kol; 12 - režim plynulého zvedání/spouštění závěsu ZAPNOUT; 13 - zapojení automatu
rychlosti přiháněče; 14 – zpětný chod šikmého dopravníku; 15 – rychlost I / II; 16 - zapnutí
vyprazdňovacích šneků; 17 – tlačítko nouzového odpojení elektroniky, přiháněče a šikmého
dopravníku; 18 – havarijní kontrolka Stop motoru (CEL); 19 – kontrolka motoru (CEL); 20 –
kontrolka zapnutí centrálního mazacího systému; 21 – zapnutí ovládacího modulu transmise; 22
– rezerva; 23 – zapnutí centrálního mazacího systému; 24 – převod NTR/Zapnutí funkce
omezení snižování obrátek motoru; 25 – nastavení otáček motoru 1500 nebo max; 26 –
nastavení volnoběhu motoru nebo zvýšení obrátek na 100; 27 – zvednutí/spuštění stříšky
zásobníku; 28 - ovládání zatahování / vysunování stolu žací lišty; 29 – rychlostní páka; 30 –
zapojení hlavního pohonu; 31 – zapnutí elektrohydrauliky
Obrázek 1.38 – Ovládací panel
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1 tlačítko ovládání otáček přiháněče, po stisknutí se na obrazovce terminálu
zobrazí škála otáček přiháněče, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede tlačítkem 8
resp. 9;
2 tlačítko variátoru otáček přiháněče, po stisknutí se na obrazovce terminálu
zobrazí škála otáček variátoru přiháněče, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede
tlačítkem 8 resp. 9;
3 tlačítko variátoru ventilátoru čištění, po stisknutí se na obrazovce terminálu
zobrazí škála otáček variátoru ventilátoru čištění, zvýšení nebo snížení hodnoty se
provede tlačítkem 8 resp. 9;
4tlačítko mezery koše, po stisknutí se na obrazovce terminálu zobrazí hodnota
mezery koše, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede tlačítkem 8 resp. 9;
SPOD..

5tlačítko mezery spodních sít, po stisknutí se na obrazovce terminálu zobrazí
hodnota mezery spodních sít, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede tlačítkem 8
resp. 9;
VRCH..

6tlačítko mezery vrchních sít, po stisknutí se na obrazovce terminálu zobrazí
hodnota mezery vrchních sít, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede tlačítkem 8
resp. 9;
7tlačítko jasu monitoru, po stisknutí se na obrazovce terminálu zobrazí hodnota
jasu monitoru, zvýšení nebo snížení hodnoty se provede tlačítkem 8 resp. 9;
8 tlačítko zvýšení hodnoty, po stisknutí se zvýší požadovaná hodnota na
obrazovce terminálu;
9 tlačítko snížení hodnoty, po stisknutí se sníží požadovaná hodnota na
obrazovce terminálu;
10 přepínač ovládání pohonu šikmého dopravníku, po stisknutí přepínače k
sobě se pohon zapne, od sebe se pohon vypne;
11 přepínač ovládání odbržďování, stisknutím přepínače do polohy od sebe se
hnací kola kombajnu zabrzdí, k sobě se odbrzdí;
12 přepínač ovládání režimu plynulého zvedání/spouštění šikmého dopravníku,
po stisknutí přepínače k sobě se zapne funkce plynulého zvedání/spouštění šikmého
dopravníku, od sebe se funkce vypne;
13 sobě

přepínač ovládání automatu rychlosti přiháněče, po stisknutí přepínače k
se
automat
rychlosti
přiháněče
zapne,
od
sebe
se
vypne;
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14 přepínač ovládání zpětného chodu adaptéru, po stisknutí přepínače k sobě
se zpětný chod adaptéru zapne, uvolněním přepínače se vypne;

15 přepínač ovládání převodové skříně, po stisknutí přepínače k sobě se zařadí
II. rychlost, od sebe I. rychlost;
16 přepínač ovládání vyprazdňování zásobníku zrna, po stisknutí přepínače k
sobě se vyprazdňování zapne, od sebe se vypne;
17 -

tlačítko nouzového odpojení elektroniky, přiháněče a šikmého dopravníku;

18 -

havarijní kontrolka Stop motoru (CEL) (červená);

19 -

kontrolka motoru (CEL) (oranžová);

20 -

kontrolka zapnutí centrálního mazacího systému (zelená);

21 přepínač ovládání modulu transmise, po stisknutí přepínače k sobě se modul
transmise zapne, od sebe se vypne;
22 – rezerva;
23 přepínač ovládání čerpadla centrálního mazacího systému, po stisknutí
přepínače k sobě se čerpadlo zapne a přitom se rozsvítí kontrolka 18, čerpadlo se
vypne uvolněním přepínače;

24 přepínač zařazení převodu NTR/Zapnutí funkce omezení snižování obrátek
motoru, po stisknutí přepínače k sobě se funkce zapnou, stisknutím přepínače od sebe
se zapne NTR;

25 přepínač ovládání obrátek motoru 1500 nebo max, po stisknutí přepínače k
sobě se nastaví 1500 ot/min, od sebe se nastaví max;
26 přepínač ovládání obrátek motoru nebo +100, po stisknutí přepínače k sobě
se nastaví min, od sebe se nastaví +100 ot/min;
27 přepínač ovládání nástavce stříšky zásobníku, po stisknutí přepínače k sobě
se stříška spustí, od sebe se zvedne;
28 -ovládání zatahování / vysunování stolu žací lišty, po stisknutí přepínače k
sobě (-) se stůl vysune, od sebe (+) se stůl zatáhne;
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29 – rychlostní páka;
31 přepínač ovládání hlavního pohonu, po stisknutí přepínače od sebe se
hlavní pohon vypne, k sobě se pohon zapne;
32 přepínač ovládání elekrohydrauliky, po stisknutí přepínače od sebe se
elektrohydraulika vypne, k sobě se zapne.
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1.6.3 Rychlostní páka je umístěna
na ovládacím panelu.
Během spouštění motoru musí být
v neutrální poloze a naklání se na
stranu pracovníka obsluhy (k sobě) kvůli
uzavření elektrického obvodu spouštění
motoru. Posunutím páky vpřed roste
rychlost jízdy kombajnu. Pro zpětný
chod přemístěte páku z NEUTRÁLNÍ
polohy vzad.
Při couvání zní přerušovaný zvukový
signál.
Na rychlostní páce (obrázek 1.39) se
nacházejí tyto prvky:
1 - přepínač ovládání šikmého dopravníku
kombajnu a systému Automatický obrys
(Avtokontur).
Má pět poloh:
0 – neutrální (s aretací);
- horní (zvedání šikmého dopravníku,
bez aretace), při zapnuté automatice
kopírování - vypnout automat kopírování
půdního terénu, vypnout automat
zvedání žací lišty;
- dolní (spouštění šikmého dopravníku,
bez aretace), při zapnuté automatice
kopírování - vypnout automat kopírování
půdního terénu, vypnout automat
zvedání žací lišty;
- krátkodobý stisk (max. 2 sekundy)
zapnout/vypnout automat zvedání žací
lišty, dlouhodobý stisk (déle než 2
sekundy) uložit do paměti aktuální výšku
žací lišty pro automat zvedání žací lišty
(bez aretace);
- krátkodobý stisk (max. 2 sekundy)
zapnout/vypnout automat kopírování
půdního terénu, dlouhodobý stisk (déle
než 2 sekundy) uložit do paměti aktuální
výšku řezu pro automat kopírování
půdního terénu (bez aretace);
2 – přepnout ovládání vyprazdňovacích
šneků.
– zapnutí vyprazdňovacích šneků;
– vypnutí vyprazdňovacích šneků.
3 – přepínač ovládání přiháněče.
Má pět poloh:
0 – neutrální (s aretací);
– horní (zvednutí přiháněče, bez
aretace);

– dolní (spuštění přiháněče, bez
aretace);
– vlevo (vysunutí přiháněče vpřed,
bez aretace);
– vpravo (přemístění přiháněče
dozadu, bez aretace).
4 – přepínač ovládání vyprazdňovacího
šneku.
- otočení vyprazdňovacího šneku do
pracovní polohy (bez aretace);
- otočení vyprazdňovacího šneku do
přepravní polohy.

1 – přepínač ovládání šikmého dopravníku
a systému Avtokontur;
2 – přepínač
ovládání vyprazdňovacích šneků;
3 –
přepínač ovládání přiháněče; 4 – přepínač
ovládání vyprazdňovacího šneku; 5 –
zvukový signál
Obrázek 1.39 - Rychlostní páka
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1.6.4 Sloupek řízení je nainstalován
na podlaze kabiny. Řízená kola mlátičky
se natáčejí volantem 3 (obrázek 1.40),
který je regulovatelný co do výšky a
sklonu.
Na panelu sloupku řízení se
nacházejí tyto prvky:
12 – vypínač havarijní signalizace.
Stisknutím se havarijní signalizace
zapíná, dalším stisknutím vypíná;
2 - Přepínač blinkrů.
Má
čtyři
aretované
a
dvě
nearetované polohy:
I – střední – otáčení vypnuto. Po
spuštění tlačítka 2 – jsou zapnuty
dálkové přepravní světlomety;
II – horní (s aretací) – zapnuty
klopené přepravní světlomety

III – horní (bez aretace) –
signalizace dálkovými světly (světelná
houkačka);
IV – levá (s aretací) – zapnuté levé
ukazatele směru;
V – pravá (s aretací) – zapnuté
pravé ukazatele směru;
VI – dolní (s aretací) – zapnut
zvukový signál (houkačka).
Výškové nastavení volantu se
provede pomocí svorky 4.
Sklon sloupku řízení se reguluje
přemístěním volantu 3 do polohy
vyhovující pracovníkovi obsluhy, která
se zajistí svorkou 13 a 14.
JE ZAKÁZÁNO nastavovat
sloupek řízení a volant během jízdy!

1 – tělo; 2 přepínač blinkrů a světla; 3 – volant;
4 – svorka; 5 - přepínač stěračů; 6 –
kontrolka dálkových světel;
7 – kontrolka nabití AKB; 8 – kontrolka blinkrů;
9 – kontrolka parkovací brzdy; 10 – kontrolka signalizace havarijních režimů STOP; 11 vypínač zvukového signálu; 12- vypínač havarijní signalizace; 13, 14 – svorky sloupku řízení; 15
– dávkovací čerpadlo
Obrázek 1.40 – Sloupek řízení
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1.6.5 Sedadlo
Rozmístění prvků k nastavení
sedadla do polohy příhodné pro práci je
znázorněno na obrázku 1.41.
Nastavení systému odpružení
sedadla podle váhy pracovníka obsluhy
se provádí otáčením držadla 3 ve směru
nebo proti směru hodinových ručiček,
dokud se na indikátoru 2 neobjeví
červená značka.
Rozpětí nastavení sedadla v
podélném směru je 220 mm (10
pevných poloh) a sedadlo se nastavuje
posunováním po vodících lištách s
páčkou 4 nakloněnou doprava. Po
nastavení sedadla do požadované
polohy páku 4 pusťte.
Rozpětí nastavení sedadla ve
vertikálním směru je 110 mm.
Pro nastavení výšky sedadla je
třeba otáček gyroskopem 1. Otáčením
proti směru hodinových ručiček se
sedadlo zvedá, otáčením ve směru
hodinových ručiček klesá.
Úhel naklonění opěradla 8 se
nastavuje v rozpětí 20° se stisknutou
zajišťovací
páčkou
10
opěradla
nahoru/dolů.
Po skončení nastavování páku 10
pusťte.
Sedadlo s pneumatickým závěsem
se nastavuje tlačítkem, které je
umístěno
vpředu
pod
sedadlem.
Stisknutím tlačítka se sedadlo zvedne.

1 – setrvačník pro výškové nastavení
sedadla; 2 - indikátor; 3 – držadlo pro
nastavení systému odpružení sedadla podle
váhy pracovníka obsluhy; 4 – aretační
páčka podélného posuvu sedadla;
5–
polštář; 6 ,9 – loketní opěrky;
7–
opěrka hlavy; 8 – opěradlo; 10 – aretační
páčka sklonu opěradla
Obrázek 1.41 – Sedadlo řidiče
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1.6.6 Ovládací panely jsou v horní
části kabiny. Rozmístění ovládacích
prvků je patrné z obrázku 1.42.

1, 2 – deflektory; 3 – kryt chlazeného boxu; 4 – stropní kabinové svítidlo; 5, 7 – reproduktory
autorádia; 6 – panel s pojistkami; 8 – mřížka filtru pro recirkulaci vzduchu; 9 – bodové stropní
svítidlo; 10 – panel vypínačů; 11 – ovládací panel klimatizace; 12 – autorádio; 13 - sluneční
clona
Obrázek 1.42 – Panely v kabině

chrání, jsou znázorněny na obrázku
1.42.
8 (obrázek 1.42) – mřížka filtru pro
recirkulaci vzduchu.
9 – bodové stropní svítidlo. Bodový
zdroj světla, u kterého lze nastavit směr
světelných paprsků.

1 – deflektory neregulované. Jsou
určeny k ofukování čelního skla.
2 – deflektory regulované.
Jsou
určeny
k
ofukování
pracovníka obsluhy.
3 – kryt chlazeného boxu.
Box je určen k uchovávání a
chlazení nápojů.
4 – stropní kabinové svítidlo.
Svítidlo
zapnete
přesunutím
spínače na svítidle do polohy „zapnuto“,
vypnete přesunutím do výchozí polohy.
5, 7 – reproduktory autorádia.
6 – panel s pojistkami. Pod víkem
jsou umístěny dva bloky pojistek.
Rozmístění pojistek a obvody, které
71

KZK-16-2-0000000E IE

1 Popis a práce

Svítidlo zapnete stisknutím tlačítka
na svítidle. Opětovným stisknutím je
vypnete.
Směr světelných paprsků změníte
pootočením svítidla potřebným směrem.
10 – panel vypínačů.
Na panelu jsou umístěny vypínače
pro ovládání zařízení instalovaného v
kabině.
11 – ovládací panel klimatizace je
určen k ovládání přívodu vzduchu do
kabiny a provozních režimů klimatizace.
12 – autorádio. Používat v souladu
s přiloženými provozními dokumenty.
13 - sluneční clona.
Ke stažení clony zatáhněte za její konec
dolů.

POJISTKY KABINY

FU16.1 – 15 A
FU16.2 – 7.5 A
FU16.3 – 15 A
FU16.4 – 15 A
FU16.5 – 15 A
FU16.6 – 15 A

FU16
- AUTORÁDIO (12 V)
- STĚRAČ
- VÝSTRAŽNÝ MAJÁK
- KLIMATIZACE
- REZERVA
- REZERVA

FU17
FU17.1 – 10 A
- PRACOVNÍ REFLEKTORY
ZADNÍ
FU17.2 – 10 A
- PRACOVNÍ REFLEKTORY
KABINY
FU17.3 – 10 A
- OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
KABINY
FU17.4 – 10 A
- AUTORÁDIO (24 V)
FU17.5 – 10 A
- SVĚTLOMET
VYPRAZDŇOVACÍHO ŠNEKU
Obrázek
– Schéma rozmístění
FU17.6
– 10 A 1.43
- REZERVA

pojistek

Po pravé straně řidiče v horní části
kabiny je umístěn panel vypínačů 10
(obrázek 1.42).
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Rozmístění a určení vypínačů je
znázorněno na obrázku 1.44.

1 – vypínač obrysových světel; 2 – vypínač výstražných majáků; 3 – vypínač předních
pracovních reflektorů kabiny; 4 – vypínač zadních pracovních reflektorů; 5 – vypínač reflektoru
vyprazdňovacího šneku
Obrázek 1.44 – Panely v kabině

1 (obrázek 1.44) – vypínač
obrysových světel. Má dvě aretované
polohy:
I – světla zapnuta;
II – světla vypnuta;
2 – vypínač výstražných majáků. Má
dvě aretované polohy:
I – maják zapnut;
II – maják vypnut;
3 – vypínač předních pracovních
světel. Má dvě aretované polohy:
I – světla zapnuta;
II – světla vypnuta.
4 – vypínač zadních pracovních
světel. Má dvě aretované polohy:
I – světla zapnuta;
II – světla vypnuta.
5 – vypínač zadních pracovních
světel. Má dvě aretované polohy:
I – světla zapnuta;
II – světla vypnuta.
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přísném souladu s provozními dokumenty
ke klimatizaci. Nedodržené pravidel
uvedení do provozu bude mít za následek
vyřazení kompresoru klimatizace z
provozu!

1.6.7 Klimatizace
Pro zapnutí zařízení pro regulaci
klimatu (obrázek 1.45) je nutné provést
tyto úkony:
1) nastartujte motor kombajnu;
2) zapnout ventilátor výparníku
knoflíkem 1;
3) pro přepnutí zařízení pro regulaci
klimatu do klimatizačního režimu otočte
ovládacím knoflíkem termostatu 2.
Otočení knoflíku vpravo zapíná klimatizaci
a zesiluje chlazení, což snižuje tepotu
vzduchu proudícího do kabiny. Otočení
knoflíku do levé koncové polohy
klimatizaci vypíná;
4) pro přepnutí zařízení pro regulaci
klimatu do topného režimu otočte
ovládacím knoflíkem termostatu 3.
Otočení knoflíku vpravo zapíná topení a
zesiluje generování tepla, což zvyšuje
tepotu vzduchu proudícího do kabiny.
Otočení knoflíku do levé koncové polohy
topení vypíná;
Zařízení
pro
regulaci
klimatu
klimatizuje nejúčinněji při zavřených
dveřích kabiny. Doporučuje se nechladit
vzduch v kabině o více než 6-8 °C oproti
venkovnímu vzduchu.
Síla proudu vzduchu se reguluje
změnou výkonu ventilátoru výparníku
pomocí knoflíku 1.
Směr proudu vzduchu se ovládá
otáčením deflektorů 2 (obrázek 1.42).

POZOR:
Při
jakýchkoli
údržbových pracích na klimatizaci a
vzduchových filtrech striktně dodržujte
požadavky provozní dokumentace ke
klimatizaci!

1 – ovládací knoflík ventilátoru;
2 – ovládací knoflík termostatu klimatizace;
3 – ovládací knoflík termostatu topení.
Obrázek 1.45 – Ovládací panel klimatizace

POZOR: Nedoporučuje se
směrovat proud ochlazeného vzduchu na
nohy ani do oblasti, kde řidič dýchá!
Pro vypnutí zařízení pro regulaci
klimatu je nutné otočit ovládacími knoflíky
do levé koncové polohy.
JE ZAKÁZÁNO používat
kombajn se zapnutou klimatizací při
otevřených
(pootevřených)
dveřích
kabiny.
POZOR: Klimatizaci po delším
skladování uvádějte do provozu v
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1.7 Technologický proces činnosti
kombajnu

Nedomlácené
klásky,
které
propadávají přes nástavec vrchní
sestavy sít 14 na síta spodní sestavy sít
13,
jsou
přepravovány klasovým
šnekem 12, klasovým dopravníkem 10 a
rozdělovacím šnekem do mláticího
ústrojí k mláticímu bubnu 6, kde dochází
k opětovného vymlácení.
Rotorový oddělovač slámy 20
dopravuje slámu k zadnímu krytu, kde
se v závislosti na nastavení rotoru
řezačky slámy 17 rozmělňuje po
průchodu deflektorem 18 rozmetá po
poli nebo zformuje do válcového balíku.
Plevy a lehké příměsi jsou
působením
vzdušného
proudu
z ventilátoru 9 vyfukovány z čističky na
pole.
Proces děleného způsobu sklizně
se od přímého liší tím, že se stébla
sklízené plodiny nejprve lisují do
válcových balíků, které se později
rozebírají sběračem navěšeným na
kombajn a mlátí tak, jak bylo popsáno
výše.

Technologický
proces
přímého
sklízení
obilnin
kombajnem
se
uskutečňuje níže uvedeným způsobem.
Zatímco se kombajn pohybuje,
hrabla přiháněče 1 (obrázek 1.46) žací
lišty na obilniny nabírají a přitahují dávky
stébel k řeznému ústrojí 2, odkud padají
odříznutá stébla k šneku 3. Prstový
mechanizmus šneku je zachycuje a
směruje do otvoru žací lišty, z něhož se
hmota dostává k mechanizmu šikmého
dopravníku 4, který dopravuje proud
obilní hmoty do mláticího ústrojí,
k zrychlovacímu bubnu 5 a do mláticímu
bubnu 6.
V procesu mlácení se obilí, plevy a
drobná slaměná hmota prosévá přes
síta předního a zadního koše na
vibrační desku 8, zbývající hmota je
odhozena výběhovým roštem 7 na
rotorové oddělovače slámy 19, kde
dochází k dalšímu oddělování zrn ze
slaměné hmoty a tato zrna se prosévají
na spádovou desku 15 a z ní na síta
vrchní sestavy sít 14.
Hmota obsahující zrno, spadlá po
vymlácení na vibrační desku 8, se
dopravuje k vrchnímu sítu čištění 14.
V oblasti přepadu mezi prstovým roštem
vibrační desky 8 a síty vrchní sestavy sít
14 se hmota profoukává ventilátorem 9.
Vrstva směsi obsahující zrno, která
propadla prstovým roštem vibrační
desky 8, se poněkud kypří, díky čemuž
zrno a těžké příměsi, v důsledku
působení proudu vzduchu od ventilátoru
9 a kolébavého pohybu sít, snadněji
propadávají dolů a plevy a jiné lehké
příměsi jsou vyfukovány z čističky a
rozhazovány po poli rozhazovačem plev
16.
Zrno, které propadlo vrchními 14 a
spodními 13 síty, padá po podložce na
dopravní šnek zrna 11. Šnek pak zrno
přemisťuje k dopravníku 21, který je
přesunuje
k plnicímu
šneku
22
zásobníku 23.
Jakmile
se
zásobník
naplní,
vyprazdňovací šnek vyklopí zrno do
přepravního prostředku 19.
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1 - přiháněč žací lišty; 2 - řezné ústrojí žací lišty; 3 - šnek žací lišty; 4 - dopravní pás šikmého
dopravníku; 5 - zrychlovací buben; 6 - mláticí buben; 7 - výběhový rošt;
8 – vibrační
deska; 9 – ventilátor čističky; 10 – dopravník klasů; 11 - šnek na zrna; 12 – klasový šnek; 13 sestava sít spodního čištění; 14 - sestava sít vrchního čištění; 15 - vibrační deska; 16 –
rozhazovač plev; 17 – rotor řezačky slámy; 18 - deflektor; 19 – vyprazdňovací šnek; 20 –
rotorové oddělovače slámy; 21 – dopravník zrna; 22 – nakládací šnek; 23 - zásobník
Obrázek 1.46 – Schéma technologického procesu činnosti kombajnu
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2 Použití ke stanovenému účelu

poruchy hydraulického čerpadla nebo
hydromotoru jízdního pohonu
2.1.3 Během práce kombajnu je
zakázáno:
- provozovat kombajn s vadným
brzdovým systémem;
- provozovat kombajn s vadným
řídicím systémem podvozku;
- startovat motor v případě vadného
hydraulického systém kombajnu.
2.1.4
V procesu
používání
kombajnu
je
třeba
využívat
nejvýhodnější pracovní postupy a
optimálně regulovat zařízení v závislosti
na podmínkách a druzích sklízených
plodin.
Před vjezdem na pole je nutné
kombajn nastavit v závislosti na stavu
sklízené plodiny a podmínkách sklizně
(vlhkost, polehlost, kontaminace, výška
porostu atd.). Určuje se nejvýhodnější
výška řezu a nastavují se mezery košů
mláticího
ústrojí
se
současným
nastavením žaluziových sít čisticího
ústrojí. Orientačně se určují a nastavují
otáčky mláticího bubnu, ventilátoru
čištění a bubnu žací lišty. Otáčky těchto
ústrojí se později korigují během
pracovního procesu.
2.1.5 Aby se zvýšila kvalita sklizně a
produktivita kombajnu, směr pohybu je
třeba volit tak, aby nepokosené pole
zůstávalo vpravo a celkový směr
polehlých stébel svíral se směrem
pohybu kombajnu přibližný úhel 45°.
V případě nekvalitně zoraného pole
a též při silném souběžném větru je
třeba volit takový směr pohybu
kombajnu,
aby
práce
dlouho
neprobíhala ve směru polehlosti obilí,
napříč svahu nebo kolmo k brázdám.
2.1.6 Vlečení kombajnu provádějte v
souladu s b.6.4 „Vlečení kombajnu“.
2.1.7 Rychlost pohybu je nutné volit
tak, aby byla zajištěna maximální
produktivita kombajnu při vysoké kvalitě
sklizně.
Při
sklízení
polehlých
nebo
spletených stonků je nutné rychlost jízdy
kombajnu snížit bez ohledu na jeho
zatížení.

JE ZAKÁZÁNO provádět
jakékoli práce na běžné údržbě a
opravách, seřizování, čištění zásobníku,
odstraňovat
zahlcování
pracovního
ústrojí na kombajnu se spuštěným
motorem.
Předtím, než opustíte kabinu,
vypněte motor a vyjměte klíče ze
zapalování!
2.1 P r o v o z n í o m e z e n í
2.1.1 V závislosti na sklízené
plodině je nutné kombajn před
zahájením práce speciálně připravit a
zkompletovat
s odpovídajícím
adaptérem, sadou vybavení nebo
zařízením:
– pro přímou sklizeň zrnin – žací
lišta na obilniny;
– pro dělenou sklizeň zrnin –
sběrač;
– pro sklizeň kukuřice na zrno –
sada vybavení pro sklizeň kukuřice na
zrno;
- pro sklizeň slunečnice - žací lišta
na sklízení slunečnice;
– pro sklizeň sóji – žací lišta na sóju;
– pro sklizeň řepky olejky – zařízení
na sklizeň řepky olejky;
- pro snížení otáček mláticího bubnu
při sklizni snadno mlátitelných plodin
(kukuřice, slunečnice apod.) se na
kombajn instaluje zpomalovací reduktor.
2.1.2.3 Motor je možné spustit, jen
když je rychlostní páka a vyřazená
rychlost.
Rozjíždět
se
doporučuje
při
otáčkách klikové hřídele motoru alespoň
1500 ot/min.
Startér vždy zapínejte na maximálně
10 - 15 s. Po spuštění motoru okamžitě
uvolněte klíč zapalování. Bude-li nutné
spouštění
zopakovat,
vraťte
klíč
zapalování do polohy „0“ a chvíli
počkejte. Poté zopakujte spouštěcí
proces.
Zakazuje se provoz hydraulického
systému jízdního pohonu v režimu
přetížení déle než 10 s – nebezpečí
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2.1.8 Je třeba pravidelně kontrolovat
kvalitu výmlatu a ztráty za žací lištou a
mlátičkou.
Aby se zabránilo ztrátám v důsledku
neodřezaných
klasů
při
sklízení
krátkostébelného obilí nebo na nedobře
zoraném poli, musí se kombajn
pohybovat ve směru převážně podél
brázd. Ztráty v důsledku neodřezaných
klasů mohou též vznikat při zatáčení,
zejména pod ostrými úhly. Zatáčení
musí být přesné a nesmí být pod
ostrými úhly.
2.1.9 Při práci na zvýšeně vlhkých
nebo kontaminovaných plodinách a při
sklizni na vlhké půdě je třeba:
– pravidelně kontrolovat a zbavovat
nalepené hmoty: mláticí buben, koš,
žaluziová síta čisticího systému sít,
hřebeny vibrační desky a spádovou
desku čističky, rotorové
oddělovače
slámy;
- pravidelně minimálně dvakrát za
směnu prohlížejte a v případě nutnosti
odstraňte posklizňové zbytky z dutin
mezi řetězovými koly a kryty vrchního
hřídele, z dutin bočního těsnění
přechodového
rámu
šikmého
dopravníku.
Nesplnění
tohoto
požadavku má za následek vyřazení
dopravního pásu šikmého dopravníku z
provozu;
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– kontrolovat vlhkost zrna –
doporučuje se sklízet zrno, jehož vlhkost
není vyšší než 25 %.

– dekonzervace (v souladu s
oddílem 5 „Skladování“);
– dokončovací montáž a seřízení;
– natankování
– záběh;
zkontrolujte
nabití
akumulátorových baterií;
– odstranění zjištěných nedostatků;
– proveďte technickou údržbu před
začátkem pracovní sezóny (TÚ-3) (bod
3.1).

VAROVÁNÍ: Při vykládce zrna
ze zásobníku, jehož vlhkost přesahuje
25 % nesmí být otáčky klikové hřídele
motoru vyšší než 1200 ot/min!
POZOR: Přejíždění kombajnu s
plným zásobníkem není dovoleno!
JE ZAKÁZÁNO vykládat
kombajn pod elektrickým vedením.
2.1.10 V rámci přípravy kombajnu
k práci po dešti zapněte ventilátor a
vyfoukejte čisticí systém.

Při obsluze motoru
požadavky
vyložené
v
dokumentaci k motoru.

JE ZAKÁZÁNO couvat s
kombajnem s žací lištou spuštěnou na
zem.
2.1.12
Za
účelem
zajištění
bezporuchové
a
efektivní
práce
kombajnu dodržuje provozní předpisy
vyložené v tomto NP.

VAROVÁNÍ! JE ZAKÁZÁNO
přejíždět s kombajnem řízenou hnací
nápravou zajištěnou podpěrnými
šrouby!
Nasaďte a upevněte kola hnací a
řízené nápravy, pokud byla před
přepravou odmontována.
Dotahování matic kol začínejte od
vrchní matice. Poté dotáhněte přímo
protilehlou matici, a pak dotahujte po
dvojicích ostatní protilehlé matice.
Upravte
tlak
v pneumatikách
hnacích a řízených kol v souladu
s tabulkou 1.1.

2.2
Příprava
k použití

dodržujte
provozní

2.2.2 Všeobecné pokyny ohledně
dokončovací montáže

kombajnu

VAROVÁNÍ! Kvůli bezpečné
práci při přípravě kombajnu k použití a
zabránění nehodám dodržujte kromě
tohoto
NP
i
obecně
uznávané
bezpečnostní požadavky!
VAROVÁNÍ!
Jakékoli
dokončovací montážní a seřizovací
práce při přípravě k použití provádějte se
zastaveným motorem a vyjmutým klíčem
ze zapalování!
Kombajn je expedován spotřebiteli
kompletně ve smontovaném nebo
částečně rozebraném stavu.
Schéma zavěšení mlátičky je
uvedeno v oddíle 6 „Přepravování a
vlečení kombajnu“.
2.2.1 Při přípravě nového kombajnu
k použití je třeba provést tyto práce:
– zaškolení řidiče do pravidel
používání,
obsluhy
a
skladování
kombajnu;
– kontrola kompletnosti;
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Zkontrolujte hladiny oleje v klikové
skříni motoru, převodové skříni a
nápravových
převodovkách
hnací
nápravy, v olejové nádrži, mazivo v
ložiscích kol, kloubových spojích řízené
nápravy a v případě nutnosti je
promažte.
Zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte
napnutí
řetězových
a
řemenových převodů.
Před
sundaváním
nebo
nasazováním
pohonných
řemenů
uvolněte napnutí pružin napínacích
zařízení.

Před výměnou nefunkční pojistky
zjistěte příčinu jejího přepálení a
odstraňte ji.
Instalace
pojistek
s
velkou
nominální hodnotou bude mít za
následek roztavení vodičů v elektrických
kabelech.
Mimo havarijní situace nevypínejte
vypínač
napájení
ručně
při
nastartovaném motoru.
Motor startujte jedině z místa
mechanizátora.
Je zakázáno startovat motor
zkratem vodičů na startéru.

POZOR!
Akumulátorové
baterie instalované do kombajnu musí
být v provozním stavu!
Usaďte na místo, připevněte a
připojte
akumulátorové
baterie
v souladu s obrázkem 2.1.
POZOR!
Při
zapojování
akumulátorových baterií nejprve připojte
kabel označený jako „+“, a potom kabel
označený jako „–“. Při odpojování
nejprve odpojte kabel označený jako „–“,
a potom kabel označený jako „+“.
Dodržujte
polaritu
zapojování
akumulátorových baterií!
Nastavte v případě nutnosti polohu
fixačních
upevňovacích
lišt
akumulátorových baterií posouváním
upínacích prvků po oválných otvorech a
upevněte baterie. Upevněte konektory
stahovacími páskami.
Po připojení svorkovnice naneste na
svorky akumulátorů tenkou vrstvu
technické
vazelíny
nebo
jiného
neutrálního maziva, abyste zabránili
korozi, a uzavřete je gumovými pouzdry.
Minimálně jednou za dva týdny
kontrolujte
spolehlivost
upevnění
akumulátorových baterií a spolehlivost
kontaktů svorek s vývody.
Matice
na
silových
svorkách
vypínače napájení musí být dotaženy s
točivým momentem 20 až 25 Nm, na
akumulátorových bateriích 30 až 32 Nm.
POZOR: Při výměně pojistek
přísně dodržujte nominální hodnoty
proudových hodnot!
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Do elektrické skříně

KZK-16-2-0705590E - kabel startéru
minusový (černý) 4-Č-70,0

Ke startéru
KZK-16-2-0705570E
kabel startéru plusový
(červený)

KZK-1420-0705580
průběžný kabel akumulátorů
(červený)

KZ K-142 0 -0705560 - kabel vypínače palubní sítě (červený)

FU1.1 (80 А) – ochranná pojistka silového relé (při zkratu nebo mechanickém poškození
napájecího kabelu na úseku akumulátorová baterie - elektrická skříň se přepálí);
FU1.2 (60 А) – ochranná pojistka napájení +24V kombajnu (při zkratu v elektrické skříni, při
mechanickém poškození napájecího kabelu na úseku akumulátorová baterie - elektrická skříň
se přepálí);
FU 44 (15A) – ochranná pojistka zásuvek +24 V (v elektrické skříni a motorové jednotce) a
ovládací cívky vypínače napájení Q1;
FU 45 (25A) – ochranná pojistka napájecího obvodu +12 V;
Q1 - vypínač napájení;
VD1 - ochranný blok elektrické sítě před elektromagnetickým rušením
Obrázek 2.1 - Připojení akumulátorových baterií
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Na mlátičku nainstalujte všechny
součásti elektrického vybavení podle
schémat obsažených v příloze B.
Pokud byly při přepravě následující
prvky demontovány, nasaďte je a
připevněte:
- páčka s kartáčem stěrače 3
(obrázek 2.2); upevněte ji tak, aby se
kartáč při práci dotýkal pouze skla
kabiny;
– nádržka ostřikovače; připojte
čerpadlo k elektrickým vývodům a
potrubí trysky.
Napusťte nádrž kapalinou (čistá
voda). Seřiďte směr přívodu proudu
vody do oblasti čištění čelního skla;
- výstražný maják 1 na levém
panelu kabiny, druhý výstražný maják
nasaďte na zábradlí údržbové plošiny
bloku chladičů.
- pracovní reflektory 4 na stříšku
kabiny, světla „značky silničního vlaku“,
odrazky, klakson, osvětlení registrační
značky a boční směrovky připevněte a
připojte podle schématu (příloha B).
- zrcátka 2 na kabinové držáky,
správně je směrově seřiďte a připevněte
šrouby;
- do kabiny radiopřijímač po
demontáži krytu z míst pro instalaci
přijímače a reproduktorů. Připojte
radiopřijímač
k elektrické
síti
a
reproduktory
k radiopřijímači,
radiopřijímač přitom mějte předběžně
umístěný do speciálního kontejneru;
- dva hasicí přístroje: jeden na
vstupní plošině kabiny, druhý na
obslužné plošině motoru.

1 – výstražný maják; 2 – zrcátko; 3 –
ostřikovač; 4 – pracovní reflektor
Obrázek 2.2 – Kabina
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2.2.3 Tankování kombajnu

cizích těles
motoru.

Množství tankovacích nádrží a
značky olejů, paliva a provozních kapalin
naleznete v příloze C.
Kombajn je dodáván s plně
natankovanými provozními kapalinami
do systémů kromě palivového systému,
proto je před zahájením práce nutné
zkontrolovat hladiny a v případě potřeby
kapaliny doplnit a do kombajnu
natankovat palivo.
2.2.3.1 Mazací systém motoru

do

chladicího

systému

JE ZAKÁZÁNO otevírat
uzávěr expanzní nádoby na horkém
motoru,
abyste
si
nezpůsobili
popáleniny.
JE ZAKÁZÁNO pracovat na
kombajnu, pokud není v nádrži 6
(obrázek 1.13) natankována kapalina
AdBlue.
VAROVÁNÍ!: Běh motoru
s nenaplněným chladicím systémem
není přípustný!

Do mazacího systému motoru
tankujte jen oleje doporučené v
provozních dokumentech k motoru.
Hladinu oleje v klikové skříni motoru
kontrolujte denně pomocí technologické
měrky, a to v souladu s provozními
dokumenty k motoru.
Výšku hladiny oleje nekontrolujte při
běžícím motoru nebo ihned po jeho
zastavení, protože zjištění bude v tomto
případě nesprávné.
V případě potřeby dolijte motorový
olej Liebherr Motoroil 10W-40 v souladu
s provozními dokumenty k motoru
hrdlem olejové nádrže motoru, předtím
odšroubujte víko. Po dolití oleje víko
zašroubujte.
Dolévat olej do klikové skříně nad
rysku
maximální
hladiny
na
technologické měrce se nedoporučuje.

2.2.3.3 Palivový systém
Při
provozování
kombajnu
používejte dieselové palivo doporučené
v provozních dokumentech k motoru.
Pro natankování paliva do kombajnu
očistěte uzávěr 1 (obrázek 2.3), plnicího
hrdla palivové nádrže od prachu a
nečistot. Odšroubujte a sundejte uzávěr.
Nalijte do nádrže čisté dieselové palivo.
Po
natankování
uzávěr
pevně
zašroubujte.

2.2.3.2 Chladicí systém motoru
Chladicí systém motoru plňte jen
chladicími kapalinami doporučenými v
provozních dokumentech k motoru.
Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte
denně.
Chladicí systém doplňte tak, že
otevřete víko expanzní nádoby 2 (obrázek
1.13) a nasadíte na plnicí hrdlo trychtýř se
sítkem. Chladicí kapalinu Liebherr
Antifreeze OS Mix nalijte do poloviny
rysky maximální hladiny na odměrné
trubici expanzní nádoby.
Spusťte motor, nechte ho běžet 3 5 minut a zkontrolujte výšku hladiny
chladicí kapaliny v expanzní nádobě a
v případě nutnosti kapalinu dolijte.
Zašroubujte uzávěr expanzní nádoby.
Při doplňování používejte čisté
nádoby a zabraňte proniknutí nečistot a

1 – uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže
Obrázek 2.3 – Kombajn (pohled
zprava)
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Při tankování paliva do nádrže z
kanystru nebo vědra je třeba použít
trychtýř
nebo
konvici
ze
sady
náhradních dílů kombajnu.
Po každém tankování bezpečně
zašroubujte uzávěr plnicího hrdla
palivové nádrže.
Aby se omezila tvorba kondenzátu
v palivové nádrži, tankujte kombajn
ihned po skončení práce.
Nepřipusťte úplné vypotřebování
paliva v nádrži, aby se palivový systém
nezavzdušnil.

V případě poklesu hladiny oleje v
hydraulickém systému se kombajn
nesmí používat. V takovém případě je
nutné zjistit a odstranit příčinu úniku a
do systému doplnit odpovídající olej.
Doplnění
(natankování)
hydraulických
systémů
je
nutné
provádět pomocí kompresoru dodaného
s kombajnem,
skrz
polospojku
nainstalovanou na hydromotoru pohonu
podvozku. Při tankování mějte zcela
zvednutý a mechanicky zajištěný šikmý
dopravník.
Olej určený k doplnění musí být
čistý, bez mechanických příměsí a vody,
kvalita filtrace nesmí být horší než
10 mikronů.

2.2.4 Plnění hydraulických systémů
Kombajn je dodáván spotřebiteli s
hydraulickými
systémy
plně
natankovanými olejem, proto před
zahájením práce
stačí jen zkontrolovat hladinu oleje v
nádrži.

VAROVÁNÍ:
Použití
nekvalitního,
neodstátého
nebo
nefiltrovaného oleje způsobí poruchu
ústrojí hydraulických systémů kombajnu.

VAROVÁNÍ! Veškeré práce na
údržbě, tankování a dolévání kapalin do
hydraulického systému provádějte se
zastaveným motorem a s vypuštěným
tlakem z hydraulického systému,
hydraulické válce žací lišty přitom musí
být zcela zataženy.

Při plnění hydraulických systémů
dodržujte tento postup:
1) pečlivě očistěte plnicí polospojku
kompresoru,
její
vnitřní
povrch
propláchněte dieselovým palivem a
osušte stlačeným vzduchem;
2) do očištěného kompresoru nalijte
plnicím hrdlem čistý (alespoň 10 dní
odstátý olej) odpovídající značky;
3)
důkladně
očistěte
plnicí
polospojku hydraulických systémů;
4) plnicí polospojku kompresoru
spojte
s plnicí
polospojkou
hydraulického systému a olej zbavte
vzduchu.
Hladina oleje v olejové nádrži musí
být mezi minimální a maximální úrovní
olejoznaku (obrázek 2.4), tj. v rozmezí
pozorovacího okna;

POZOR: Značka oleje, který se
tankuje do hydraulického systému, je
uvedena v servisní knížce kombajnu!
POZOR: Po výměně (opravě)
hydraulického
čerpadla
a
(nebo)
hydromotoru
se
nesmí
spouštět
hydraulický
systém
s tělesy
hydraulického čerpadla a hydromotoru
hydraulického
pohonu
podvozku
nenaplněnými olejem, může to způsobit
poruchu
jednoho
z hydraulických
zařízení – zadření třecích ploch
v důsledku chybějícího oleje jako
maziva. Naplňte tělesa hydraulických
strojů olejem skrze plnicí polospojku nad
hydromotorem!
POZOR: Po výměně (opravě)
zubového zdvojeného hydraulického
čerpadla je třeba naplnit čistým olejem
hadici mezi filtrem olejové nádrže a
dvoudílným zubovým čerpadlem.
84

KZK-16-2-0000000E IE

2 Použití ke stanovenému účelu

V průběhu práce kombajnu bude
hladina oleje stoupat díky teplotní
expanzi oleje.
K plnění hydraulických systémů
kombajnu ve stabilních podmínkách
používejte
mechanizované
plnicí
zařízení zajišťující nezbytnou kvalitu
filtrace oleje.
V době plnění může v tělese
kompresoru vznikat podtlak bránící
normální dodávce oleje.
Pro odstranění podtlaku je třeba
povolit uzávěr hrdla kompresoru o 1-1,5
otáčky. Po skončení tlakování uzávěr
zašroubujte na doraz.

Obrázek 2.4 - Olejoznak

normální hladina

maximální hladina

POZOR:
1 Jako pracovní kapalinu pro
hydraulické systémy používejte jen
doporučené oleje. Použití jiných olejů se
nepřipouští!
2
Proplachování
papírových
filtračních
vložek při plnění se
nepřipouští. Filtry se musí měnit podle
lhůt uvedených v tomto návodu!
3 Pro proces plnění přijměte
nezbytná
preventivní
opatření
zabraňující
padání
prachu
a
mechanických příměsí do plněného
oleje!
Použitý olej je třeba vypouštět
v souladu s těmito předpisy:
– nepřipusťte vylévání oleje do
systémů komunální, průmyslové a
dešťové kanalizace a do otevřených
vodojemů;
– pokud se olej rozlije na otevřeném
prostranství, je nutné jej přemístit do
samostatné nádoby, místo rozlití
zasypat pískem a ten pak bezpečně
odstranit.
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2.2.5 Plnění hydraulického systému
pohonu brzd
Kombajn je dodáván s úplně
naplněným hydraulickým systémem
pracovních brzd, a proto před zahájením
práce stačí jen zkontrolovat jejich
bezporuchový stav.
V případě úniku brzdové kapaliny je
nutné objasnit a odstranit příčinu
prosakování a poté naplnit hydraulický
systém pohonu brzd brzdovou kapalinou
a systém odvzdušnit.
Plnění
hydraulického
systému
brzdovou
kapalinou
je
vhodnější
provádět ve dvou.
Při plnění pohonu hydraulického
systému brzdy levého kola brzdovou
kapalinou postupujte takto:
1) očistěte nádobky a pryžové krytky
obtokového ventilu hydraulického válce
levé brzdy. Odšroubujte uzávěr nádržky
levé brzdy a nádobku naplňte kapalinou;
2)
z obtokového
ventilu
hydraulického válce levé brzdy sejměte
ochrannou krytku a na hlavici ventilu
nasaďte pryžovou hadici k odvzdušnění
brzd;
3) druhý konec hadice spusťte do
brzdové kapaliny nalité do poloviny
skleněné nádobky o objemu alespoň
0,5 litru;
4) 3-4krát prudce sešlápněte nohou
levý brzdový pedál v 1-2sekundových
intervalech,
poté
nechte
pedál
sešlápnutý a otevřete obtokový ventil o
½-1 otáčky.
Působením
tlaku
vytvořeného
v systému vyteče skrz hadici do
nádobky s kapalinou část brzdové
kapaliny včetně přítomného vzduchu.
Při neuvolněném pedálu uzavřete
obtokový ventil.
Operaci opakujte, dokud z hadice
nepřestane vycházet vzduch.
Během odvzdušňování doplňujte
brzdovou kapalinu do zásobní nádobky

a nepřipusťte snížení její hladiny pod
2/3, v opačném případě případě by
systém mohl nasát vzduch;
5)
po
odvzdušnění
systému
utáhněte obtokový ventil až na doraz a
teprve poté sejměte z jeho hlavice
pryžovou hadici, na ventil nasaďte
ochrannou krytku, dolijte do nádobky
kapalinu do úrovně 10-15 mm pod
horním okrajem a vraťte na místo víčko
nádobky, přitom nepřipusťte pád prachu
nebo jiných nečistot do nádobky.
Hydraulické systémy pohonu pravé
brzdy naplňte obdobně.
Zkontrolujte hermetickou těsnost
systémy sešlápnutím a podržením
brzdových pedálů na 150 až 270 s, ve
spojích nesmí nic téci.
Hydraulický
systém
pohonu
parkovací brzdy se v případě potřeby
plní hydraulickým olejem.
VAROVÁNÍ: Při práci z
brzdovou
kapalinou
dodržujte
bezpečnostní
opatření
stanovená
výrobcem!
POZOR: Před provedením
výše popsaných prací zajistěte kola
kombajnu zakládacími klíny. Práce
provádějte na rovném vodorovném
povrchu!
2.2.6 Plnění systému ostřikovače
Systém ostřikovače čelního skla
plňte v létě čistou vodou. Při teplotě
okolního vzduchu pod +1 °C speciálními
nemrznoucími kapalinami k čištění skel.
Pravidelně okem kontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce ostřikovače.
VAROVÁNÍ!
Nezapínejte
čerpadlo ostřikovače, pokud není v
nádržce ostřikovače kapalina, aby
nedošlo k vyřazení čerpadla z provozu!
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2.3 Startování motoru
2.3.1 Spuštění motoru
Před spuštěním motoru zkontrolujte
hladinu oleje v klikové skříni motoru
(v souladu s provozní dokumentací k
motoru), hladinu chladicí kapaliny
v chladiči,
hladinu
oleje
v nádrži
hydraulického systému a přítomnost
paliva v nádrži.
Přesvědčte se, že není zařazena
rychlost. Nastavte rychlostní páku do
neutrální polohy.

převodové skříně 15 do polohy k sobě a
zařadit II. rychlost, přepínačem 11
(poloha k sobě) odbrzdit hnací kola
kombajnu
a
plynulým
přesunem
rychlostní páky ve směru jízdy zahájit
jízdu. Uvádět stroj do pohybu se
doporučuje při otáčkách klikové hřídele
alespoň 1500 ot/min.
K zastavení kombajnu převeďte
rychlostní páku do neutrální polohy,
vyřaďte, a to tak, že přesunete přepínač
26 (obrázek 1.37) do polohy od sebe N neutrál.

POZOR:
Než
zapnete
NAPÁJENÍ vypínačem 5 (obrázek 1.36),
stiskněte přepínač 11 (obrázek 1.37) do
polohy od sebe, aby se zabrzdila hnací
kola kombajnu!
Zapněte NAPÁJENÍ, vsuňte klíč do
zapalování a otočte jím do polohy II, aby
se zapnul startér. Startér zapínejte na
10-15 s. Po spuštění motoru okamžitě
uvolněte klíč zapalování.
Pokud je třeba spuštění motoru
opakovat, vraťte klíč v zapalování do
polohy 0 a počkejte alespoň 30 s. Poté
opakujte proces startování.
Po spuštění motoru snižte otáčky
klikové hřídele na 900-1000 ot/min a
motor zahřejte. Zahřívejte na teplotu v
chladicím systému minimálně +50 °C.
Během zahřívání sledujte údaje přístrojů
– zabudované kontrolky přístrojů musí
být zhasnuté. Rozsvícení kontrolky
signalizuje odchylku od normální
činnosti odpovídajícího agregátu nebo
jeho kritický stav.
Tlak oleje v motoru nesmí být menší
než
tlak
uvedený
v
provozní
dokumentaci k motoru. Motor nesmí
pracovat s minimálními volnoběžnými
otáčkami déle než 15 minut.
K rozjezdu je třeba na ovládacím
panelu převést přepínač ovládání
páka musí být v neutrální poloze);
- pokračujte v zahřívání, dokud
teplota provozní kapaliny nestoupne na
+5 °C.
Optimální
teplota
oleje
v hydraulickém pohonu je 50-60 °C,
proto se doporučuje při nízkých
teplotách zateplit sekci olejového
chladiče
hydraulického
pohonu

POZOR: Před vyřazením
přesuňte přepínač ovládání odbrzďování
11 do polohy od sebe, aby se odbrzdila
hnací kola kombajnu!
Před zastavením motoru nechte
motor běžet 3 až 5minut při středních, a
poté minimálních otáčkách volnoběhu,
poté na ovládacím panelu přepínačem
31 do polohy od sebe vypněte hlavní
pohon, načež zastavte motor a vypněte
NAPÁJENÍ tlačítkovým vypínačem na
bočním panelu v kabině kombajnu
vpravo od řidiče.
K zabrzdění hnacích kol po
zastavení motoru dojde automaticky.
Motor nikdy nezastavujte okamžitě
po odlehčení.
2.3.2 Nastartování kombajnu v zimě
Aby
nedošlo
k
vyřazení
hydraulického pohonu podvozku z
provozu, je třeba při startování
kombajnu používat oleje třídy HLP32 v
souladu s přílohou D tohoto NP.
Postup
spuštění
hydraulického
pohonu v chladném období:
- nastartujte motor a nejprve na
minimálních (maximálně 15 minut), a
poté na středních otáčkách zahřívejte
hydraulický pohon (rychlostní
umístěním a upevněním ochranného
stínění (kartonu) před tento chladič.
VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k
vyřazení hydraulického pohonu z
provozu, JE ZAKÁZÁNO startovat
motor s použitím oleje třídy HLP s
viskozitou 46 cSt při teplotě nižší než 87
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10 °C. V takovém případě je nutné
zaměnit letní druhy olejů za zimní.
Ostatní
hydraulické
systémy
kombajnu se při nízkých teplotách
spouštějí souběžně se spuštěním
hydraulického pohonu podvozku.

výchozí polohy, a poté znovu zařadit
požadovanou rychlost.
Pro návrat do neutrálu je třeba
stisknout přepínač na ovládacím panelu
do polohy N a podržet, dokud se na
obrazovce
terminálu
neobjeví

2.3.3 Ovládání řazení rychlostí
Pro zařazení I. rychlosti je třeba:
- nastavit rychlostní páku do
neutrální polohy;
- sešlápnout brzdový pedál;
- stisknout přepínač na ovládacím
panelu do polohy I. převodu. Po
skončení operace přeřazování se na
obrazovce terminálu BIUS rozsvítí

odpovídající ikonka
.
Pokud se na obrazovce terminálu
rozsvítí ikonka
, znamená to, že
jeden ze snímačů na měniči rozsahů je
vadný nebo není v požadované poloze.
Je třeba podniknout kroky k odstranění
závady.
2.3.4 V průběhu práce a po jejím
skončení kontrolujte hladinu a teplotu
provozní kapaliny v hydraulickém
systému (v olejové nádrži). V případě
poklesu hladiny provozní kapaliny v
olejové nádrži pod přípustnou mez
dolijte olej. Stoupne-li teplota nad 90 °C,
zjistěte příčiny poruchy teplotního
režimu a odstraňte závadu.

odpovídající ikonka
.
Pokud se rychlost do 10 s nezařadí,
objeví se na obrazovce terminálu
hlášení „Rychlost se ve stanovené době
nezařadila“. Je nutné pokus o zařazení
zopakovat.
Pro zařazení II. rychlosti je třeba
provést výše popsané úkony a stisknout
přepínač na ovládacím panelu do
polohy II. převodu.
II. rychlost je určena k jízdě
kombajnu v přepravním režimu, v
takovém režimu nelze nastavit obrátky
motoru vyšší než 1500 ot/min.
Pokud byl během jízdy sešlápnut
brzdový pedál, je k obnovení jízdy
zapotřebí vrátit rychlostní páku do
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2.4
Příprava
řezačky
slámy k činnosti
Dříve, než začne pracovat řezačka
slámy, je nutné ověřit:
– zda nejsou poškozeny nože na
rotoru řezačky 3 (obrázek 2.5) a opěře
nožů 5 a zda jsou správně upevněny;
– nastavení opěry nožů 5 na
potřebnou délku rozmělňování (při
přemístění opěry nožů nahoru se délka
řezu zmenšuje, dolů zvětšuje);
– aktivaci koncového spínače při
sklopení záklopky 2 vzad;
–
napnutí
řemenů
převodů
s klínovými
řemeny
a
aktivaci
koncového vypínače při přemístění
napínací řemenice z pracovní polohy do
polohy nepracovní.
Při přejezdech kombajnu s žací
lištou uloženou na vozíku se deflektor 1
umisťuje do krajní horní polohy!

1 – deflektor; 2 – záklopka; 3 – rotor
řezačky; 4 – stěna; 5 – opěra nožů; 6 těleso řezačky; 7 – pojistní kolík; 8 – jezdec;
9 – rukojeť sektoru
Obrázek 2.5 – Řezačka slámy

POZOR: Rozmělňování a
rozmetání
slámy,
je-li
deflektor
v přepravní poloze, se nepřipouští!
Pro uvedení řezačky slámy do
provozu je nutné povolit upevňovací
matice jezdců seřízení úhlu sklonu
deflektoru,
nastavit
deflektor
do
potřebného úhlu s povrchem země a
upevnit jej maticemi.
Záklopku 2 posuňte do polohy
vpřed, předtím uvolněte matice na ose
záklopky vpravo a vlevo. Po sklopení
záklopky je třeba matice znovu
utáhnout.
Je třeba ověřit chod řezačky slámy
naprázdno
po
spuštění
motoru
kombajnu.
Řezačka
slámy
musí
pracovat bez klepání vyvolávaného
narážením nožů rotoru na nože na
opěře.
V případě
nutnosti
proveďte
potřebná seřízení.
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2.5 Použití kombajnu

– na výstupu mláticího bubnu - 3.
lamela - B=4 mm.
Mezery se nastavují podle nejvíce
vyčnívající mlatky.
Pokud se zjistí, že se seřízení
z nějakého důvodu porušilo, je nutné je
zopakovat, jak je popsáno níže.
K tomu je nutné:
zcela
zatáhnout
píst
elektromechanismu pro seřízení mláticí
mezery (E=408 mm);
- nastavte délku táhel D na 350 mm;
- nastavte na obrazovce palubního
počítače mezeru 4 mm;
– zkontrolujte mezery mezi mlatkami
a košem na vstupu a výstupu, které mají
být C=7 mm a B=4 mm.
V případě, že uvedené hodnoty
nesouhlasí, proveďte seřízení nejprve
mezery A mezi mlatkami zrychlovacího
bubnu 4 a 3. lamelou koše (rozdíl mezi
velikostmi A na levé a na pravé straně
bubnu nesmí být větší než 2 mm) tak,
že změníte délku jedné ze stahovacích
objímek 9, poté mezery C mezi nejvíce
vyčnívající mlatkou mláticího bubnu a
lamelou koše 7 po obou stranách
mláticího a separačního bubnu tak, že
změníte délku stahovacích matic 8 po
obou stranách bubnu.
Poté seřiďte mezeru B, a to tak, že:
- na levé straně uvolníte upevnění
destičky 6, přesunete v požadovaném
směru koš 7 pomocí matic 5. Po
dosažení velikosti mezery B dotáhněte
matice 5;

Po dokončení všech operací
přípravy kombajnu k činnosti:
1) spusťte motor a nastavte otáčky
klikové hřídele na 900, 1000 ot/min;
2) zapněte hlavní pohon;
3)
zapněte
pohon
šikmého
dopravníku a žací lišty a zvyšte obrátky
motoru na nominální;
Během činnosti kombajnu snižte
otáčky klikové hřídele motoru a zastavte
pracovní ústrojí nejdříve 15 sekund po
zpracování veškerého technologického
produktu.
Čistota
zrna
v zásobníku
se
kontroluje prostřednictvím zařízení na
odběr vzorků, které se nachází na levé
straně zásobníku. Po zkušebním
pojíždění po pozemku dlouhém 10-20 m
určete kvalitu zrna (stupeň čistoty,
rozdrcení,
kvalitu
výmlatu
atd.).
V případě nutnosti je třeba seřídit
odpovídající pracovní ústrojí tak, aby se
dosáhlo
nezbytné
čistoty
zrna
v zásobníku. Po dosažení nezbytné
čistoty zrna v zásobníku a určení
optimální rychlosti jízdy přistupte ke
sklizni úrody.
2.6 Seřizování
2.6.1 Seřízení mláticího ústrojí
Počáteční seřízení mláticího ústrojí
kombajnu se doporučuje provést
v souladu s údaji uvedenými v tabulce
2.2.
Tabulka
popisuje
předběžná
seřízení. Konečná seřízení se provádějí
během
provádění
technologického
procesu, v závislosti na vlhkosti, délce
stébel a úrodnosti. V případě suché
mlácené hmoty se doporučuje mezeru
mezi mláticím bubnem a košem
zvětšovat a v případě vlhké hmoty
zmenšovat.
Základní seřízení mezer mláticího
ústrojí
Pro zaručení správné činnosti
mláticího ústrojí výrobce nastavuje tyto
mezery:
– na vstupu mláticího bubnu - 4.
lamela - C=7 mm (obrázek 2.6);
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- na pravé straně odšroubujete
upevňovací šrouby 1 (obrázek 2.6)
destičky 2, posunete výstředník 3
požadovaným směrem o 30 ° (nebo 60
°), dokud nedosáhnete velikosti mezery
B, a poté zajistěte výstředník destičkou
2 a šrouby 1.
Třikrát spusťte koš dolů a zdvihněte
až na doraz a poté znovu zkontrolujte
mezeru na vstupu a výstupu mezi

mlatkami bubnu a lamelami koše.
V případě nutnosti seřízení opakujte.
Otočte koš o 360° a ujistěte se, že
se mlatky nedotýkají koše a prvků rámu
mláticího ústrojí. V případě nutnosti
proveďte seřízení.
Seřízení je nutné opakovat, dokud
se nedosáhne stability mezer.

Tabulka 2.2 - Nastavení mláticího ústrojí
Plodina
Pšenice
Ječmen
Oves
Žito
Vojtěška
Jetel
Pohanka
Řepka (olejka)
Kukuřice
Sója
Tritikále
Slunečnice

Otáčky
mláticího Mezera A mezi mláticím
Poznámka
bubnu, ot/min
bubnem a košem, mm*
750
10
900
9
800
15
800
12
900
8
S příslušenstvím pro
sklizeň semenných
900
8
rostlin
430
20
Se zařízením pro
sklizeň kroupových
500
18
plodin
Se sadou vybavení
510
26
pro sklizeň kukuřice
400
25
S žací lištou na sóju
1000
8
S žací lištou na
400
25
sklizeň slunečnice

Poznámka - V tabulce jsou uvedena předběžná nastavení. Konečná seřízení se provádějí
během provádění technologického procesu, v závislosti na vlhkosti, délce stébel a úrodnosti.
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G
F

B=4±1 MM
A

F

A

A

D=350±2 MM

C=7±1 MM
E=408±2 MM

1 – šroub; 2, 6 – destičky; 3 – výstředník; 4 – zrychlovací buben; 5 – matice; 7 - koš; 8 –
stahovací matice; 9 – stahovací objímka
Obrázek 2.6 - Seřízení mláticího ústrojí

Rozevření žaluzií žaluziových sít se
seřizuje v závislosti na velikosti hromady
zrna. V případě nevelkých zatížení, kdy
je proud vzduchu postačující, je třeba
pro odnesení většiny lehkých příměsí
žaluzie více rozevřít, aby nedocházelo
ke ztrátám zrna.
Je-li při doporučených otáčkách
ventilátoru a neexistujících ztrátách zrno
v zásobníku nečisté a na dopravník
klasů padá málo hmoty, je třeba zmenšit
rozevření žaluziových sít tak, aby se
dosáhlo požadované čistoty.
Pokud se objeví ztráty v důsledku
nedomlácení, je třeba jim zabránit
rozevřením žaluzií nástavce.
Žaluzie žaluziových sít musí
v uzavřeném stavu volně doléhat
k sobě, bez jakéhokoli napětí.

POZOR: Aby se předešlo
havárii
v důsledku
doteku
koše
s bubnem během činnosti mlátičky,
měňte délku seřizovacích táhel jen při
zcela vytažené tyči elektromechanizmu!
POZOR: Mezery seřizujte jen
podle nejvíce vystupující mlatky!
Otáčky mláticího bubnu seřizujte
pomocí ovládacího přepínače otáček
mláticího bubnu na ovládacím panelu
v kabině.
Pro
sklízení
vysokostébelných
plodin nastavte maximální otáčky
mláticího bubnu (800-870 ot/min), které
zaručují přípustnou úroveň ztrát zrna.
2.6.2 Seřízení čističky

Rozevření žaluzií sít se seřizuje
pomocí elektromechanismu přepínačem
na ovládacím panelu.

POZOR: Rozevření žaluzií
žaluziových sít seřizujte jen bez zrna na
sítech!

Seřízení otáček ventilátoru
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Seřízení se provádí hydromotorem
– v případě silentbloků závěsů
při zapnuté hlavní předloze pomocí
vibrační desky a vrchního a spodního
palubního informačního a řídicího
síta a spádové desky - při střední horní
systému BIUS.
(nebo dolní) poloze výstředníku pohonu
Doporučené otáčky ventilátoru jsou
čištění.
uvedeny v tabulce 2.3.
Při výměně silentbloků čisticího
Silentbloky závěsů sít a vibrační
ústrojí se nepřipouští přítomnost maziva
desky
vyměňujte
jen
v párech
na silentblocích a površích, které jsou
(současně z levé a pravé strany
s nimi ve styku. Před sestavením je
čisticího ústrojí).
nutné pracovní povrchy součástí
Vyměněné silentbloky stáhněte
čisticího ústrojí, které budou ve styku se
maticemi:
silentbloky,
odmastit
lihem
nebo
– v případě silentbloků tyčí při krajní
benzínem.
zadní (nebo přední) poloze výstředníku
pohonu čištění;
Tabulka 2.3 - Seřízení pracovních ústrojí čisticího zařízení
Plodina

Poloha žaluzií žaluziových sít, mm
Vrchní
15
15
15
15
2
2
10
2
15
15
15
14

Nástavec
Spodní
Pšenice
9
9
Ječmen
9
9
Oves
9
12
Žito
9
9
Vojtěška
0
2
Jetel
0
2
Pohanka
12
4
Řepka (olejka)
6
2
Kukuřice
0
20
Sója
0
10
Tritikále
9
9
Slunečnice
0
10
Poznámka: Rozevření žaluzií sít se seřizuje elektromechanismem.
U nástavce je možné dodatečné ruční seřízení pomocí páky.
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Otáčky
ventilátoru,
ot/min
1200
1200
900
1200
700
700
700
900
1300
1300
1200
1100
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2.6.3 Seřízení řezačky slámy
Délku rozmělňování lze seřizovat
otáčením opěry nožů. Při řezání slámy
řepky se doporučuje nastavovat opěru
nožů do nejspodnější polohy. Za tímto
účelem je nutné povolit upevňovací
šrouby opěry nožů z obou stran tělesa
řezačky slámy a pomocí klíče opěrou
nožů otočit. Zdvižením nožů na opěře
se délka rozmělňování zmenšuje,
snížením zvětšuje. Po seřízení je nutné
utáhnout upevňovací šrouby opěry
nožů.
Výšku řezu stébel řepky při přímé
sklizni kombajnem je nutné nastavit na
30-40 % střední výšky rostlin, ale ne
nad první boční větvení. Kromě toho je
třeba pro sklizeň řepky nastavit
směrovací
lopatky
deflektoru
na
maximální šířku rozmetání rozmělněné
slámy.
Šířku rozmetání rozmělněné slámy
lze seřídit dvěma způsoby: změnou
sklonu úhlu deflektoru řezačky slámy
vůči zemi (větší úhel sklonu – menší
šířka rozmetání a obráceně) nebo
otočením rozmetacích lopatek, což
zabraňuje tomu, aby rozmělněná hmota
padala do zatím nepokosené plodiny.
Pro ukládání slámy do válcového
balíku je nutné provést tyto operace:
– odpojit řemenový pohon od hlavní
předlohy mlátičky odkloněním napínací
řemenice a její upevněním v odkloněné
poloze;
– deflektor řezačky slámy otočit
nátrubkem dolů, do krajní polohy, a
v této poloze jej upevnit maticemi.
– hrabla namontovaná na deflektoru
otočit kolem jejich os a upevnit tak, aby
zajišťovala ukládání slámy vycházející
z vytřásadla do válcového balíku.
Záklopku uvolněte a převeďte do krajní
přední polohy, a poté zajistěte.
Pro blokování připojení hlavní
předlohy v případě nesprávně umístěné
záklopky jsou na bočnici čisticího ústrojí
a na stěně řezačky slámy nainstalovány
koncové vypínače, které musí být
vypnuté při odpojení řemenového
převodu a sklopení klapky do přední
polohy.

Po provedení těchto operací je
nutné spustit motor a vyzkoušet
kombajn naprázdno.
Na rotoru řezačky slámy jsou
namontovány nože stejné hmotnostní
skupiny, a proto nelze ztupené nože
přebrušovat.
Nože opotřebené z jedné strany je
nutné obrátit při nezměněném pořadí
montáže.
Při výměně opotřebeného nebo
poškozeného nože je nutné vyměnit i
přesně protilehlý nůž. Nože přitom musí
být ze stejné hmotnostní skupiny.
V opačném případě se poruší vyvážení
rotoru.
Kvůli výměně rotorového nože je
nutné odšroubovat matici upevňovacího
šroubu nože a sejmout podložku a nůž.
Po výměně nože umístit podložku,
šroub a matici a utáhnout ji momentem
70 Nm. K výměně je nutné použít pouze
speciální šrouby a matice kombajnu.
Použití jiných upevňovacích prvků může
způsobit havárii.
Kvůli výměně nožů namontovaných
na opěře, je nutné povolit upevňovací
šrouby opěry nožů, opěrou otočit tak,
aby se osa nožů dostala proti otvoru v
tělese řezačky, a vytáhnout závlačku z
osy. Poté, během přemisťování osy,
sejmout nůž vyžadující výměnu a znovu
sestavit opěru nožů. Po výměně nože
nastavit potřebnou délku rozmělňování.
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Při sklízení pohanky a řepky, je
třeba odklopnou část dna zajistit ve
spodní poloze II (obrázek 2.7), aby
nedocházelo k zanášení hrdla těla
řezačky rozdrcenou nezrnovou částí
sklizně. Za tímto účelem je třeba otáček
odklopnou část dna 3 kolem osy 2,
dokud do sebe nezapadnou otvory na
bočnici těla řezačky 1 a odklopné části
dna 3.

Poloha I
Poloha II

1 – bočnice těla řezačky;
2 – osa; 3 –
odklopná část dna
Obrázek 2.7 - Seřízení dna řezačky slámy

Seřízení pohonu řezačky slámy

Páka 11 se musí volně otáčet na
ose vlastní vahou.
Přípustná symetrie chráničů 3, 4 и 7
vůči ose souměrnosti řemene 6 je 4
mm. Seřízení provádějte tak, že budete
přemisťovat podložky.
Mezery mezi chrániči 3, 4, 7 a
povrchem
řemenu
6
seřizujte
přemístěním chráničů po oválných
otvorech při napnutém řemenu.

Vzájemný posun mezi drážkami
řemenice 1 (obrázek 2.8) a řemenice 2
je max. 3 mm. Seřízení provádějte tak,
že budete přemisťovat podložky pod
řemenicí 2.
Vzájemný posun mezi drážkami
řemenice 5 a řemenice 2 je max. 3 mm.
Seřízení provádějte tak, že budete
přemisťovat podložky pod řemenicí 5.
Natahovač 9 se musí volně otáčet
na ose vlastní vahou.
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A
B

A
B

A-A

B-B

1, 2, 5 – řemenice; 3, 4, 7 - chrániče; 6, 13 – řemeny; 8 - opěra; 9 – natahovač; 10, 12 –
pružina;
11 - páka
Obrázek 2.8 - Pohon řezačky slámy
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2.6.4 Seřízení pohonu oddělovače
slámy
Vzájemný posun mezi drážkami
řemenice 1 (obrázek 2.9) a řemenice 5
je max. 4 mm. Seřízení provádějte tak,
že budete přemisťovat podložky 6, 7, 8
pod řemenicí.
Velikost D zajistěte posunem páky 1
podél osy změnou tloušťky souboru
podložek. Páka 1 se musí protáčet na
ose vlastní vahou.

A

B

A
B

A-A

C=59±2 MM

C=59±2 MM

B-B
D

D
2 min

2 min

1, 5 – řemenice; 2 – řemen; 3 – pružina; 4 – páka; 6, 7, 8 - podložky
Obrázek 2.9 - Pohon oddělovače slámy
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2.6.5 Seřízení odporu pák
V případě nutnosti lze odpor
rychlostní páky 2 při posunování seřídit
pomocí šroubu 1 (obrázek 2.10), který
je ve spodní části páky 2.
Otočením šroubu 1 ve směru
hodinových ručiček se odpor páky
zvětší, otočením proti směru hodinových
ručiček se zmenší.

1 – šroub; 2 - rychlostní páka
Obrázek 2.10 - Seřízení odporu pák

2.6.6 Seřízení sbíhavosti kol
Seřízení sbíhavosti kol hnací a
řízené nápravy řezačky provádějte
následovně: zaměřte vzdálenost mezi
vnitřními okraji věnců kol vpředu ve
výšce středů a v místech zaměření
udělejte značky. Popojeďte rovně vpřed
tak, aby se značky dostaly dozadu na
stejnou výšku, a znovu změřte
vzdálenost mezi nimi. Rozdíl mezi

vzdálenostmi musí být 1 až 6 mm,
přičemž vzdálenost vpředu musí být
menší než vzdálenost vzadu.
Rozdíl vzdáleností od značek k ose
kyvu nápravy musí být maximálně 1
mm. Sbíhavost seřiďte změnou délky
táhla řízení 2 (obrázek 2.11). Po
seřízení utáhněte kontramatky 1 a 3 s
Мu 250 až 300 Nm.

1, 3 – kontramatky; 2 – táhlo řízení
Obrázek 2.11 - Seřízení sbíhavosti kol řízené nápravy
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2.6.7 Seřízení kónických ložisek
náboje řízených kol
Protáčejte náboj 5 (obrázek 2.12)
oběma směry s cílem pravidelně
rozmístit válečky po povrchu kónických
prstenců ložisek a utáhněte matici 6
momentem
Мu = (100±10) Nm,
a poté odšroubujte matici o 0,1 až 0,15
otáčky a ohněte podložku 1. Zkontrolujte
pohyblivost náboje kola jeho otáčením
oběma směry. Při správném seřízení se
má náboj kola otáčet při krouticím
momentu max. 25 Nm.
1 – podložka; 2, 3 – ložiska; 4 – otočný čep;
5 – náboj; 6 – matice
Obrázek 2.12 - Otočný čep

2.6.8 Seřízení kónických ložisek osy
hnacího kola
Bude-li za pohybu pozorováno
zvýšené tlučení hnacího kola, „plavání“
stroje nebo se objeví zvýšený hluk
v nápravové převodovce, je nutné
zkontrolovat a v případě nutnosti seřídit
ložiska osy kola.
Kontrolujte a seřizujte při vypnutém
motoru a zařazeném neutrálu v
převodové skříni.
Kontrola seřízení ložisek osy kola
vyžaduje tuto přípravu:
– umístění stroje na rovnou plochu
s tvrdým podkladem a podložení
řízených kol z obou stran zakládacími
klíny.
– zdvižení hnacího kola pomocí
heveru a dodatečné vložení opěry pod
nosník nápravy,
seřízení ložisek. K tomu je nutné:
– demontovat hnací kolo.
–
demontovat
nápravovou
převodovku.
–
z nápravové
převodovky
demontovat kryt 3 (obrázek 2.13),
odjistit matici 2, utáhnout matici 2 s
momentem 490-550 Nm a povolit o
0,08-0,1 otáčky.
Poté je třeba uvolnit konusy ložisek
vyvinutím síly nepřesahující 5000 N na
čelo osy kola (připouští se poklepání
kladivem přes měděnou nebo dřevěnou
podložku). Při správném seřízení se
musí osa kola otáčet působením

krouticího momentu 10 Nm a axiální
vůle v ložiscích nesmí být větší než
0,08 mm.
Po seřízení je třeba zajistit matici 2
zatlučením jejího ohebného pásku do
drážky v ose kola do hloubky alespoň
3 mm.

1 - kroužek; 2 - matice; 3 - kryt
Obrázek 2.13 - Pohon nápravy
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Nasaďte kryt 3 (obrázek 2.13), ale
tak opatrně, aby se nepoškodil pryžový
kroužek 1 krytu, protože jeho poškození
způsobí únik maziva z reduktoru.
Nainstalovat nápravovou převodovku
a při její montáži utáhnout příslušné
upevňovací šrouby krouticím momentem
650-700 Nm.
Namontujte hnací kolo a jeho
upevňovací matice utáhnout krouticím
momentem 500-560 Nm.
Spusťte vozidlo na zem, odeberte
podložení a hever.
2.6.9 Seřízení brzd (obrázek 2.14)
Na
kombajnu
jsou
dosazeny
autoregulační kotoučové brzdy. V případě
opotřebování brzdových čelistí na tloušťku
2 mm je vyměňte za nové.

1 – obtokový ventil; 2 – brzdový válec; 3 hrdlo
Obrázek 2.14 - Seřízení brzd

2.6.10 Seřízení reflektorů
Kvůli dostatečnému a bezpečnému
osvětlení cesty při pohybu kombajnu za
tmy má velký význam pravidelné
seřizování světla přepravních reflektorů.

3) zapněte klopené světlo, protože
jeho světelná skvrna na svislém povrchu
má
dostatečně
výraznou
hranici
tvořenou horizontální a šikmou linií.
Průsečík těchto linií musí přesně
souhlasit
se
středem
světelného
paprsku. Reflektory seřiďte tak tak, aby
se tyto body na projekční ploše
nacházely stejně daleko od osy symetrie
mlátičky (1,45 m). Horizontální čára
hranice světelných skvrn musí být ve
výšce 0,8 m od povrchu, na němž stojí
stroj;
4) po seřízení reflektory bezpečně
upevněte na držácích.

JE ZAKÁZÁNO při přepravních
přejezdech používat pracovní reflektory.
Seřizování se provádí na projekční
ploše tímto způsobem:
1) umístěte mlátičku s normálně
nahuštěnými pneumatikami na rovný
horizontální povrch kolmý k projekční
ploše (jako tuto plochu lze použít stěnu
budovy). Vzdálenost mezi skly předních
reflektorů a projekční plochou by měla být
10 m;
2) zapněte světla vypínačem a
ujistěte se, že se v obou reflektorech
současně rozsvěcují dálková a klopená
světla;
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V
průběhu
práce
kontrolujte
efektivitu práce předního stěrače čelní
skla kabiny, v případě nutnosti
(neuspokojivé očištění skla), seřiďte
sestavu páček s kartáči stěrače v
souladu s bodem 2.2.2 a zkontrolujte,
zda je v nádržce ostřikovače kapalina.
Zkontrolujte
seřízení
zpětných
zrcátek na konzolách kabiny, v případě
potřeby (špatný výhled) seřiďte jejich
polohu a upevněte šrouby.

2.6.12 Seřízení šikmého dopravníku
Přípustná odchylka řemenu 11
(obrázek 2.15) od roviny symetrie
drážek řemenic 18 a 20 je max. 2 mm.
Seřízení
provádějte
posunováním
řemenice 20 na hřídeli 21 změnou
tloušťky sady vložek 23, 24. Po seřízení
utáhněte matici 22 s Mu 360 až 400 Nm.
Přípustná odchylka řemenu 2 od
roviny symetrie drážek řemenic 19 a 3 je
max.
2 mm.
Seřízení
proveďte
přemístěním řemenice 3 po hřídeli 27.
Po seřízení řemenici 3 zajistěte
šroubem 28
svorkového spoje.
Utahovací moment šroubů 28 je 90 až
100 Nm.
Přípustná odchylka řemenu 3 od
roviny souměrnosti drážek řemenic 1 a
3 je max. 2 mm. Seřízení proveďte
osovým přemístěním řemenice 1 po
hřídeli 29. Po seřízení řemenici 1
zajistěte šroubem 30 svorkového spoje.
Utahovací moment šroubů 30 je 90 až
100 Nm.
Utažení matic 4, 7 pružiny 8 a
pružiny 5 - s Mu 45 až 55 Nm po
dosažení rozměrů
B=(61±2) mm a
C=(82±2) mm.
Rozměry
L=3
mm
zajistěte
posunováním natahovacího zařízení 9
podél osy 15 a změnou tloušťky sady
regulačních podložek 16, 17.
Rozměry
K=3
mm
zajistěte
posunováním natahovacího zařízení 6
podél osy 12 a změnou tloušťky sady
regulačních podložek 13, 14.

2.6.11 Seřízení pohonu kompresoru
klimatizace
POZOR: Při jakýkoli servisních
pracích na zařízení pro regulaci klimatu
a vzduchových filtrech přísně dodržujte
požadavky provozních dokumentů ke
klimatizaci!
Nepřipouští se činnost kompresoru
klimatizace při nedostatečném napnutí
hnacích řemenů. Napnutí řemenů se
zjišťuje průhybem úseku mezi řemenicí
hlavního pohonu a řemenicí kompresoru
klimatizace. Tento průhyb musí být
8,5+0,5 mm a určuje se pomocí síly
50+5 N aplikované uprostřed úseku
každého řemenu. Napnutí seřizujte
pomocí
napínacího
mechanizmu
kompresoru.
VAROVÁNÍ: Řemeny pohonu
kompresoru patří do jedné rozměrové
skupiny. Osová nevyrovnanost drážek
řemenic kompresoru a hlavního pohonu
nesmí být větší než 1 mm!
POZOR: Nesprávné seřízení
způsobí poruchu sestavy kompresoru
klimatizace!
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I=82±2 MM

A

I=82±2 MM
G=61±2 MM

G=61±2 MM

D

B

A

B

C
C

F
B-B

F
C-C

L=3 MM(min)
L=3 MM(min)

K=3 MM(min)
K=3 MM(min)

D-D

E-E

A-A

F-F

1, 3, 18, 19, 20, – řemenice; 2, 11 – řemeny; 4, 7, 22 – matice; 5, 8 – pružiny; 6, 9 - natahovací
zařízení; 10 - hydraulická spojka; 12, 15 - osy; 13, 14, 16, 17 - regulační podložky;
21, 27,
29 - hřídele; 23, 24, 25, 26 - regulační vložky; 28, 30 - šrouby
Obrázek 2.15 – Seřízení pohonu šikmého dopravníku
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Seřízení napnutí dopravního
pásu provádějte v průběhu práce po 60
hodinách při sklonu dna rámu 6 (obrázek
2.16) 40° až 50°.
Kvůli seřízení napnutí dopravního
pásu 1 odšroubujte matici 5. Otáčením
matice 4 přemístěte spodní hřídel 3 tak,
aby se třetí nebo čtvrté hřebeny

dopravního pásu zpředu dotýkaly tlumičů
2 na dně šikmého dopravníku.
Seřízení provádějte rovnoměrně na
obou stranách šikmého dopravníku.
Matice 5 dotáhněte nadoraz do konzolí a
utáhněte s Mu 200 až 220 Nm.

1 – dopravník; 2 – tlumič; 3 – spodní hřídel; 4, 5 – matice; 6 – rám
Obrázek 2.16 - Šikmý dopravník
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2.6.13 Seřízení pohonu
hydraulického čerpadla přiháněče

otáčky, a také utáhněte kontramatky 2
stahovací objímky 3.

Odchylka řemene 6 (obrázek 2.17)
od roviny souměrnosti drážek řemenic
1, 9 nesmí být větší než 2 mm.
Seřízení provádějte posouváním
páky 5 a přemisťováním sady podložek
4.
Řemen 6 napínejte pomocí páky 5
při uvolněných maticích 10, 11 a
kontramatkách 2 stahovací objímky 3,
otáčením spojky stahovací objímky.
Průhyb uprostřed jedné z větví
převodu s klínovým řemen musí být
(30+1) mm při stlačení silou (100+10) N.
Po skončení seřizování matici 11
dotáhněte vůči matici 10 o 1/8..1/6

1, 9 – řemenice; 2 - kontramatky; 3 – stahovací objímka; 4 – sada podložek; 5 – páka; 6 –
řemen;
7, 8, 10, 11 – matice;
Obrázek 2.17 - Seřízení pohonu hydraulického čerpadla přiháněče
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předlohy

Seřízení

2 Použití ke stanovenému účelu

pohonu

hlavní

hrazení 2, 3, 12, 13 po oválných
otvorech a vkládáním podložek 15.
Čela chráničů hrazení 2, 3 musí být
rovnoběžná s čely řemenic 1, 11.
Připojení a odpojení pohonu je
nutné provádět plynule, bez škubání a
rázů. Při vypínání pohonu musí řemen
14 opustit drážky poháněcí a poháněné
řemenice.
„Vedení“
řemenu
je
nepřípustné. V případě nutnosti seřízení
pohonu opakujte.
Po nasazení a seřízení převeďte
pohon do odpojeného stavu (kladka je
zvednuta, hydraulický válec zavřen).

Odchylka od roviny souměrnosti
drážek řemenic 1, 11 (obrázek 2.18)
nesmí být větší než 3 mm. Seřízení
proveďte pomocí regulačních podložek
na hřídeli řemenice 1.
Tolerance rovnoběžnosti vnějšího
povrchu kladky 5 s osou otáčení
řemenice 11 je 0,5 mm na délce
100 mm. Rovnoběžnost os se seřizuje
přemístěním opěry 7.
Tolerance rovnoběžnosti vnějšího
povrchu přemosťovací kladky 4 s osou
otáčení řemenice 11 je 0,5 mm na délce
100 mm. Rovnoběžnost os se seřizuje
přemístěním přemosťovací kladky 4.
Mezery (6+2) mm nastavujte v
napnutém stavu řemenu 14. Seřizování
provádějte
posouváním
chráničů

1, 11 – řemenice; 2, 3, 12, 13 – hrazení; 4 – přemosťovací kladka; 5 – kladka; 6 – hydraulický
válec hlavního pohonu; 7 – opěra; 8 – pružina; 9 – páka; 10 – osa; 14 – řemen; 15 - podložky
Obrázek 2.18 - Seřízení pohonu hlavní předlohy
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Seřízení
vyprazdňovacího šneku

2 Použití ke stanovenému účelu

pohonu

Nastavení vyprazdňovacího šneku
do přepravní polohy
Je-li vyprazdňovací šnek v krajní
přepravní poloze, tyč hydraulického
válce otáčení vyprazdňovacího šneku
musí být zcela vytažená a osa šneku
musí být rovnoběžná s podélnou
rovinou kombajnu. Odklon – maximálně
1° vlevo. V případě nutnosti proveďte
seřízení
přemístěním
hlavy
tyče
hydraulického válce.
Zkontrolujte seřízení opěry při krajní
přepravní
poloze
vyprazdňovacího
šneku. Opěra musí zcela doléhat ke
krytu šneku. V případě nutnosti ji seřiďte
jejím posunutím podél oválných otvorů.

Věnce řetězových kol 1, 5, 6, 7, 21
(obrázek 2.19) musí být umístěny v
jedné rovině. Věnce řetězových kol 5 a
21 musí být vůči sobě posunuty
maximálně o 0,6 mm, řetězových kol 1,
5, 6, 7, 21 maximálně o 1,2 mm.
Seřizování provádějte soustavou
řetězových kol 5 a 21 na hřídelích 3, 17,
20 pomocí pojistných šroubů 4, 16, 19,
a
také
změnou
tloušťky
sady
regulačních podložek na hřídeli 13.
Řetěz 18 natahujte natahovacím
mechanismem 8, když zajistíte maticí 15
velikost pružiny 14 (170+2) mm.

A

1, 5, 6, 7, 21 – řetězová kola; 2 – spojka; 3, 13, 17, 20 – hřídele; 4, 16, 19 – pojistný šroub;
8 – napínací mechanismus; 9 – hydraulický válec zásobníku zrna; 10, 12 – řemenice; 11 –
řemen; 14 – pružina; 15 – matice; 18 - řetěz
Obrázek 2.19 - Seřízení pohonu vyprazdňovacího šneku
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2.6.16 Seřízení horizontálního a
šikmého vyprazdňovacího šneku
Při
výměně
řetězu
pohonu
vyprazdňování
seřiďte
polohu
horizontálního
a
šikmého
vyprazdňovacího šneku. Šneky umístěte
následovně:
- začátek A šneku 1 (obrázek 2.20)
musí být směrován k přednímu šneku 2
pro vyprazdňování zásobníku;
- začátek B předního šneku 2 musí
být směrován vertikálně dolů;
- začátek C zadního šneku 3 musí
být směrován vertikálně nahoru;

C

B

A

Směr pohybu

1 – šnek; 2 – šnek přední; 3 – šnek zadní
Obrázek 2.20 - Seřízení vyprazdňovacích šneků
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2.6.17 Protočení pojistných spojek
Při prvním uvedení do provozu a po
dlouhodobém skladování kombajnu je
nutné protočit pojistné spojky pohonu
šikmého dopravníku mlátičky, aby se
uvolnila případně slepená třecí obložení
spojek.
Za tím účelem na třecích spojkách
pohonu šikmého dopravníku;
uvolněte
tři
kontramatky
vytlačovacích šroubů spojky;
– do náboje spojky zašroubujte až
na doraz tři šrouby a poté je ještě o
jednu až dvě otáčky dotáhněte, čímž
zároveň uvolníte sadu pružin;
zapněte
pohon
šikmého
dopravníku na několik minut při nižších
otáčkách
motoru,
pás
šikmého
dopravníku přitom nesmí pracovat;
vypněte
pohon
šikmého
dopravníku, vytočte vytlačovací šrouby
do původní polohy a zajistěte je
kontramatkami.
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provedení úkonů údržby a oprav je
nutné zapisovat do servisní knížky.
Technickou
údržbu
motoru
provádějte podle jeho provozních
dokumentů. Záznamy o provedení
úkonů údržby je nutné zapisovat do
servisní knížky motoru.
Technickou
údržbu
klimatizace
provádějte podle jejích provozních
dokumentů. Záznamy o provedení
úkonů údržby je nutné zapisovat do
servisní knížky klimatizace.
Ve všech případech, kdy dojde
k porušení upevnění nebo seřízení
mechanismů, objeví se hluk, klepání,
odstraňte nedostatky nečekejte na další
TÚ.

3.1 Obecné pokyny
3.1.1 Druhy a periodicita údržby
Všechny úkony údržby: STÚ, TÚ-1
a TÚ-2 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 žňových kombajnů.
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
Tabulka 3.1: Druhy a periodicita údržby
Druhy údržby
Údržba při provozním záběhu
Údržba prováděná každý měsíc (MTÚ)
První údržba (TÚ-1)
Druhá údržba (TÚ-2)
Údržba před začátkem pracovní sezóny (TÚ-3)
Údržba během skladování

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

přenosnou svítilnu s napětím maximálně
36 V.
Svítilna musí být chráněna před
nárazem!

3.1.2 Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Při provádění
údržby dodržujte vedle tohoto NP a NO
k žací liště, provozních dokumentů k
motoru a klimatizaci také obecně
uznávaná pravidla bezpečnosti práce a
pravidla pro předcházení nehodám!

VAROVÁNÍ! Při zkušebním
spuštění kombajnu po technické údržbě
se nezdržujte v blízkosti vysokotlakého
potrubí!

VAROVÁNÍ: Běžné opravy
provádějte s vypnutým motorem a
zastaveným pracovním ústrojím.
JE ZAKÁZÁNO provádění
úkonů údržby na kombajnu s pracujícím
motorem. Před opuštěním kabiny je
nutné vypnout motor a vyjmout klíč
zapalování.
VAROVÁNÍ! Při prohlídce
objektů kontroly a regulování používejte
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JE ZAKÁZÁNO provádět
jakékoli práce pod kombajnem na
svazích,
pokud
kola
nejsou
zabezpečena zakládacími klíny.

VAROVÁNÍ: Před zahájením
prací, při kterých se používá stlačený
vzduch
(čištění,
profukování
vzduchových filtrů motoru, klimatizace,
bloku
chladičů,
ofukování
prvků
kombajnu), si vezměte ochranné brýle a
respirátor nebo ochrannou masku!

VAROVÁNÍ: Práce pod
zdviženým šikmým dopravníkem a žací
lištou se provádějí jen při zajištění
vytažené tyče hydraulického válce
zdvihu šikmého dopravníku pojistnou
podpěrou!

3.2 S e z n a m p r a c í p o d l e
druhů údržby
3.2.1 Údržba při přípravě kombajnu
k provoznímu záběhu:
1) prohlédněte a očistěte součásti
kombajnu
od
prachu,
bláta
a
konzervačního maziva;
2) připravte akumulátorové baterie k
provozu, je-li to nutné,
očistěte svorky od oxidů a promažte
technickou
vazelínou,
vyčistěte
ventilační otvory, zkontrolujte stupeň
vybití;
3) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru,
olejové nádrže hydraulického systému,
převodové skříně a nápravových
převodovek hnací nápravy a chladicí
kapalinu do expanzní nádoby;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti
nastavte odpovídající tlak vzduchu
v pneumatikách kol mlátičky;
5)
zkontrolujte
utažení
matic
hnacích a řízených kol. Utahování
začněte od vrchní matice, poté utáhněte
přímo protilehlou matici, a pak utahujte
po dvojicích ostatní protilehlé matice.
6) Zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte
napnutí
řetězových
a
řemenových převodů;
7) nastartujte motor, zkontrolujte
činnost řídicích mechanismů, pohonů,
hydraulického
systému,
brzdného
systému,
systému
osvětlení,
signalizace,
kontrolních
přístrojů.
Zjištěné nedostatky odstraňte;
8) promažte kombajn podle tabulky
mazání 3.2

VAROVÁNÍ! Veškeré práce na
opravách, při kterých se přímo na
kombajnu používá elektrické svařování,
provádějte s vypnutým vypínačem
KOSTRA.
POZOR! Použité provozní
kapaliny
vylévejte
do
speciálně
připravené nádoby a stanoveným
způsobem recyklujte!
JE ZAKÁZÁNO vylévat použité
provozní kapaliny na zem!
VAROVÁNÍ! Ke zvedání
kombajnu
používejte
hevery
s
potřebnou nosností. Po zvednutí
podložte řízenou a hnací nápravu nebo
rám spolehlivými podpěrami, které
zabrání možnému pádu nebo překocení
kombajnu!
VAROVÁNÍ: Aby nemohlo dojít
k pádu žací lišty se zdviženým bubnem,
údržbu v tomto případě provádějte jen
při
zajištění
vytažených
tyčí
hydraulických válců zdvihu bubnu
pojistnými podpěrami. Podpěry musí být
upevněny fixačními západkami!
JE ZAKÁZÁNO provádět
údržbu a kontrolu kombajnu v zóně
elektrických přenosových vedení.
3.2.2 Údržba kombajnu prováděná
během provozního záběhu (v průběhu
30 hodin)
Během provozního záběhu proveďte
STÚ.

Na novém kombajnu každých
30 minut během prvních třech hodin
dotahujte matice hnacích a řízených kol.
Utahovací momenty matic hnacích a
řízených kol – 500-560 Nm.
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Utáhněte spoje olejových potrubí.
Zkontrolujte kvalitu těsnicích kroužků
v místech úniku oleje a vyměňte je, pokud
jsou poškozené. Po výměně pryžových
kroužků utěsňujících vysokotlaké potrubí,
utáhněte šrouby natřikrát:
– první fáze – 10 Nּm;
– druhá fáze – 20 Nּm;
– poslední fáze – 37-50 Nm.
Posloupnost utažení přírubových
spojů: křížem.

JE ZAKÁZÁNO při vyfukování
filtrační patrony čističe vzduchu motoru
sundávat pojistnou filtrační patronu;
3) foukáním z pneumatické pistole
zbavte nečistot písty hydraulických
válců a vzduchové filtry olejové nádrže
(odvětrávací
ventily),
pracovní
a
parkovací brzdné mechanismy a další
konstrukční
prvky
hydraulického
systému;
4) vizuálně zkontrolujte a v případě
nutnosti odstraňte úniky oleje, paliva,
brzdové kapaliny;
5) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte
napnutí
řetězových
a
řemenových převodů;
6)
zkontrolujte
vizuálně
bezporuchový
stav
ovládacích
mechanismů;
7) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru a
chladicí kapalinu do expanzní nádoby;
8) nastartujte motor a zkontrolujte
provozuschopnost brzdového systému,
systému osvětlení a signalizace;
9) alespoň 3×, vždy oběma směry,
projděte celým rozsahem otáček
mláticího bubnu, abyste se ujistili o
snadnosti a hladkosti chodu při regulaci
variátorů;

3.2.3 Údržba po skončení provozního
záběhu
Po skončení provozního záběhu
proveďte TÚ-1:
Vyměňte filtrační vložky, pokud
nebyly vyměněny během záběhu:
- filtru hydraulického systému
pohonu podvozku (je umístěn na
hydraulickém
čerpadle
jízdního
pohonu);
– vypouštěcího filtru hydraulického
systému volantového řízení a silových
válců (je umístěn v olejové nádrži);
- tlakového filtru hydraulického
systému silových válců (je umístěn na
levé bočnici u hydraulických čerpadel a
olejové nádrže).
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
posklizňových
zbytků.
Zvláštní
pozornost věnujte čistotě výfukových
sběračů motoru a prostoru pod
motorem, brzdového systému, vibrační
desky a sít čističky, koše mláticího
ústrojí, dutin mezi řetězovými koly a
plášti horního hřídele, dutin bočních
těsnění přechodového rámu šikmého
dopravníku.
Zamezte
hromadění
posklizňových zbytků;
2) vyfoukejte stlačeným vzduchem:
blok chladičů, clonu chladiče, přívod
vzduchu motoru, vzduchový filtr a
filtrační patronu čističe vzduchu motoru.
Při vyfoukávání voštin chladičů foukejte
stlačeným vzduchem směrem od
ventilátoru při sejmutém štítu chladičů;
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10) dotáhněte v případě nutnosti
všechny přírubové a závitové spoje
hydraulického systému kombajnu na
hydraulických
čerpadlech,
hydromotorech a hydraulických blocích;
11) zkontrolujte hladinu oleje v
olejové nádrže a v případě nutnosti
dolijte olej;
12) promažte kombajn podle tabulky
mazání.
3.2.5 První technická údržba (TÚ-1)
Při TÚ-1 proveďte MTÚ a dále:
1) zkontrolujte spolehlivost upevnění
akumulátorových baterií a kabelových
svazků, spolehlivost kontaktů ok přívodů
s vývody baterií.
V případě potřeby očistěte zevní
povrch akumulátorových baterií.
Elektrolyt vylitý na povrch baterií
otřete čistým hadrem namočeným
v roztoku čpavku nebo uhličitanu
sodného. Očistěte svorky a oka přívodů,
namažte je technickou vazelínou,
vyčistěte větrací otvory v zátkách;
2) vypusťte kondenzovanou vodu ze
sběrné hadice olejové nádrže do
objevení se oleje;
3) zkontrolujte vizuálně a v případě
nutnosti dotáhněte spoje mechanismů a
zábran kombajnu;
4) zkontrolujte vizuálně a v případě
nutnosti seřiďte napnutí řetězových a
řemenových převodů;
5) zkontrolujte a v případě nutnosti
dotáhněte upevňovací matice hnacích a
řízených kol. Utahovací momenty matic
hnacích a řízených kol – 500-560 Nm.
6) zkontrolujte a v případě potřeby
utáhněte závitové upínací prvky silových
kabelů: plusového a minusového kabelu
startéru na úseku: akumulátorová baterie
- startér motoru (М1). Nedopusťte
uvolnění závitových spojů a prověšování
silových kabelů.
7) zkontrolujte a v případě nutnosti
nastavte tlak v pneumatikách kol;
8) prohlédněte hadice, zda nejsou
poškozené, zda se nedotýkají ostrých
hran, nejsou v nich trhliny, vypoukliny,
zda nevytéká (neprosakuje) olej z
ucpaných otvorů a zda nejsou přítomny

jiné vady a v případě nutnosti hadici
vyměňte;
9) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru, do
převodové
skříně
a
nápravových
převodovek hnací nápravy a chladicí
kapalinu do expanzní nádoby;
10) promažte kombajn podle tabulky
mazání.
11) po každých 120 hodinách činnosti
motoru zbavte palivovou nádrž usazenin
(kondenzát nebo a kal) s použitím k tomu
určeného vypouštěcího ventilu. Připravte
si na to libovolnou nádobu. Odšroubujte
zátku vypouštěcího ventilu, dokud se v
otvoru neobjeví usazení, jakmile se objeví
čisté dieselové palivo, zašroubujte zátku
do původní polohy. Kal vypuštěný
z palivové nádrže bezpečně odstraňte.
3.2.6 Druhá údržba (TÚ-2)
Při TÚ-2 proveďte úkony TÚ-1 a
navíc:
1) zkontrolujte izolaci elektroinstalace,
a pokud zjistíte poškozená místa, opravte
je;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte
ovládací
mechanizmus
parkovací brzdy;
3) promažte kombajn podle tabulky
mazání.
3.2.7 Údržba před začátkem pracovní
sezóny kombajnu (TÚ-3)
Údržbu před začátkem pracovní
sezóny kombajnu je třeba spojit
s provedením TÚ-2.
3.2.8 Údržbu během skladování
provádějte v souladu s bodem 5.2.3
Údržba kombajnu během skladování.
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3.3 Mazání
3.3.1 Životnost a činnost kombajnu
bez přerušení do značné míry závisí na
jeho správném a včasném mazání.
Mažte pouze druh maziv a olejů
doporučenými výrobcem (příloha B).
Maziva musí být čistá a nesmí
obsahovat cizí mechanické příměsi a
vodu. Před mazáním odstraňte prach a
špínu z olejových maznic a plnicích
otvorů.
Na kombajnu s automatickým
centrálním mazacím systémem (ACMS).
Mazivo je do míst přiváděno pravidelně a
v předem stanovených dávkách, podle
navoleného cyklu z výrobního závodu
(doba pauzy 1 hodina, doba práce 2
minuty). Kontrola cyklu se provádí pomocí
elektronického panelu vestavěného do
centrálního mazacího čerpadla.
Mazací místa mlátičky, která jsou
součástí ACMS, a periodicita mazání
jsou uvedeny v NP ACMS, který je
dodáván s každým kombajnem.
Mazací místa, která nejsou součástí
ACMS, jsou uvedena na schématech
mazání na obr. 3.1 a 3.2 a v tabulce 3.2.

113

KZK-16-2-0000000E IE

3 Údržba

Tabulka 3.2: Mazání kombajnu
Č. poz.
na
mazacím
schématu

Název a značka maziva pro
používání a skladování

Názvy mazacích míst

Mn.
mazacích
míst

Samojízdná mlátička (obrázek 3.1, 3.2)
Periodicita mazání – 60 hodin
4
5
10
11, 20
13
15

2, 3,
17, 18
12
23

7,21*

Náboj pohyblivého kotouče hnací
Litol-24
řemenice variátoru mláticího bubnu
Náboj pohyblivého kotouče hnané
Stejné
řemenice variátoru mláticího bubnu
Náboj pohyblivého kotouče hnané
«
řemenice
variátoru
ventilátoru
čističky.
Ložiska nábojů řízených kol
«
Ložiska hnací řemenice pohonu
«
šikmého dopravníku
Ložisko hřídele rotačního přívodu
«
vzduchu
Periodicita mazání – 120 hodin
Zubová spojka pohonu rotoru
Litol-24
oddělovače slámy
Drážky náboje rotoru a reduktoru
Stejné
pohonu oddělovače slámy
Osa připojovacího zařízení
«
Osa otáčení schůdku vstupní
«
plošiny
Periodicita mazání – 240 hodin
Polospojky a žlábky hřídelů
ŠRUS-4
Periodicita mazání – 480 hodin

1
1
1
2
1
1

2
2
1
1

4

2
Výměna
maziva
Zpomalovací reduktor
pohonu
1
6
mláticího bubnu
Stejné
Výměna
maziva
2
8, 22
Nápravové převodovky
«
Výměna
maziva
«
1
9
Převodová skříň
Výměna
maziva
«
1
Reduktor
pohonu
šikmého
14
Výměna
vyprazdňovacího šneku
maziva
«
1
16
Multiplikátor
Výměna
maziva
* Předem odmontujte drát, který stahuje pouzdro, odmontujte pojistné kroužky, posuňte spojky s
pouzdry po drážkách poloos hnací nápravy. Po mazání nasaďte zpět odmontované díly.
1, 19

Reduktor
pohonu
oddělovače slámy

rotoru
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Litol-24

TAD 17I (TM-5-18)

ŠRUS-4

periodicita mazání v hodinách

Obrázek 3.1 - Mazání samohybné mlátičky (pohled zprava)

Litol-24

TAD 17I (TM-5-18)
periodicita mazání v hodinách

Obrázek 3.2 - Mazání samohybné mlátičky (pohled zleva)
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dopravníku. Je třeba spustit motor a
předem zahřát hydraulický systém tak,
aby teplota oleje dosáhla 30-40 °C.
Olej z olejové nádrže vypouštějte
vypouštěcí hadicí umístěnou vespod.
V každém případě vypusťte olej
z hydromotoru jízdního pohonu po
demontáži
plnicí
polospojky.
Po
vypuštění oleje nasaďte tankovací hrdlo
zpět na své místo.

3.4
Kontrola
práceschopnosti a technická
údržba
3.4.1 Kontrola hladiny, doplnění
oleje do klikové skříně motoru a jeho
vypuštění
Před spuštěním motoru musíte
zkontrolovat
výšku
hladiny
oleje
v klikové skříni a v případě nutnosti dolít
olej k horní značce měrky. Bude-li
hladina oleje v klikové skříni pod spodní
značkou, činnost motoru se nepřipouští.
Lít olej do klikové skříně nad rysku
maximální hladiny na technologické
měrce se nedoporučuje. S měřením
výšky hladiny a dolitím oleje počkejte
alespoň 5 minut po zastavení motoru,
kdy olej zcela steče do spodní vany
klikové skříně. Olej do motoru lijte
nalévacím hrdlem oleje a vypouštějte jej
vypouštěcím
otvorem
uzavřeným
zátkou. Použitý olej vypusťte okamžitě
po zastavení motoru, dokud je ještě
teplý a dobře stéká.

POZOR! Vypuštěnou a slitou
provozní
kapalinu
je
kategoricky
zakázáno znovu použít a je třeba s ní
nakládat stanoveným způsobem jako s
příslušným odpadem!
Po
960
hodinách
vyměňte
odvětrávací ventily olejové nádrže,
nejpozději však jednou za dvě sezóny.
3.4.3.2 Hydraulický pohon podvozku
Před
každodenním
spuštěním
hydraulického pohonu je nutné:
1) vizuálně zkontrolovat prvky
hydraulického pohonu;
2) v případě nutnosti dotáhnout
závitové spoje olejových potrubí;
3)
zkontrolovat
hladinu
oleje
v nádrži a v případě nutnosti doplnit olej.
Při práci je třeba kontrolovat teplotu
provozní
kapaliny
v hydraulickém
systému pohonu podvozku podle údajů
na obrazovce BIUS.
Poznámka - Snímač teploměru oleje
se nachází ve výtlaku čerpadla jízdního
pohonu a havarijní snímač teploty
v olejové nádrži, proto je hodnota teploty
indikovaná na obrazovce BIUS vyšší
než
aktivační
hodnota
teploty
havarijního
snímače
(83
+3 °C).
Kombajn může pracovat s teplotou oleje
do 90 °C.

3.4.2 Výměna oleje v multiplikátoru
První výměnu oleje proveďte po
60 hodinách.
Druhou výměnu oleje proveďte po
480 hodinách.
Při výměně oleje postupujte takto:
1) použitý olej vypusťte pomocí
dlouhé hadice okamžitě po zastavení
motoru;
2) zašroubujte vypouštěcí zátku;
3) kontrolní zátkou nalijte olej po
spodní okraj otvoru pod kontrolní
zátkou;
4) pracujte se strojem tři hodiny a
dolijte nezbytné množství oleje po
spodní okraj otvoru pod kontrolní
zátkou.
3.4.3
Kontrola
a
hydraulického systému

obsluha

3.4.3.1
Olej
vyměňte
po
480 hodinách, ale nejpozději jednou
ročně, před začátkem sklizňové sezóny.
Při výměně oleje musí být tyče
hydraulických válců zdvihu šikmého
dopravníku a přemisťování žací lišty
zcela
vytažené
vůči
šikmému
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ZAKAZUJE SE při používání
hydraulického pohonu podvozku:
– vléci kombajn se zařazeným
převodem;
– spouštět motor při vlečení;
– používat hydraulický pohon
s nedoporučenými oleji;
–
vléci
kombajn
s vadným
hydraulickým pohonem při pracujícím
motoru.
Výměnu filtrační vložky filtru HSR je
třeba provádět v souladu s přílohou E
tohoto NP a zaznamenat ji do servisní
knížky kombajnu.
Filtrační
vložka
hydraulického
čerpadla pohonu podvozku se vyměňuje
v souladu s postupem popsaným v bodě
3.4.3.4.
3.4.3.3
Hydraulický
systém
volantového
řízení
a
silových
hydraulických válců
Při práci je třeba kontrolovat
znečištění filtračních prvků, tlakového a
vypouštěcího filtru dle údajů BIUS.
Pokud se na obrazovce BIUS objeví
zpráva, je třeba vyměnit filtrační vložku
filtru. Pokud chybí signál znečištění
filtračních vložek vypouštěcího a (nebo)
tlakového filtru, periodicita jejich výměny
odpovídá příloze E tohoto NP se
zápisem do servisní knížky kombajnu.
Při výměně filtračních vložek
vypouštěcího
filtru
se
postupuje
v souladu s bodem 3.4.3.5 - u tlakového
filtru v souladu s bodem 3.4.3.6.
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3.4.3.4 Výměna filtrační vložky typu
Spin-on (filtrační vložka HSR)
Kvůli výměně filtrační vložky 2
(obrázek 3.3) je nutné:
1) vypustit olej z těla filtrační vložky,
a to tak, že odšroubujete jednu z
přívodních hadic;
2) vyšroubovat zanesenou filtrační
vložku z těla pomocí speciálního klíče;
3) vzít novou vložku;
4) novou filtrační vložku naplnit
čistým olejem;
5) namazat olejem těsnicí kroužek
filtrační vložky;
6) nasadit filtrační vložku na těleso
filtru a otáčet filtrační vložkou, dokud
těsnicí
kroužek
filtrační
vložky
nedolehne k čelu tělesa filtru;
7) ještě dotočit filtrační vložku
klíčem o ¾ otáčky.

1 – hydraulické čerpadlo; 2 – filtrační vložka
Obrázek 3.3 – Filtr hydraulického čerpadla
HSR

3.4.3.5 Výměna vypouštěcí filtrační
vložky olejové nádrže
Kvůli výměně filtru je nutné:
1) odmontovat vrchní krytku filtru 1
(obrázek 3.4);
2) vyjmout znečištěnou filtrační
vložku z tělesa filtru;
3) vzít novou filtrační vložku podle
výrobce filtru. Filtrační vložka a filtr musí
být od jednoho výrobce.
4) nasadit novou filtrační vložku do
tělesa filtru;
5) naplnit těleso filtru čistým olejem;
6) nasadit vrchní krytku filtru na
předchozí místo.

1 - filtr; 2, 5 - hrdlo; 3 - snímač znečištění; 4
- záslepka
Obrázek 3.4 - Vypouštěcí filtr olejové
nádrže
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3.4.3.6 Výměna vložky tlakového
filtru
Výstup

Pro výměnu vložky tlakového filtru je
nutné:
1) odšroubovat nádobu 3 (obrázek
3.5), vylít z ní olej, vyndat filtrační vložku
4, zbavit nádobu nečistot (vymýt ji
motorovou naftou a vysušit suchým
stlačeným vzduchem);
2) vložit novou filtrační vložku 4, ze
které byla odstraněna etiketa, do tělesa
filtru (nasadit na objímku v hlavici);
3) nádobu 3 naplnit čistým olejem;
4) nasadit nádobu 3 spolu s filtrační
vložkou 4 na původní místo. Těsnicí
kroužek filtrační vložky musí být přitom
nasazen na objímku hlavice filtru.

Vstup

1 – hrdlo; 2 – těleso filtru;
3 –
nádoba; 4 - filtrační vložka; 5 – pružina
Obrázek 3.5 - Tlakový filtr

3.4.3.7 Údržba vzduchových
filtrů od firmy МАNN+HUMMEL
Údržbu filtru provádějte podle
návodu k montáži a technické údržbě
MANN +HUMMEL ENTRON XD,
přičemž:
- není dovoleno při demontáži hlavní
filtrační vložky ji tahat po ochranném
prvku (tzn. kvůli vyčištění nebo výměně
musí být filtrační vložka opatrně vyjmuta
z tělesa filtru), aby se nepoškrábal
materiál na povrchu ochranného prvku;
- při poškození filtračních vložek,
vzniku trhlin nebo poškození těsnění je
nezbytně třeba vyměnit filtrační vložku;
- na konci pracovní sezóny
doporučujeme vyměnit/vyčistit filtrační
vložky.
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pneumatického

POZOR: Práce na údržbě a
opravách
pneumatického
systému
provádějte pouze s vypnutým motorem
a odpuštěným tlakem!
Pronikání
nečistot
dovnitř
pneumatického systému je nepřípustné.
Je třeba pravidelně vypouštět
kondenzát ze sběrné nádoby.
Po každých 50 hodinách kontrolujte
upevnění sběrné nádoby k rámu a stav
stahovacích třmenů.
Stěny sběrné nádoby zatěžované
tlakem nesmí být nijak tepelně
zpracovávány při svařování.
Vypuštění kondenzátu ze sběrné
nádoby a rovněž, v případě nutnosti,
vypuštění vzduchu z potrubí a sběrné
nádoby proveďte pomocí vypouštěcího
kohoutu kondenzátu umístěného ve
spodní části sběrné nádoby.
Provedení tohoto úkonu vyžaduje
odtažení směrem dolů a na stranu,
podle obrázku 3.6, kroužek 2 nasazený
na
tyči
vypouštěcího
kohoutu
kondenzátu.
Při
vypouštění
se
vypouštěcí
ventil
automaticky
hermeticky uzavře.
Pozor! Kondenzát je znečištěn
olejem a může být pod tlakem
stlačeného vzduchu!

1 – sběrná nádoba; 2 – kroužek; 3 –
vypouštěcí ventil kondenzátu
Obrázek 3.6 - Sběrná nádoba

POZOR: Před zahájením
údržby a opravy je nutné snížit tlak
v pneumatickém systému!
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3.4.5 Údržba klimatizace
Je-li na kombajnu instalována
klimatizace, provádějte její údržbu podle
k ní přiložených provozních dokumentů.
Práce na výměně kompresoru a
součástí jednotky, které byly vyřazeny z
provozu, jako i její odhermetizování
smějí provádět pouze specialisté
zaškolení do servisní obsluhy.
POZOR: Klimatizaci po delším
skladování uvádějte do provozu v
přísném
souladu
s
provozními
dokumenty ke klimatizaci. Nedodržení
pravidel uvedení do provozu bude mít
za následek vyřazení kompresoru
klimatizace z provozu!
POZOR: V podmínkách silné
prašnosti čistěte filtr denně.
VAROVÁNÍ: Během práce s
filtrem používejte respirátor nebo
ochrannou masku. Doporučuje se
provádět výměnu filtrační vložky jednou
do roka.
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4 Běžná údržba

modulů: motoru MR, motoru ADM,
synchronizačního modulu, modulu žací
lišty, ovládacího modulu transmise,
základního
modulu.
Doporučujeme
odpojit konektor od relé regulátoru
generátoru! (Viz obr. 4.1, obr. 4.2).

4.1 Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ: Při provádění
běžných oprav dodržujte kromě tohoto
NP a provozních dokumentů k motoru a
příslušenství,
používaných
s kombajnem, i obecně uznávané
bezpečnostní požadavky!
JE ZAKÁZÁNO provádění
běžných
oprav
na
kombajnu
s pracujícím motorem. Před opuštěním
kabiny je nutné vypnout motor a vyjmout
klíč zapalování.
K otevírání kapot, elektrické skříně a
bedny s nářadím použijte speciální klíč,
který musí být vždy v jednom svazku s
klíčem od kabiny.
JE ZAKÁZÁNO provádět
jakékoli práce pod kombajnem na
svazích,
pokud
kola
nejsou
zabezpečena zakládacími klíny.

Zajištěný stav

JE ZAKÁZÁNO provádět
kontrolu a běžné opravy kombajnu
v zóně elektrických přenosových vedení.
JE ZAKÁZÁNO svařovat na
motoru a na rámu pod motorem.
JE ZAKÁZÁNO připojovat
ukostřovací svorku svářecího přístroje k
motoru, prvkům motoru a rámu pod
motorem.

1 - západka
zatlačit
Obrázek 4.1 - Stavyzatáhnout
západky konektoru

VAROVÁNÍ: Kvůli ochraně
elektronických komponentů před vyšším
napětím při svařování je třeba dodržovat
tato bezpečnostní opatření:
– ukostřovací svorku svařovacího
přístroje upevnit přímo na svařovaný díl;
zabránit
kontaktu
tělesa
elektronických komponentů (například
ovládačů) a elektrického vedení se
svařovací elektrodou nebo ukostřovací
svorkou svařovacího přístroje.

Odjištěný stav

VAROVÁNÍ: Při svářečských
pracích vypněte napájení kombajnu,
odpojte konektory z elektronických
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1 – motor; 2 - západka
Obrázek 4.2 - Odpojení konektoru od relé regulátoru generátoru

4.2 Možné chybné úkony
mechanizátora, které mohou
vést k nehodě či havárii:

7 V kabině jsou nepovolané osoby
(zejména děti) nebo se na kombajnu
převážejí cestující či náklady.
8 Kombajn zůstal bez dozoru s
nastartovaným motorem.
9 Vystupování za jízdy z kabiny
kombajnu.
Opustil kabiny, aniž by vypnul motor a
vyndal klíč ze zapalování.
10 Přepravní přejezdy kombajnu za
tmy bez přepravních světel.
11 Přepravní přejezdy kombajnu
s vyprazdňovacím šnekem otočeným do
pracovní polohy.
12
Práce
na
kombajnu
v
nepohodlném a vlajícím oděvu.
13 Před zahájením práce kombajnu
s řezačkou slámy se neujistil o
nepřítomnosti lidí v oblasti rozmetání
slámy a nevydal varovný signál.

1 Spuštění motoru a řízení
kombajnu
mimo
pracovní
místo
mechanizátora.
2 Zahájení jízdy bez kontroly, zda
se v nebezpečné zóně kolem kombajnu
nenacházejí lidé (zejména děti).
3 Před rozjetím nebyl dán zvukový
signál.
4 Překročení stanovené rychlosti
přepravy 20 km/h!
5 Za jízdy kombajnu po vozovkách
veřejné sítě:
– deflektor řezačky slámy kombajnu
není v krajní horní poloze;
- poklop průlezu do zásobníku není
zavřen;
zásobník
na
zrno
nebyl
vyprázdněn;
- nejsou zapnuty výstražné majáky.
6 Prudké zatočení, v rychlosti.
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14 Nastartování motoru kombajnu v
uzavřených prostorách se špatnou
ventilací.
15 Provádění seřizovacích prací,
technické údržby zásobníku, čištění a
odstraňování blokád při nastartovaném
motoru.
16
Odstraňování
závad
hydraulických agregátů (hydraulického
čerpadla, hydraulického motoru pohonu
podvozku aj.) osobou, která nemá
povolení k provádění uvedených prací.
17 Rozpojení olejového vedení a
utažení
hydraulických
spojů
při
nastartovaném motoru nebo bez
vypuštění tlaku.
18
Provádění
opravy
prvků
hydraulického pohonu, které jsou pod
tlakem (hydraulický systém může být
pod tlakem pod vahou součástí
kombajnu nebo pod tlakem stlačeného
plynu
v
pneumaticko-hydraulických
akumulátorech).
19 Nezjištěná a neodstraněná
poškození vodičů.
20 Spojování elektrických vodičů a
pojistek.
Používání
pojistek
s
nepředepsanou hodnotou proudu.
21 Výměna spálených žárovek
pracovních
reflektorů
bez pomoci
žebříku nebo schůdků.
22 Jednání, které je v rozporu s
požární bezpečností:
- neopatrné zacházení s palivem;
- kouření, jiskření a používání
otevřeného plamene při tankování
kombajnu;
tankování
kombajnu
s
nastartovaným motorem a klíčem v
zapalování;
- doplňování paliva v uzavřených
prostorech;
- nevytřené vylité palivo.

opusťte kabinu a přivolejte havarijní
službu.
2 Pokud nelze opustit pracoviště
dveřmi, použijte nouzový výstup.
3 Při opětovném spouštění motoru
po spěšném zastavení, musí být
preventivně
vyřazen
z činnosti
řemenový převod
pohonu
hlavní
předlohy, aby nedošlo ke vzniku
havarijní situace nebo kritické závady.
To se provádí ručním oddálením
napínací řemenice od řemenu až do
aretace v krajní poloze.
4 V případě vzniku požáru přijměte
opatření k výjezdu kombajnu z pole,
vypněte motor a odpojte AKB. Přivolejte
hasiče
a
začněte
požár
hasit
dostupnými
prostředky
(hasicím
přístrojem, vodou, hlínou).
4.4 Výčet kritických závad
kombajnu:
1 Neúčinné brzdy.
2 Nelze zařadit rychlost.
3 Kombajn se pohybuje jen jedním
směrem nebo se vůbec nepohybuje.
4 Obtížně se hledá nebo vůbec
nenachází neutrální poloha (stroj se
nezastavuje).
5 Prudké připojení (s bouchnutím)
pohonu hlavní předlohy pod zátěží.
6
Nepracují
všechny
akční
mechanizmy hydraulického systému
pracovních ústrojí.
7 Nepředávají se signály indikace
změny směru nebo se změnila
frekvence blikání.
8 Nesvítí žárovka v přepravních
reflektorech.

4.3 Úkony mechanizátora
v případě nehody, kritické
závady, havárie:
1 V případě havarijní situace nebo
kritické závady vypněte hlavní předlohu,
odpojte napájení elektroniky, vypněte
motor, vyjměte klíč ze zapalování,
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4.5 Možné poruchy a metody jejich od stranění
Základní možné poruchy a metody jejich odstranění jsou uvedeny v tabulce 4.1.
POZOR: V záruční době musí poruchy označené značkou *) odstraňovat
zástupci výrobního závodu nebo osoba, která absolvovala školení a má povolení tyto
práce provádět!
Tabulka 4.1 - Možné poruchy
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda odstranění, nezbytná
seřízení

Mlátička
Mláticí buben se zahlcuje při
normální vlhkosti obilní hmoty
a normálním podávání
Mláticí buben se zahlcuje
obilní hmotou
Rozdrcené zrno v zásobníku

Nízké otáčky mláticího bubnu

Zvýšit otáčky mláticího bubnu

Nerovnoměrné
podávání Snížit
rychlost
obilní hmoty do mlátičky
kombajnu po poli
Malá mezera mezi mláticím Zvětšit mezeru
bubnem a košem

pohybu

Velké otáčky mláticího bubnu

Ztráty zrna nedomlácením

Zkontrolovat a snížit otáčky
mláticího bubnu
Poškozené pracovní povrchy Zkontrolovat stav bubnu a
lamel koše nebo mlatek koše a odstranit poškození
mláticího bubnu
Nerovnoměrné
podávání Zkontrolovat a seřídit žací lištu
obilní hmoty žací lištou a a řetězy mechanizmu šikmého
šikmým dopravníkem
dopravníku
Velká mezera mezi mláticím Zmenšit mezeru mezi mláticím
bubnem a košem
bubnem a košem
Malé otáčky mláticího bubnu

Zvýšit otáčky mláticího bubnu

Poškozené pracovní povrchy
lamel koše nebo mlatek
mláticího bubnu
Malý úhel sklonu nástavce Zvětšit úhel sklonu
vrchního síta
Současná nedomlácenost a Opotřebení pracovních hran Vyměnit mlatky mláticího koše
drcení zrna
mlatek mláticího bubnu a
lamel koše
Zkřížení koše

Zkontrolovat mezery mezi
mláticím bubnem a košem,
odstranit zkřížení změnou
délek táhel

Ztráty vypadaným zrnem ve Nerovnoměrné
podávání Zkontrolovat a seřídit žací lištu
slámě
obilní hmoty žací lištou a a
mechanizmus
šikmého
šikmým dopravníkem
dopravníku

125

KZK-16-2-0000000E IE

3 Údržba

Pokračování tabulky 4.1
Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Malá mezera mezi mláticím Zmenšit
mezeru
mezi
bubnem a košem, sláma je mláticím bubnem a košem
značně rozmělněná
Velké otáčky mláticího bubnu
Zmenšit otáčky mláticího
bubnu
Poškozené pracovní povrchy Zkontrolovat stav mlatek
koše nebo mlatek mláticího mláticího bubnu a lamel koše
bubnu
a odstranit poškození
zrnem Malé otáčky ventilátoru
Zvýšit otáčky ventilátoru

Porucha, vnější projevy

Ztráty vypadaným
v plevách

Možné příčiny

Nedostatečně rozevřené žaluzie Zvětšit úhel rozevření žaluzií
vrchního síta
vrchního síta
Zrno v zásobníku znečištěno Sláma příliš rozmělněná
Zvětšit mezeru mezi mláticím
slámovými
příměsemi
a
bubnem a košem, snížit
plevami
otáčky mláticího bubnu
Nedostatečné otáčky ventilátoru Zvýšit otáčky
Zvětšené mezery mezi hřebeny Je třeba seřídit mezery mezi
vrchního a spodního síta
hřebeny sít
Zvýšené padání zrna do Uzavřené žaluzie vrchního síta
Pootevřít žaluzie
dopravního šneku klasů
Proudem
vzduchu
od Zvýšené otáčky ventilátoru
Snížit otáčky ventilátoru
ventilátoru
se
odfukuje
rozdrcené a drobné zrno
Dopravní šnek klasů je Nedostatečné otáčky ventilátoru Zvýšit otáčky ventilátoru
přetížen drobným materiálem
Zvětšené mezery mezi hřebeny Seřídit mezery mezi hřebeny
vrchního síta a nástavce
vrchního síta a nástavce
Šnek a dopravníky se Šneky ucpané produkty mlácení Očistit šneky, zkontrolovat
nepohybují, je slyšet zvukový
seřízení čisticího ústrojí a
a vidět světelný signál
napnutí
řemenových
převodů,
seřídit
mechanizmus
pojistných
spojek
Zpomalená vykládka zrna ze Nedostatečná mezera mezi
zásobníku
horizontálním vyprazdňovacím
šnekem a hrazením
Spadávání řetězů řetězových Řetězová
kola
jednoho
mechanizmů
mechanizmu nejsou v jedné
rovině
Vytahaný převodový řetěz

Zvětšit co do výšky mezeru
mezi horizontálním šnekem a
hrazením
Nastavit řetězová kola do
jedné roviny a v případě
nutnosti vyrovnat hřídele a
osy
Napnout nebo vyměnit řetěz

Řezačka slámy se zahlcuje Nesprávně
zvolená
poloha Změnit úhel sklonu opěry
hluchou částí úrody (bez opěry nožů vůči rotorovým nožů
zrna) při jejím rozmělňování
nožům
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Pokračování tabulky 4.1
Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Ztupily se rotorové nože
Zkontrolovat
ostrost
rotorových nožů a nožů na
opěře a v případě nutnosti
nože obrátit nebo vyměnit
Nesprávně nastavená mezera Zkontrolovat šířku mezery 5mezi
příčným
protisměrně 6 mm, v případě nutnosti
řezajícím nožem a rotorovými mezeru seřídit
noži
Váznutí rozmělněné hluché Nesprávně zvolený úhel sklonu Změnit úhel sklonu deflektoru
části úrody v deflektoru
deflektoru vůči zemi
Nesprávně nastavený směr Změnit směr lopatek tak, aby
lopatek
se rozšířilo nebo zúžilo
rozmetání v závislosti na
pracovních podmínkách
Převodová skříň
Únik oleje skrz spoje tělesa a Ucpal se odvětrávací ventil
Vyšroubovat
odvětrávací
krytů
ventil a zbavit jej nečistot
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Nadbytek maziva v měniči
Povolené upevňovací
polotěles a krytů
Únik oleje
manžety

skrz

těsnicí Opotřebené
manžety

nebo

Upravit hladinu oleje tak, aby
dosahovala ke kontrolnímu
otvoru
matice Zkontrolovat
utažení
upevňovacích matic

poškozené Vyměnit manžety

Opotřebené nebo poškozené Vyměnit hřídele
pracovní povrchy hřídelí, které
jsou ve styku s manžetami
Nelze zařadit převod

Naráží zub na zub pastorku Přemístěním ovládací rukojeti
měniče rozsahu
rychlosti
pohybu
otočit
hřídelem hydromotoru a poté
nastavit rukojeť do neutrální
polohy
Sešlápnout ovládací pedál
blokování a znovu se pokusit
o zařazení převodu
Vzduch v hydraulickém systému Zcela odvzdušnit hydraulický
pro vypínání blokování
systém
Neseřízený
řazení převodů

mechanizmus Seřídit délky táhel pohonu
otáčení řadicího válečku
převodů

Opotřebené manžety hlavního Vyměnit opotřebené manžety
nebo pracovního hydraulického
válce pro vypínání blokování
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Zaseknutí pístu hydraulického Demontovat
hydraulický
válce pro vypínání blokování
válec blokování a odstranit
zaseknutí pístu
Možné příčiny

Řazení převodů doprovází Neseřízený
ovládací Odstranit závady ovládacího
hluk v převodovce
mechanizmus
hydraulického systému
hydraulického
čerpadla podvozku
čerpadla
Samovolné vyřazení rozsahu Neseřízený
ovládací Seřídit délku táhla pohonu
během pohybu
mechanizmus převodové skříně axiálního pohybu řadicího
válečku převodů
Závady hydraulického válce pro Odstranit příčiny zasekávání
vypínání blokování
pístu hydraulického válce,
tyče nebo válečku blokování,
zkontrolujte funkčnost vratné
pružiny
Přehřátí reduktoru

Nápravová převodovka hnacích kol
Hladina oleje v tělese nižší nebo Upravit hladinu oleje tak, aby
vyšší než přípustná
dosahovala ke kontrolnímu
otvoru

Nebyla provedena TÚ:
Únik oleje skrz spoje tělesa a Povolené upevňovací
krytů
krytů
Únik oleje
manžety

skrz

šrouby Dotáhnout šrouby

těsnicí Opotřebené těsnicí manžety

Vyměnit manžety

Řídicí náprava
Během pohybu kombajnu Vychýlení kola vůči náboji Vyheverovat kolo Povolit
pozorováno tlučení řízeného v důsledku
nerovnoměrně matice
připevňující
kolo
kola
utažených matic
k náboji a rovnoměrně je
utáhnout
Opotřebená kónická ložiska Seřídit
vůli
náboje kola, což způsobilo ložiscích
zvětšení vůle v ložiscích
Často se opakující silné Uvolněné
upevnění
otřesy v okamžiku zatáčení
hydraulických válců
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení

Možné příčiny

Hydraulický systém pohonu podvozku
Snížení hladiny oleje
v nádrži, únik oleje
odvětrávacím ventilem
převodovky hnací nápravy
Snížení hladiny oleje v
nádrži, únik oleje z
odvětrávacího ventilu
multiplikátoru
Kombajn se pomalu rozjíždí,
hnací kola netáhnou

Únik
po
těsnění
hydromotoru

hřídele Vyměňte těsnění
nebo hydromotor *).

hřídele

Únik oleje po těsnění hřídele
čerpadla HSR nebo čerpadla
hydraulického systému silových
válců
Vyřazení
(zanesení)
vysokotlakého
ventilu
hydraulického
čerpadla
z
provozu

Vyměňte těsnění hřídele
hydraulického čerpadla nebo
hydraulické čerpadlo *)

Porucha ovládacího servoventilu
hydraulického
čerpadla
(znečištění
škrticích
klapek
apod.)
Nedostatek oleje v hydraulickém
systému

Propláchněte škrticí klapky
nebo
vyměňte
ovládací
servoventil
hydraulického
čerpadla *).
Zjistěte místo úniku a únik
odstraňte. Doplňte olej do
olejové nádrže
Vnitřní
poškození
hydraulického čerpadla nebo
hydromotoru
Vyměňte
hydraulické
čerpadlo
a
hydromotor *), filtrační vložku
tlakového
filtru
po
předchozím
propláchnutí
olejové
nádrže,
vysokotlakého
potrubí,
nízkotlakého
potrubí
od
hydromotoru k olejové nádrži
a chladiče. POZOR! Pokud
nebude proveden výplach
celého
hydraulického
systému, nově nainstalované
hydraulické
čerpadlo
a
hydromotor podvozku se
rychle porouchají!

Bronzový odřezek v odstátém
oleji z nádrže nebo nádoby
tlakového
filtru
v důsledku
poškození HSR.
Vnitřní poškození hydraulického
čerpadla nebo hydromotoru
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Vyměňte nebo propláchněte
vysokotlaký ventil umístěný v
hydraulickém
čerpadle
pohonu podvozku*).
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny
Nízký
tlak
v přívodu
–
opotřebení
přívodního
hydraulického čerpadla nebo
porucha podávacího ventilu

Zlom
hřídele
přívodního
hydraulického čerpadla nebo
jeho prvků (deformované drážky
apod.).

Kombajn se pohybuje jen Vyřazení
(zanesení)
jedním směrem nebo se vysokotlakého
ventilu
vůbec nepohybuje
umístěného v hydraulickém
čerpadle z provozu
Kombajn nejede dopředu, není
řídicí elektrický signál na
elektromagnetech
Yр1.1
a
Y1.10 hydraulického čerpadla
jízdního pohonu.
Přerušení elektrického vedení
nebo vyřazení řídicího modulu
rychlosti z provozu
Kombajn nejede dozadu, není
řídicí elektrický signál na
elektromagnetech
Yр1.2
a
Y1.10 hydraulického čerpadla
jízdního pohonu.
Přerušení elektrického vedení
nebo vyřazení elektronického
řídicího modulu rychlosti z
provozu
Kombajn
nejede,
není Není dodáváno napětí na
zařazena 1. rychlost,
elektromagnety Y1.5 a (nebo)
Y1.6
hydraulického
bloku
zařazení
převodu.
Nesvítí
světelná
dioda
na
elektromagnetu,
přerušení
elektrického
kabelu
nebo
vyřazení elektrického systému
kombajnu z provozu.
Zanesení (zasekávání) kuželky
hydraulického
bloku
řazení
rychlostí,
je
umístěna
u
předního levého kola.

130

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Zkontrolujte tlak napájení
hydraulického
čerpadla
(diagnostický bod je na filtru
čerpadla). Při nominálních
otáčkách motoru má být tlak
v rozsahu od 2,3 do 2,8 MPa
(od 23 do 28 bar). Vyměňte
hydraulické
čerpadlo
napájení nebo přívodní ventil
*).
Zkontrolujte tlak napájení
hydraulického čerpadla, v
případě absence hodnot
(šipka manometru je na nule)
vyměňte přívodní hydraulické
čerpadlo nebo smontované
hydraulické čerpadlo *).
Vyměňte nebo propláchněte
vysokotlaký ventil umístěný v
hydraulickém
čerpadle
pohonu podvozku *).
Obnovte provozuschopnost
elektrického systému. Na
obrazovce
palubního
počítače se objeví příslušné
sdělení

Obnovte provozuschopnost
elektrického systému. Na
obrazovce
palubního
počítače se objeví příslušné
sdělení

Obnovte provozuschopnost
elektrického systému.

Propláchněte
kuželku
dieselovým palivem. Změřte
tlak v diagnostickém bodě
TD1.4,
při
nominálních
otáčkách motoru musí být 2,3
až 2,8 MPa *)
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Pokračování tabulky 4.1
Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Kombajn
nejede,
není Není dodáváno napětí na Obnovte provozuschopnost
zařazena 2. rychlost,
elektromagnety Y1.5 a (nebo) elektrického systému
Y1.7
hydraulického
bloku
zařazení
převodu.
Nesvítí
světelná
dioda
na
elektromagnetu,
přerušení
elektrického
kabelu
nebo
vyřazení elektrického systému
kombajnu z provozu
Zanesení (zasekávání) kuželek Propláchněte
kuželku
hydraulického
bloku
řazení dieselovým palivem. Změřte
rychlostí, jsou umístěny u tlak v diagnostickém bodě
předního levého kola.
TD1.3,
při
nominálních
otáčkách motoru musí být 2,3
až 2,8 MPa *).
Není
seřízena
poloha Seřiďte koncové vypínače
koncových
vypínačů
v
převodové skříni
Kombajn
nejede,
není Není dodáváno napětí na Obnovte provozuschopnost
zařazena 1. ani 2. rychlost
elektromagnety Y1.5 a (nebo) elektrického systému,
Y1.7
hydraulického
bloku
zařazení
převodu.
Nesvítí
světelná
dioda
na
elektromagnetu,
přerušení
elektrického
kabelu
nebo
vyřazení elektrického systému
kombajnu z provozu.
Zanesení (zasekávání) kuželek Propláchněte
kuželku
hydraulického
bloku
řazení dieselovým palivem. Změřte
rychlostí, jsou umístěny u tlak v diagnostickém bodě
předního levého kola. Sekce s TD1.2 na hydraulickém bloku
jedním elektromagnetem
řazení rychlostí, musí být 2,3
až 2,8 MPa *).
Postupně není dodáváno napětí Obnovte provozuschopnost
na elektromagnety Y1.8 Y1.9 elektrického systému,
hydraulického bloku dotáčení
hřídele
hydromotoru,
umístěného
na
konzole
hydraulické nádrže. Nesvítí
světelné
diody
na
elektromagnetech
(přerušení
elektrického
kabelu
nebo
vyřazení elektrického systému z
provozu)
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Zanesení (zasekávání) kuželky
hydraulického bloku dotáčení
hřídele hydromotoru.
Hydraulický blok je umístěn na
konzole hydraulické nádrže.
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Propláchněte
kuželku
dieselovým palivem. Změřte
tlak v diagnostických bodech
TD1.6
a
TD1.7
na
hydromotoru, tlak se musí
postupně měnit a musí činit 8
až 13 MPa *).
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy
Přehřátí oleje

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Očistěte od prachu a bláta
buňky olejového chladiče
profouknutím
pomocí
pneumatické pistole nebo
propláchnutím proudem vody
pod tlakem

Možné příčiny
Znečištěné buňky chladiče

Vysoký tlak v hydraulickém
systému silových válců

viz
možné
poruchy
hydraulického
systému
volantového řízení a silových
hydraulických válců
Přetížení hydraulického pohonu Snižte zatížení působící na
jízdní hydraulický pohon tím,
že
přejdete
na
nižší
rychlostní stupeň
Opotřebení přesných kluzných Vyměňte
opotřebené
ploch hydraulického čerpadla hydraulické čerpadlo nebo
nebo
hydromotoru
jízdního hydromotor *)
pohonu (těleso opotřebeného
POZOR:
Vyvarujte
se
hydraulického
agregátu
je
popálení!
teplejší než jiná hydraulická
čerpadla)
Porucha
zpětného
ventilu
studeného startu, olej se
dostává do olejové nádrže aniž
by prošel olejovým chladičem

Vyměňte
zpětný
studeného
namontovaný
v
nádrži *).

ventil
startu
olejové

Hladina oleje v nádrži je pod Dolijte olej do nádrže až po
přípustnou úrovní
horní rysku olejoznaku
Vystřikování oleje a pěny Přisávání
vzduchu
skrz
odvětrávací
ventil hydraulického systému
olejové nádrže
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do Dotáhněte
spoje
sacích
potrubí všech čerpadel.
Zkontrolujte sací hadice, zda
nejsou poškozené
Zkontrolujte kvalitu těsnicích
kroužků v sacích přírubách a
vyměňte je, pokud jsou
poškozené.
Zkontrolujte, zda nedochází k
nasávání
vzduchu
přes
těsnění hřídelů hydraulických
čerpadel
hydraulických
systémů.
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Pokračování tabulky 4.1
Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Přítomnost vody v oleji, olej má Vyměňte olej:
atypickou barvu, matně šedou - vypusťte olej z olejové
nebo matně žlutou
nádrže, vypouštěcí hadice je
umístěna na levé bočnici u
kola řízené nápravy
- vypusťte olej z chladiče a
těles hydraulických agregátů
tak, že odšroubujete spodní
zátku v tělese hydraulického
motoru pohonu podvozku
Únik
oleje
ze
spojů Netěsnosti
hydraulického Utáhněte spoje olejových
hydraulického systému
systému
potrubí. Zkontrolujte kvalitu
těsnicích kroužků v místech
úniku oleje a vyměňte je,
pokud jsou poškozené. Po
výměně pryžových kroužků
utěsňujících
vysokotlaké
potrubí, utáhněte šrouby
natřikrát:
první fáze – 10 Nm;
druhá fáze – 20 Nm;
poslední fáze – 37 až 50 Nm.
Posloupnost
utahování
přírubových spojů: křížem
Porucha, vnější projevy

Při běžícím motoru není
napájecí tlak nebo je nižší
než 2,0 MPa (20 bar) při
nominálních otáčkách

Možné příčiny

Porucha
přívodního
hydraulického čerpadla
– opotřebení kluzných ploch
hydraulického čerpadla;
– zlom hřídele hydraulického
čerpadla
–
zdeformování
drážek
hydraulického čerpadla aj.

Vyměňte porouchaný prvek
nebo přívodní hydraulické
čerpadlo *).

Porucha ventilu přívodního
hydraulického čerpadla
Obtížně se hledá nebo vůbec Porucha ovládacího servoventilu
nenachází neutrální poloha hydraulického
čerpadla
(stroj se nezastavuje)
(znečištění škrticích klapek aj.).

Vyměňte
nebo
vyčistěte
přívodní ventil *)
Propláchněte škrticí klapky
nebo
vyměňte
ovládací
servoventil
hydraulického
čerpadla1).
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Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení

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

se Nedostatek oleje v hydraulickém Doplňte olej do nádrže tak,
systému
aby
jeho
hladina
byla
v rozmezí
pozorovacího
okénka olejoznaku

Průsak
oleje
skrz
spoje Utáhněte
spoje,
opravte
hydraulického systému nebo (vyměňte) hydraulický válec
přetékání
podél
pístu *).
hydraulického válce volantového
řízení
Odstraňte závadu pohonu
Volant se otáčí ztuha nebo se Zvýšený odpor proti otáčení ovládacího
hřídele
škubáním
v pohonu dávkovacího čerpadla dávkovacího čerpadla
Vadné dávkovací čerpadlo

Opravte
nebo
vyměňte
dávkovací čerpadlo *)

Otevírací tlak pojistného ventilu
dávkovacího čerpadla nižší než
17 MPa (170 bar). Měřící se
skrze diagnostický bod na
čerpadle volantového řízení.
Hydraulické čerpadlo systému
volantového řízení nevyvíjí tlak

Seřiďte
pojistný
ventil
dávkovacího čerpadla na
otevírací tlak 17 MPa *)
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Pokud hydraulické čerpadlo
nevyvíjí
tlak
17 MPa,
vyměňte je *). Měří se při
otočení volantu na doraz
skrze diagnostický bod na
čerpadle volantového řízení.
.
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Po otevření hydraulického Zaseknutá kuželka hydraulického
regulačního
ventilu
se regulačního ventilu hydraulického
pracovní kapalina nedostává bloku
k odpovídajícímu
hydraulickému válci nebo
hydraulickému
vedení
kombajnu.

Zaseknutý ventil nebo
hydraulického zámku

Nezapínají
se
všechna
pracovní ústrojí (nezdvíhá se
žací
lišta,
neotáčí
se
vyprazdňovací
trubka,
nezvedá se přiháněč atd.)

píst

Nepřivádí
se
napětí
na
elektromagnet Y2.12 přepadové
sekce
jednodílného
hydraulického
bloku
(nesvítí
světelná
dioda
na
elektromagnetu).
Na
elektromagnety
hydraulických
regulačních ventilů hydraulických
bloků se nepřivádí napětí.
Zaseknutá (zanesená) kuželka
přepadové sekce jednodílného
hydraulického bloku.
Zanesený
pojistný
ventil
jednodílného
hydraulického
bloku.
Hydraulický blok je umístěn na
levé bočnici v prostřední části
kombajnu.
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Demontujte pravou nebo
levou cívku elektromagnetu a
vyšroubujte těleso kotvy.
Vyjměte všechny součásti
z tělesa
hydraulického
regulačního ventilu (přitom
berte v úvahu nesymetrickou
konstrukci šoupátka, během
demontáže si zapamatujte
jeho polohu v tělese), omyjte
je v čisté motorové naftě
(kromě těsnicích kroužků).
Namažte součásti provozní
kapalinou
a
sestavte
v obráceném pořadí. Před
instalací tělesa kotvy ověřte
snadnost pohybu kuželky.
Zkontrolujte
sílu
nutnou
k pohybu
šoupátka
v sestaveném hydraulickém
regulačním
ventilu.
Při
stisknutém
ovládacím
tlačítku se musí kuželka
měnit
polohu
silou
nepřesahující 40 N *).
Rozeberte
hydraulický
zámek,
omýt
všechny
součásti (kromě těsnicích
kroužků) v čisté motorové
naftě. Namažte provozní
kapalinou
a
sestavte
v obráceném pořadí *)
Odstraňte
závadu
elektrického vybavení

Opravte
nebo
vyměňte
jednodílný hydraulický blok
*).
Změřte tlak přes diagnostický
bod
na
jednodílném
hydraulickém bloku, když je
šikmý dopravník zvednutý na
doraz. Tlak má být 18 MPa
(180 bar).
Opravte
nebo
vyměňte
jednodílný hydraulický blok
*).
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Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Seřiďte tlak v hydraulickém
systému regulačním šroubem
pojistného
ventilu
jednodílného hydraulického
bloku.
Vyměňte
vadné
hydraulické čerpadlo *).
Vyměňte vadné hydraulické
čerpadlo *).

Tlak v hydraulickém systému je
pod 18 MPa. Měří se přes
diagnostický bod na jednodílném
hydraulickém bloku, když je
šikmý dopravník zvednutý na
doraz.
Hydraulické
čerpadlo
ovládacího
systému
pracovního ústrojí nevyvíjí tlak
18 MPa. Tlak v hydraulickém
systému klesá, když se olej
zahřívá.
Měří
se
přes
diagnostický
bod
na
jednodílném
hydraulickém
bloku, když je šikmý dopravník
zvednutý na doraz.
Přehřátí oleje v hydraulickém Hladina oleje je pod přípustnou Doplňte olej do nádrže tak,
systému, zatímco teplota oleje úrovní
aby byla hladina uprostřed
v hydraulickém
systému
horního olejoznaku
podvozku nepřesahuje 80 °С
1 Neustále je přiváděno napětí Odstraňte
závadu
na elektromagnet přepadové elektrického vybavení
sekce
jednodílného
hydraulického bloku
2
Propláchněte
nebo
2
Zasekávání
kuželky vyměňte přepadovou sekci
přepadové sekce
nebo vyměňte jednodílný
3 Znečištění pojistného ventilu hydraulický blok *)
hydraulického systému silových 3
Propláchněte
nebo
válců.
vyměňte pojistný ventil nebo
vyměňte
jednodílný
hydraulický blok *)
Znečištěné filtrační vložky filtrů
Vyměňte filtrační vložky
Váznutí pohonu dávkovacího Opravte
závadu
pohonu
čerpadla ve sloupku řízení hřídele dávkovacího čerpadla
Hřídel dávkovacího čerpadla se ovládaného volantem
nevrací do neutrální polohy
(po ukončení působení na
volant
se
nevyprazdňuje
hydraulické čerpadlo systému
volantového řízení)
Prudké (s úderem) zapnutí Vzduch v hydraulickém válci Odvzdušněte
pohonů pod zátěží
zapínání pohonu
mnohonásobným
(810násobným) pohybem tyče
hydraulického válce z jedné
polohy do druhé bez zatížení
pohonu
Únik oleje po těsnění hřídele Výrobní vada hydraulického Opravte
nebo
vyměňte
hydraulického čerpadla
čerpadla, opotřebené těsnění hydraulické čerpadlo *).
hřídele
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Nezvedá se šikmý dopravník, Přerušení elektrického kabelu Obnovte provozuschopnost
nesvítí světelná dioda na nebo
vyřazení
elektrického elektrického systému
elektromagnetech Yр2.10 a systému kombajnu z provozu
Y2.12
jednodílného
hydraulického
bloku
(je
umístěn na levé bočnici v
prostřední části kombajnu).
Zaseknutá kuželka řídicí sekce Vyměňte
jednodílný
zvedání šikmého dopravníku hydraulický blok (je umístěn
(umístěné
v
jednodílném na levé bočnici v prostřední
hydraulickém bloku).
části stroje) nebo opravte
hydraulický blok *).
Nespouští se šikmý dopravník, Na elektromagnety hydraulického Obnovte provozuschopnost
nesvítí světelné diody na bloku se nepřivádí napětí. elektrického systému
elektromagnetech Yр2.9 a Přerušení elektrického kabelu
Y2.11
jednodílného nebo
vyřazení
elektrického
hydraulického
bloku systému kombajnu z provozu
(hydraulický blok je umístěn
na levé bočnici v prostřední
části kombajnu).
Zaseknutá kuželka řídicí sekce Opravte
nebo
vyměňte
umístěné
v
jednodílném jednodílný hydraulický blok *)
hydraulickém bloku
Vyšší
tření
upevňovacích Odstraňte tření ve třmenech
třmenech šikmého dopravníku a (očistěte je od nečistot,
mlátičky
promažte atd.)
Samovolné
spouštění Nepovolený přívod napětí na Obnovte provozuschopnost
šikmého dopravníku
elektromagnety
elektrického systému
jednodílného hydraulického bloku
(blok je umístěn na levé bočnici v
prostřední části kombajnu).
Zanesení
(opotřebování) Obnovte provozuschopnost
elektricky
řízeného
ventilu elektricky ovládaného ventilu
umístěného
v
jednodílném hydraulického
bloku
hydraulickém bloku.
vyčistěte jej nebo vyměňte *)
Nepřesouvá se vyprazdňovací Nepřivádí
se
napětí
na Obnovte provozuschopnost
šnek, nesvítí světelné diody na elektromagnety
(přerušení elektrického systému
elektromagnetech Y2.3 nebo elektrického
kabelu
nebo
Y2.4
dvoudílného vyřazení elektrického systému
hydraulického
bloku
(je kombajnu z provozu)
umístěn na levé bočnici v
prostřední části kombajnu
vlevo
od
jednodílného
hydraulického bloku) spolu s
elektromagnetem
Y2.12
jednodílného
hydraulického
bloku
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Zanesení
(opotřebování)
elektricky ovládaných ventilů
dvoudílného hydraulického bloku.
Hydraulický blok je umístěn na
levé bočnici v prostřední části
kombajnu.
Samovolné
přesouvání Zanesení
(opotřebování)
vyprazdňovacího šneku, šnek hydraulického
zámku
ve
mj. „vypadává“ z přepravní dvoudílném hydraulickém bloku.
polohy
Hydraulický blok je umístěn na
levé
bočnici
kombajnu
v
prostřední části nalevo od
jednodílného
hydraulického
bloku.
Únik z hydraulického válce

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Obnovte provozuschopnost
elektricky ovládaných ventilů
(vyčistěte je nebo vyměňte) *)
Kvůli diagnostice je přípustné
je prohodit.
Obnovte provozuschopnost
hydraulického
zámku
(vyčistěte jej nebo vyměňte).
*)
Kvůli diagnostice je přípustné
prohodit
hadice
od
hydraulických
válců
k
hydraulickému bloku

Opotřebování těsnění, poškození Vyměňte hydraulický válec.
chromovaného povrchu pístu a v Vyměňte
těsnění
důsledku toho poškození těsnění hydraulického válce*)

Hydraulický systém pohonu parkovací brzdy
Není odpojena
brzda

parkovací Zasekávání brzdy (nedojde k Odstraňte závadu brzdného
odbrzdění parkovací brzdy)
mechanismu.
Při odpojování parkovací
brzdy přivedením napětí na
elektromagnety Y6.2 a Y6.3
změřte tlak v diagnostickém
bodu umístěném na bloku
ventilů (levá bočnice pod
olejovou nádrží). Tlak musí
být roven nule.
Není
přiváděno
napětí
na Obnovte provozuschopnost
elektromagnety Y6.2 a (nebo) elektrického systému
Y6.3 bloku ventilů pro odpojení
parkovací brzdy. Nesvítí světelné
diody
na
elektrických
konektorech.
Blok ventilů je umístěn na levé
bočnici v zadní části stroje pod
olejovou nádrží.
Porucha elektromagnetu Y6.2 a Je-li přiváděno napětí, musí
(nebo) Y6.3
elektromagnet
přitahovat
drobné železné předměty, v
opačném případě vyměňte
elektromagnet nebo ventil *)
Jsou zaneseny (zasekávají se) Vyměňte nebo opravte ventily
ventily
bloku
ventilů
pro parkovací brzdy *).
odpojování parkovací brzdy.
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Porucha, vnější projevy
Opakované
vibrace
hydraulickém systému

Možné příčiny

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Vyměňte PHA.
Zkontrolujte nabíjecí tlak v
plynové dutině PHA. Musí být
8 MPa (80 bar), v případě
potřeby doplňte *).

v Porucha
pneumatickohydraulickéhoakumulátoru (PHA)
- rozpojení membrány nebo
značný pokles tlaku v plynové
dutině.
PHA jsou umístěny u olejové
nádrže (2 ks).
Pokles tlaku v PHA kvůli
Vyměňte
nebo
opravte
netěsnostem uvnitř
hydraulický blok
dotáčení
hydraulického bloku dotáčení
hřídele motoru HSR *)
hřídele motoru HSR - je umístěn
na konzole olejové nádrže.
Porucha nabíjecího ventilu PHA Zkontrolujte nabíjecí tlak PHA
umístěného v zadní části stroje u při
nominálních
otáčkách
olejové nádrže
motoru.
Tlak musí být 11 až 14 MPa
(110 až 140 bar) – měří se
přes diagnostický bod na
bloku PHA.
Vyměňte
nebo
opravte
nabíjecí ventil PHA *).
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Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení

Nízkotlaký hydraulický systém
Nezapíná
se
vyklápění
zásobníku
na
zrno
(nepřesouvá
se
tyč
hydraulického válce, nesvítí
světelná dioda na elektrickém
konektoru
elektromagnetu
Y9.1
nízkotlakého
hydraulického
bloku.
Hydraulický blok je umístěn v
zadní části stroje vlevo ve
směru jízdy.

Není
přiváděno
napětí
na Obnovte
provozuschopnost
elektromagnet Y9.1 nízkotlakého elektrického systému
hydraulického bloku.
Hydraulický blok je umístěn v
zadní části stroje vlevo ve směru
jízdy
Porucha elektromagnetu Y9.1 Je-li přiváděno napětí, musí
zapínání hydraulického válce elektromagnet Y9.1 přitahovat
vyklápění zásobníku na zrno
drobné železné předměty. V
opačném případě vyměňte
elektromagnet
nebo
hydraulický blok *)
Zanesená škrticí klapka DOK 9.1 Vyčistěte škrticí klapku DOK
9.1
zašroubovanou
do
nízkotlakého
hydraulického
bloku
Je zanesená (zasekává se)
kuželka
sekce
zapínání
hydraulického válce vyklápění
zásobníku na zrno
Značný mechanický odpor při
zapínání hydraulického válce,
přitom
tlak v hydraulickém systému
odpovídá požadovanému.

Nezapíná se hlavní pohon
(nepřesouvá
se
tyč
hydraulického válce, nesvítí
světelná dioda na elektrickém
konektoru
elektromagnetu
Y9.2
nízkotlakého
hydraulického
bloku.
Hydraulický blok je umístěn v
zadní části stroje vlevo ve
směru jízdy.

Není přiváděno napětí na
elektromagnet Y9.2
nízkotlakého hydraulického
bloku.
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Opravte
nebo
hydraulický blok *)

vyměňte

Změřte tlak přes diagnostický
bod na nízkotlakém ventilu.
Tlak v hydraulickém systému
musí být 2,3 až 2,5 MPa. V
případě nutnosti seřiďte nebo
vyměňte nízkotlaký ventil *).
Odstraňte mechanický odpor
posuvu tyče hydraulických
válců (promažte kloubové
spoje atd.).
Obnovte
provozuschopnost
elektrického systému
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy

Možné příčiny
Porucha elektromagnetu Y9.2
zapínání hydraulického válce
hlavního pohonu

Zanesená škrticí klapka DOK
9.2
Je zanesená (zasekává se)
kuželka
sekce
zapínání
hydraulického válce hlavního
pohonu
Značný mechanický odpor při
zapínání hydraulického válce,
přitom
tlak v hydraulickém systému
odpovídá požadovanému.

Nezapíná
se
vyklápění Tlak v hydraulickém systému
zásobníku na zrno, řezačky je nižší než požadovaný.
slámy, hlavní pohon a šikmý
dopravník. Elektrický systém
je v pořádku.
Nezapíná se hlavní pohon
(spojky) šikmého dopravníku
(nepřesouvá
se
tyč
hydraulického válce, nesvítí
světelná dioda na elektrickém
konektoru
elektromagnetu
Y9.3
nízkotlakého
hydraulického
bloku).
Hydraulický blok je umístěn v
zadní části stroje vlevo ve
směru jízdy.
Nezapíná se hlavní pohon
řezačky slámy (nepřesouvá se
tyč
hydraulického
válce,
nesvítí světelná dioda na
elektrickém
konektoru
elektromagnetu
Y9.4
nízkotlakého
hydraulického
bloku). Hydraulický blok je
umístěn v zadní části stroje
vlevo ve směru jízdy.

Není přiváděno napětí na
elektromagnet Y9.3
nízkotlakého hydraulického
bloku.

Není přiváděno napětí na
elektromagnet Y9.4
nízkotlakého hydraulického
bloku.
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Metoda odstranění, nezbytná
seřízení
Je-li přiváděno napětí, musí
elektromagnet Yр9.2 přitahovat
drobné železné předměty, v
opačném
případě
vyměňte
elektromagnet nebo hydraulický
blok *)
Vyčistěte škrticí klapku DOK 9.2
zašroubovanou do nízkotlakého
hydraulického bloku
Vyměňte
nebo
opravte
nízkotlaký hydraulický blok *)
Změřte tlak přes diagnostický
bod na nízkotlakém ventilu.
Tlak v hydraulickém systému
musí být 2,3 až 2,5 MPa. V
případě nutnosti seřiďte nebo
vyměňte nízkotlaký ventil *).
Odstraňte mechanický odpor
posuvu
tyče
hydraulických
válců, promažte kloubové spoje
atd.
Zkontrolujte tlak v hydraulickém
systému
manometrem
s
měřicím rozsahem 6MPa (60
bar). Diagnostický bod je
umístěn na nízkotlakém ventilu.
Seřiďte
nebo
vyměňte
nízkotlaký ventil *).
Obnovte
provozuschopnost
elektrického systému

Obnovte
provozuschopnost
elektrického systému
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Pokračování tabulky 4.1
Porucha, vnější projevy
Opakované
vibrace
hydraulickém systému

Možné příčiny
v Porucha
pneumatickohydraulickéhoakumulátoru (PHA)
- rozpojení membrány nebo
značný pokles tlaku v plynové
dutině.
PHA jsou umístěny u olejové
nádrže (2 ks).
Pokles tlaku v PHA kvůli
netěsnostem uvnitř
hydraulického bloku dotáčení
hřídele motoru HSR - je umístěn
na konzole olejové nádrže.

Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Vyměňte PHA.
Zkontrolujte nabíjecí tlak v
plynové dutině PHA. Musí být
8 MPa (80 bar), v případě
potřeby doplňte *).

Vyměňte
nebo
opravte
hydraulický blok dotáčení
hřídele motoru HSR *)

Porucha nabíjecího ventilu PHA Zkontrolujte nabíjecí tlak PHA
umístěného v zadní části stroje u při nominálních otáčkách
olejové nádrže.
motoru.
Tlak musí být 11 až 14 MPa
(110 až 140 bar) – měří se
přes diagnostický bod na
bloku PHA.
Vyměňte
nebo
opravte
nabíjecí ventil PHA *)
Hydraulický systém pohonu rozhazovače plev
Neotáčejí
se
rozhazovače plev

kotouče Na
elektromagnet
Y12.1 Obnovte provozuschopnost
regulátoru spotřeby se nepřivádí elektrického systému
napětí
Porucha elektromagnetu Y12.1
Je-li přiváděno napětí, musí
elektromagnet
Y12.1
přitahovat drobné železné
předměty,
v
opačném
případě
vyměňte
elektromagnet nebo regulátor
spotřeby *)
Zaseknutá kuželka hydraulického Při stisknutém ovládacím
regulačního ventilu regulátoru tlačítku se musí kuželka
spotřeby
přesunovat silou max. 40 N a
vracet se do původní polohy
Zaseknutá kuželka hydraulického Demontujte
cívku
regulačního ventilu regulátoru elektromagnetu a vyšroubujte
spotřeby
těleso
kotvy.
Vyjměte
všechny součásti z tělesa
hydraulického
regulačního
ventilu (přitom berte v úvahu
nesymetrickou
konstrukci
šoupátka, během demontáže
si zapamatujte jeho polohu
v tělese), omyjte je v čisté
motorové
naftě
(kromě
těsnicích kroužků). Namažte
součásti provozní kapalinou a
sestavte v obráceném pořadí.
Před instalací tělesa kotvy
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
ověřte
snadnost
pohybu
kuželky. Zkontrolujte sílu
nutnou k pohybu šoupátka
v sestaveném hydraulickém
regulačním
ventilu.
Při
stisknutém ovládacím tlačítku
se musí kuželka měnit polohu
silou nepřesahující 40 N *).
Zanesený
nebo
neseřízený Propláchněte nebo nastavte
pojistný
ventil
regulátoru na spouštěcí tlak 12,5+1 MPa
spotřeby (tlak v diagnostickém
bodě regulátoru spotřeby je nižší
než 12,5 MPa)
Vnitřní poškození hydraulického Vyměňte
hydraulické
čerpadla nebo hydromotorů
čerpadlo nebo hydromotor *).

Porucha, vnější projevy

Možné příčiny

Hydraulický systém šikmého dopravníku
Není zpětný chod šikmého
dopravníku, nesvítí světelné
diody
na
elektrických
konektorech elektromagnetů
Y79.3 hydraulického bloku
příčného
kopírování
a
zpětného chodu nebo (a)
Y2.12
přepadové
sekce
jednodílného hydraulického
bloku. Hydraulický blok je
umístěn na pravé bočnici
šikmého dopravníku

Nepřivádí
se
napětí
na Obnovte provozuschopnost
elektromagnet
Y79.3 elektrického systému
hydraulického bloku příčného
kopírování
nebo
(a)
na
elektromagnet Y2.12 přepadové
sekce
jednodílného
hydraulického bloku.
Porucha elektromagnetu Y79.3 Je-li přiváděno napětí, musí
zapínání
zpětného
chodu elektromagnet
Y79.3
šikmého dopravníku
přitahovat drobné železné
předměty,
v
opačném
případě
vyměňte
elektromagnet
nebo
hydraulický blok *)
Zasekává se (je zanesený) ventil Opravte nebo vyměňte ventil
zapínání v bloku
*)
Zanesená škrticí klapka D79.1
Vyčistěte
škrticí
klapku
hydraulického bloku.
nainstalovanou
v
hrdle
hydraulického bloku. Hrdlo
má značení “2” a hrany jsou
nabarveny na žluto
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Porucha, vnější projevy

Možné příčiny
Zasekává se (je zanesený) ventil
zapínání v bloku

Zanesená škrticí klapka D79.1
hydraulického bloku. Hydraulický
blok je umístěn na pravé bočnici
šikmého dopravníku
Není zpětný chod šikmého Opotřebování
hydromotoru
dopravníku pod zatížením.
zpětného
chodu
šikmého
dopravníku nebo hydraulického
čerpadla silových válců.

Vyšší tření mechanických prvků
pohonu šikmého dopravníku

Není příčné kopírování žací Nepřivádí se napětí střídavě na
lišty
elektromagnety Y79.1 a Y79.2
hydraulického bloku příčného
kopírování nebo (a) Y2.12
přepadové sekce jednodílného
hydraulického bloku. (Nesvítí
světelná dioda na elektrickém
konektoru
příslušného
elektromagnetu).
Hydraulický
blok příčného kopírování je
umístěn na pravé bočnici
šikmého dopravníku
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Opravte nebo vyměňte
Pozor! V záruční době musí
poruchy hydraulických bloků,
hydromotoru a hydraulických
válců odstraňovat zástupci
výrobního
závodu
nebo
osoba, která absolvovala
školení a má povolení tyto
práce provádět!
Vyčistěte
škrticí
klapku
nainstalovanou
v
hrdle
hydraulického bloku. Hrdlo
má značení “2” a hrany jsou
nabarveny na žluto
Zkontrolujte
provozuschopnost
hydraulického
čerpadla
silových hydraulických válců změřte tlak přes diagnostický
bod
na
jednodílném
hydraulickém bloku, když je
šikmý dopravník zvednutý na
doraz. Tlak musí
být 17 až 19 MPa (170 až
190 bar), jinak vyměňte
hydraulické čerpadlo silových
hydraulických válců *).
Vyměňte
opotřebovaný
hydromotor zpětného chodu
šikmého dopravníku*).
Pokud
tlak
odpovídá
požadovanému tlaku 17-19
MPa,
odstraňte
tření
mechanických prvků pohonu
šikmého dopravníku
Obnovte provozuschopnost
elektrického systému
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Porucha elektromagnetu Y79.1 Je-li přiváděno napětí, musí
nebo Y79.2
elektromagnet Y79.1 nebo
Y79.2
přitahovat
drobné
železné
předměty,
v
opačném případě vyměňte
elektromagnet
nebo
hydraulický blok *)
Možné příčiny

Zasekává se (nebo je zanesený) Opravte
nebo
spínací ventil v hydraulickém hydraulický blok *).
bloku příčného kopírování
Hydraulický systém pohonu přiháněče
Neotáčí se přiháněč

vyměňte

Není
připojen
multifunkční Připojte multifunkční konektor
konektor mezi žací lištou a
mlátičkou
Proveďte opětovné spojení
Neúplné (netěsné) spojení částí multifunkčního
konektoru,
multifunkčního konektoru mezi přičemž přesuňte rukojeť o
sebou
90 °, dokud neuslyšíte
cvaknutí
Nepřivádí
se
napětí
na Obnovte provozuschopnost
elektromagnet
Yр8.1 elektrického systému,
hydraulického čerpadla pohonu
přiháněče. Hydraulické čerpadlo
je umístěno v prostřední části
stroje nalevo po směru jízdy.
Vyměňte
hydraulické
čerpadlo nebo elektromagnet
*).
Kvůli diagnostice je přípustné
připojit elektrický konektor k
volnému
magnetu
na
Porucha elektromagnetu Yp8.1
hydraulickém
čerpadle,
hydraulického čerpadla pohonu
přitom bude vidět zpětné
přiháněče
otáčení
přiháněče.
Při
obnově
provozuschopnosti
(přiháněč se točí pozpátku)
lze
prohodit
vysokotlaké
hadice na hydromotoru nebo
elektromagnety *).
Vnitřní poškození hydraulického Vyměňte
hydraulické
čerpadla
nebo
hydromotoru čerpadlo nebo hydromotor *).
pohonu přiháněče
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Metoda
odstranění,
nezbytná seřízení
Při nominálních otáčkách
motoru
a
nezapnutém
pohonu přiháněče změřte
napájecí
tlak
v
diagnostických bodech, které
jsou
na
hydraulickém
Nízký napájecí tlak, přiváděný z čerpadle pohonu přiháněče.
hydraulického čerpadla HSR
Tlak musí být v rozsahu od
2,3 do 2,8 MPa (od 23 do 28
bar). Pokud tlak neodpovídá,
změřte napájecí tlak HSR
(diagnostický bod na filtru
čerpadla HSR).
Možné příčiny

Přiháněč se zastavuje pod Porucha
(opotřebení)
zatížením
hydromotoru nebo hydraulického
čerpadla pohonu přiháněče

Únik oleje po spoji mezi Připojení
multifunkčního
multifunkčním
konektorem konektoru
se
znečištěnými
žací lišty a mlátičkou
styčnými povrchy, na to se
záruka nevztahuje
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Pokud
při
opakovaném
měření
napájecí
tlak
odpovídá
požadovanému
tlaku, odstraňte případné
překroucení
hadice
z
hydraulického
čerpadla
jízdního
pohonu
k
hydraulickému
čerpadlu
pohonu
přiháněče
a
prohlédněte, zda není hadice
uvnitř zanesená. Pokud nic
nezjistíte,
vyměňte
hydraulické čerpadlo pohonu
přiháněče.
Pokud
při
opakovaném
měření
napájecí
tlak
neodpovídá požadovanému
tlaku, viz odstranění poruch
hydraulického
čerpadla
jízdního pohonu (HSR).
Při
zastaveném
(zablokovaném) hydromotoru
je tlak v tlakovém vedení
nižší než 14 MPa (140 bar).
Vyměňte hydromotor nebo
hydraulické čerpadlo *).
Očistěte
styčné
povrchy
multifunkčního
konektoru.
Vyměňte spojku vyřazenou z
provozu, pročež odmontujte
zarážecí
kroužek
a
kontramatku a vyjměte ji ze
společné konzole.
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Pokračování tabulky 4.1
Hydraulický systém pohonu chladiče
Únik oleje po těsnění hřídele Opotřebení těsnění hřídele
Vyměnit těsnění
hydromotoru
Při zapnutí hydraulického Na
elektromagnety Odstraňte závadu elektrického
regulačního
ventilu hydraulického
bloku
se vybavení
hydraulického
bloku
se nepřivádí napětí
ventilátor neotáčí
Vadný mechanický
ventilátoru

pohon Odstraňte
mechanického
ventilátoru

závadu
pohonu

Zaseknutá
kuželka Demontujte pravou nebo levou
hydraulického
regulačního cívku
elektromagnetu
a
ventilu hydraulického bloku
vyšroubujte
těleso
kotvy.
Vyjměte všechny součásti
z tělesa
hydraulického
regulačního ventilu (přitom
berte v úvahu nesymetrickou
konstrukci šoupátka, během
demontáže si zapamatujte
jeho polohu v tělese), omyjte
je v čisté motorové naftě
(kromě těsnicích kroužků).
Namažte součásti provozní
kapalinou
a
sestavte
v obráceném pořadí. Před
instalací tělesa kotvy ověřte
snadnost pohybu kuželky.
Zkontrolujte
sílu
nutnou
k pohybu
šoupátka
v sestaveném
hydraulickém
regulačním
ventilu.
Při
stisknutém ovládacím tlačítku
se musí kuželka měnit polohu
silou nepřesahující 40 N.
Zanesený nebo neseřízený Propláchněte nebo nastavte
pojistný ventil hydraulického na spouštěcí tlak 16+1 MPa
bloku (tlak v diagnostickém
bodě hydraulického bloku je
nižší než 16 MPa)
Pozor: V záruční době musí poruchy dávkovacího čerpadla, hydraulických válců a
hydraulického čerpadla odstraňovat zástupci výrobního závodu nebo osoba, která absolvovala
školení a má povolení tyto práce provádět!
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Konec tabulky 4.1
Pneumatický systém
Když pracuje motor, tlak v Netěsnost spojů v potrubí a Najděte místo, kde dochází k
pneumatickém
systému hadicích
úniku, a odstraňte je (utáhněte
nestoupá nebo stoupá velmi
nebo vyměňte netěsné spoje
pomalu
nebo jednotlivé prvky)
Opotřebování
pístních Opravte
nebo
vyměňte
kroužků
nebo
válce kompresor
kompresoru
Závada
tlakového Opravte
nebo
vyměňte
regulačního ventilu
tlakový regulační ventil
Velké množství oleje v Opotřebování pístních kroužků Opravte
nebo
kondenzátu, který vytéká ze nebo válce kompresoru
kompresor
sběrné nádoby

vyměňte

Časté spouštění pojistného Závada tlakového regulačního Opravte nebo vyměňte tlakový
ventilu,
provázené ventilu
regulační ventil
charakteristickým pronikavým
zvukem
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5 Skladování
5.1 V š e o b e c n é
na skladování

povlaků
z polyetylénové
fólie
či
parafinovaného papíru všechny otvory,
štěrbiny, dutiny, skrze něž mohou do
vnitřních dutin kombajnu pronikat
atmosférické srážky;
4) očistěte a vyfoukejte stlačeným
vzduchem
elektrické
vybavení
(reflektory, mlhovky, generátor, startér,
akumulátorové baterie, elektrickou skříň,
snímače
atd.),
potřete
svorky
ochranným mazivem;
5) zakonzervujte nenatřené povrchy,
tyče hydraulických válců, šroubové a
závitové povrchy součástí napínacích
ústrojí;
6) při skladování kombajnu na
otevřeném prostranství pod přístřeškem:
postavte kombajn na podstavce, tlak v
pneumatikách snižte na 70 – 80 %
nominálního (tabulka 1.1). 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.
7) zavřete kapoty a dveře kabiny.

požadavky

5.1.1 Kombajn se připravuje k
uskladnění
v souladu
s požadavky
GOST 7751-2009.
Pravidla
skladování
motoru,
klimatizace a příslušenství, jež se
používá s kombajnem, jsou vyložena v
jejich provozní dokumentaci, kterou je
třeba se při skladování kombajnu řídit.
5.1.2 Kombajn můžete skladovat
krátkodobě – od 10 dnů do 2 měsíců a
dlouhodobě – déle než 2 měsíce.
5.1.3 Pravidla skladování žací lišty,
motoru, klimatizace jsou vyložena v
jejich provozní dokumentaci, kterou je
třeba se při skladování kombajnu řídit.
5.1.4 K dlouhodobému skladování
se kombajn ukládá do uzavřené
nevytápěné
místnosti
nebo
na
otevřenou plochu pod přístřešek.
Místa
uskladnění
musí
být
zabezpečena protipožárními prostředky
a musí umožňovat pohodlnou vizuální
kontrolu a údržbu a v případě nutnosti
též rychlé ukončení skladování.
5.1.5 Aby byla elektrická instalace
kombajnu chráněna před hlodavci
(myšmi, potkany apod.), doporučuje se
vybavit místo uskladnění kombajnu
ultrazvukovými
plašiči
hlodavců
využívajícími technologii výrobců těchto
generátorů.

5.2.2 Výčet úkonů prováděných při
přípravě kombajnu na dlouhodobé
uskladnění
Při
přípravě
kombajnu
na
dlouhodobé uskladnění:
1) očistěte součásti kombajnu od
prachu, bláta a posklizňových zbytků;

5.2 P ř í p r a v a k u s k l a d n ě n í
Skladování motoru provádějte podle
provozních dokumentů k motoru.
Skladování klimatizace provádějte
podle
provozních
dokumentů
ke
klimatizaci.
5.2.1 Výčet úkonů prováděných při
přípravě kombajnu na krátkodobé
uskladnění:
1) očistěte součásti kombajnu od
prachu, bláta a posklizňových zbytků;
2) kombajn omyjte a vyfoukejte
stlačeným vzduchem;
3) důkladně zakryjte a uzavřete
pomocí krytů nebo zátek, záslepek a
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tyče hydraulických válců, šroubové a
závitové povrchy mechanizmů, volně
vystupující části hřídelí a drážkové
spoje;
9) ošetřete řetězy transportéru
šikmého
dopravníku
aerosolovým
mazivem na řetězy LOCTITE 8011 nebo
obdobným mazivem. Po ošetření
provádějte pro dobu 2 minut záběh
transportéru, poté uvolněte napnutí
transportéru;
10) obnovte poškozený nátěr;
11) nasaďte mlátičku na příslušné
podstavce.

2) kombajn omyjte a vyfoukejte
stlačeným vzduchem;
3) kombajn umístěte na skladovací
plochu;
4) po zastavení motoru vypusťte tlak
z
potrubí
a
sběrných
nádob
pneumatického systému;
5) v případě skladování kombajnu
na
otevřených
plochách
pod
přístřeškem odeberte pro uskladnění na
skladě: generátor, reflektory, mlhovky,
výstražné majáky, pomocné boční
ukazatele směru, řemeny a řetězy
pohonů, akumulátorové baterie, skříňku
s nářadím a vzduchové filtry přívodu
vzduchu, palubní informační řídicí
systém BIUS;

5.2.3 Při údržbě kombajnu v době
skladování zkontrolujte:
1) správné usazení mlátičky na
podstavce;
2) kompletnost;
3) tlak vzduchu v pneumatikách;
4) spolehlivost hermetizace;
5) stav ochranných zařízení a
antikorozních nátěrů.
Zjištěné vady je nutné odstranit.
5.2.4 Na konci uskladnění:
1) sejměte mlátičku z podstavců;
2) očistěte a odhermetizujte zařízení
a zbavte je konzervace;
3)
na
mlátičku
nainstalujte
demontované součásti;
4) zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte napnutí řemenových převodů,
tlak vzduchu v pneumatikách, ovládací
mechanismy kombajnu a brzdy;
5) Zkontrolujte a v případě nutnosti
seřiďte řemenové převody kombajnu;
6) vyměňte mazivo v ložiscích;
7) vypusťte kondenzovanou vodu ze
sběrné hadice olejové nádrže do
objevení se oleje;
8) zkontrolujte a v případě nutnosti
dolijte olej do klikové skříně motoru,
olejové nádrže hydraulického systému,
převodové skříně a nápravových
převodovek hnací nápravy;

POZOR: Řemenové převody
pohonu
hlavní
předlohy,
pohonu
šikmého
dopravníku
a
pohonu
vykládacích
šneků
zrna,
pohonu
řezačky slámy musí být odpojeny!
6)
po
demontáži
součástí
z kombajnu
hermeticky
uzavřete
štěrbiny, dutiny a otvory, abyste
zabránili vnikání vlhkosti a prachu;
7) při skladování kombajnu na
otevřeném prostranství pod přístřeškem:
postavte kombajn na podstavce, tlak v
pneumatikách snižte na 70 – 80 %
nominálního (tabulka 1.1). 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.
8) zakonzervujte olejovou nádrž,
klikovou skříň motoru, palubní reduktory
hnací nápravy, převodovou skříň,
nenatřené povrchy uzavřených ložisek,
5.3
Skladování
akumulátorových baterií
Akumulátorové baterie vyjmuté z
kombajnu je nutné maximálně dobít,
upravit
hustotu
elektrolytu
na

normovanou hodnotu odpovídající dané
klimatické oblasti a baterie pokud
možno umístit do místnosti s teplotou
nad 0 °C. Minimální teplota v místnosti
nesmí být nižší než -30 °C.
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Po dobu skladování dobíjejte baterie
alespoň jednou za tři měsíce.

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
VZ-1
(ochrana
konzervačními oleji), VZ-2 (ochrana
provozně-konzervačními oleji) ochrany
demontovaných,
výměnných
a
náhradních dílů, nástrojů a zařízení –
podle variant VZ-1, VZ-2 a VZ-4. Pokud
bezprostředně nepůsobí atmosférické
srážky, používejte kapalná maziva
s inhibitory NG-203 (A, B, V), NG-204u
a K-17 a pro vnitřní konzervaci přísadu
AKOR-1.
Aplikaci konzervačních olejů na
vnější povrchy výrobků provádějte
ponořením, postřikem nebo nátěrem
pomocí štětce (tampónu).
5.5.3
Konzervaci
palivového
systému (palivových potrubí, palivových
filtrů, trysek a palivového čerpadla)
proveďte
provozně-konzervačním
palivem. K jeho přípravě použijte
motorovou naftu odlitou z nádrže, do níž
přidáte 5 % přísady AKOR-1. Směsi
tvořící provozně-konzervační

5.4 Pravidla skladování
Kombajn se připravuje k uskladnění
v souladu s požadavky GOST 77512009. Pravidla skladování motoru,
klimatizace a příslušenství, jež se
používá s kombajnem, jsou vyložena v
jejich provozní dokumentaci, kterou je
třeba se při skladování kombajnu řídit.
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;
Pravidelně, ale nejpozději jednou za
měsíc,
kontrolujte
spolehlivost
hermetizace
montážních
jednotek
chráněných polyetylénovými fóliemi či
potahy a také stav nenatřených povrchů
pokrytých konzervovaným mazivem.
Stav kombajnu během skladování
v uzavřené prostoře kontrolujte každé
dva měsíce, během skladování pod
přístřeškem měsíčně. Odchylky od
pravidel
skladování
zjištěné
při
kontrolách odstraňte.

5.5 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.
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
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palivo
důkladně
promíchejte
v
samostatné nádobě. Teplota paliva
přitom nesmí být nižší než 15-20 °C a
teplota zahřáté přísady nesmí být vyšší
než 60 °C.
5.5.4 Na dobu dlouhodobého
skladování kombajnu se doporučuje
naplnit palivovou nádrž kombajnu
palivem. Plnicí objem odpovídá příloze
C tohoto NP (800 l). Hladina paliva musí
dosahovat ke spodnímu okraji plnicího
hrdla – kontrolovat vizuálně nebo
pomocí technologické měrky.
5.6
Metody
konzervace

odstranění

5.6.1 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“, „Labomid102“ nebo MC-6.
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6 Přeprava a vlečení kombajnu

kombajnu a poté 4-5× natočit řízená
kola do obou krajních poloh, aby se
mazivo rovnoměrně rozprostřelo po
površích otočných čepů.

6.1 Přepravu kombajnu uskutečňuje
výrobce po železnici na otevřené
pohyblivé
soupravě,
v částečně
rozebraném stavu.
Při přepravě kombajnu:
- se odmontují kola hnacích a
řízených náprav samohybné mlátičky,
přístroje elektrické výbavy, zpětná
zrcátka, stěrače, akumulátorové baterie
s kabelovými svazky.
V místě určení se kombajn přebírá
za účasti zástupců železniční správy.
V případě chybějících položek nebo
závad je nutné zorganizovat obchodní
jednání.
6.2 Samojízdnou mlátičku vyložte
na vykládací plošinu na technologické
podstavce. K vykládce použijte jeřáb o
nosnosti alespoň 20 t.
Samojízdnou mlátičku zavěšujte za
třmeny vpředu a vzadu, v souladu
s obrázkem 6.1.
6.3 Před přepravou po vlastní ose:
1) dekonzervujte motor, natankujte
palivo;
2)
zkontrolujte
hladinu
oleje
v klikové skříni motoru, měniči rozsahů,
palubních reduktorech hnací nápravy a
nádrži
hydraulického
systému,
a
v případě nutnosti doplňte olej;
3) nasaďte kola hnacích a řízených
náprav, nahustěte pneumatiky na tlak
podle normy.
Utahovací momenty upínacích matic
hnacích kol a hnacích řízených kol jsou
500-560 Nm.
Utahování matic začněte od vrchní
matice, poté utáhněte přímo protilehlou
matici, a pak utahujte po dvojicích
ostatní protilehlé matice;
4) nasaďte demontované přístroje a
zkontrolujte, zda správně fungují.
Přepravu
kombajnu
do
zemědělského
závodu
proveďte
v souladu s pravidly silničního provozu a
bezpečnostními opatřeními tohoto NP.
Při přepravě kombajnů, jež nejsou
vybaveny
automatickým
mazacím
systémem, na velké vzdálenosti po
vlastní ose je nutné udělat po každých
50 km přestávku, namazat otočné čepy

HMOTNOST
kg

Obrázek
6.1
samojízdné mlátičky
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6.4 Vlečení kombajnu

přesahovat 7 KM/H, v zatáčkách 3 km/h
a na svazích 2 km/h. Vleční na svazích
se připouští jen pomocí tahačů o větší
hmotnosti než kombajn (alespoň 20 t).
Maximální poloměr zatáčení při vlečení
je 10 m.

6.4.1
Kombajn
vlečte
v
hospodářských podmínkách za skoby,
navařené na nosník hnací nápravy.
POZOR: Je zakázáno vléci
kombajn za tažné zařízení!
6.4.2 Před vlečením je nutné
zkontrolovat
polohu
páky
řazení
převodových rozsahů – musí být na
neutrálu, konzole s opěrnými šrouby
řízené
nápravy
musí
sejmuty
(odmontovány), žací lišta sejmuta,
deflektor řezačky slámy zdvižen do
horní
polohy
a
upevněn;
také
zkontrolujte spolehlivost upevnění kol
hnací i řízení nápravy.
6.4.3 Kombajn vlečte po odbrzdění
parkovací brzdy v souladu s obrázkem
6.2.
Parkovací
brzdu
odbrzděte
mechanicky následovně:
- zajistěte vozidlo, aby se
nepřevrhlo;
- odšroubujte ochranný kryt proti
směru hodinových ručiček a sundejte jej;
- uvolněte kontramatku 1 (obrázek
6.2) a odšroubujte ji až k čelu
regulačního šroubu 2
- protáčejte regulační šroub 2 s
momentem 70 ± 10 Nm proti směru
hodinových ručiček, dokud se brzdové
čelisti neoddálí od brzdového kotouče a
neuvolní jej;
- zašroubujte kontramatku 1 až do
kontaktu s pístem a lehce přitáhněte
regulační šroub 2;
- zašroubujte ochranný kryt o
několik otáček (kvůli ochraně brzdy před
nečistotami).

1 – kontramatka; 2 – regulační šroub; 3 –
nástrčkový klíč 24/SW24; 4 – šestihranný
klíč SW8
Obrázek 6.2 – Schéma odbrzdění parkovací
brzdy

POZOR: Po vlečení seřiďte
brzdový mechanismus!
6.4.4
Při
vlečení
s vadným
hydraulickým pohonem podvozku mějte
vypnutý motor.
6.4.5 Vlečený kombajn musí mít
v pořádku volantové řízení a brzdy a za
tmy, při viditelnosti kratší než 20 m,
zadní osvětlení.
6.4.6 Rychlost vlečení kombajnu na
rovných
úsecích
dráhy
nesmí
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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 Vyjeté oleje z hydraulického
systému, motoru a reduktorů, fridex,
elektrolyt, palivo, brzdovou kapalinu
kombajnu je třeba vylít do speciálního
obalu a při odevzdávání k recyklaci
stanoveným
způsobem
dodržovat
ekologické požadavky.
JE ZAKÁZÁNO vylévat
zpracované kapaliny do půdy, do
systémů komunální, průmyslové a
dešťové kanalizace a do otevřených
vodojemů!
7.3.2 Pokud se zpracovaná kapalina
rozlije na otevřeném prostranství, je
nutné ji přemístit do samostatné nádoby,
místo rozlití zasypat pískem a ten pak
bezpečně odstranit a recyklovat.
7.3.3 Při demontáži, rozebírání a
recyklaci součástí klimatizace dodržujte
bezpečnostní požadavky vyložené v
provozních dokumentech ke klimatizaci.
Chladivo se NESMÍ dostat do
atmosféry!
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Hydraulický systém šikmého dopravníku

Volantové řízení

Hydraulický systém volantového řízení a silových
hydraulických válců

20 MPa

Hydraulický systém žací lišty

20 MPa

24 MPa

Р =8 MPa
V=0,75 l

Hydraulický
tlumení

24 MPa

blok

Р=8 MPa
V=0.75 l

Nízkotlaký hydraulický systém

17 MPa

25 l/min

51 l/min
18 MPa

Tlakové vodovodní potrubí
Odtokové vodovodní potrubí
Sací vodovodní potrubí
Řízení, napájení potrubí, drenáž

25 l/min

Р=8 MPa
V=0.75 l

18 MPa

51 l/min

Přepadová sekce
Pojistný ventil
6-8 l/min

Hydraulický systém pohonu
chladiče
25 l/min

2,3 MPa

Hydraulický systém žací lišty

25 l/min

Hydraulický systém pohonu chodu

n=245 ot/min
p(kld 0,9)=220 ot/min

25 l/min

6-8 l/min

16 MPa

Hydraulický systém pohonu parkovací brzdy

Hydraulický systém
pohonu přiháněče

2.3 MPa

Hydraulický systém pohonu
rozhazovače plev

1,5 MPa

25 l/min

Parkovací brzdné válce
hnací nápravy
Nabíjecí ventil

6-8 l/min

hydraulický blok
řazení převodů

11...14 MPa

2 MPa

42 MPa

42 MPa

n=0...1005 ot/min
p(kld 0,9)=0...904 ot/min

3

V0=11 cm

Р =8 MPa
V=0,75 l

14 MPa 14 MPa

2.3 MPa

12.5 MPa

0.2 MPa

0...42 l/min

Hydraulický blok pro
dotáčení hřídele
hydromotoru M1.1

n=2352 ot/min

n=2352 ot/min

Otáčení doprava

40 l/min

40 l/min
50 l/min

52 l/min

51 l/min

25 l/min
n=2352 ot/min

2.9 MPa

Otáčení doleva

n=2870 ot/min

25 l/min
n=1900 ot/min
52 l/min

50 l/min

50 l/min

2 l/min

25 l/min

40 l/min
54 l/min

Od regulátoru čerpadla G512.1

0...317 l/min

51 l/min
40 l/min

91 l/min

Otáčení doprava

6-8 l/min

n=2800 ot/min

26 l/min

n=1900 ot/min

K filtru F2.2

Od filtru F2.2

ND2.1 - dávkovací čerpadlo; М1.1 - hydromotor jízdního pohonu; М12.1, М12.2 - hydromotory rozhazovače plev; М79.3 - hydromotor zpětného chodu šikmého dopravníku; М89.1 - hydromotor pohonu přiháněče;
C2.1 - hydraulický válec otáčení vyklápěcí trubky; C2.3, C2.4 - hydraulické válce zvedání/spouštění šikmého dopravníku; C2.6, C2.7 - hydraulické válce volantového řízení; C79.1, C79.2 - hydraulické válce
příčného kopírování; C79.3 - hydraulický válec zapínání zpětného chodu šikmého dopravníku; C89.1, C89.2 - hydraulické válce posunování přiháněče; C89.3, C89.4 - hydraulické válce vertikálního posunu
přiháněče; C9.1 - hydraulický válec zapínání vyklápění zásobníku na zrno; C9.2- hydraulický válec zapínání hlavního pohonu; C9.3- hydraulický válec zapínání řezačky slámy
Obrázek А.1 - Základní hydraulické schéma hydraulického systému kombajnu
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k systému zpracování
výfukových plynů

0,71 až 0,87 MPa

Tlak vzduchu v systému je v rozmezí od 0,71 do 0,87 MPa.

EK1 - elektromagnetický ventil ovládání zahřívací patrony sušičky; КМ - kompresor; КS1, КS2 – kohouty pro vypouštění kondenzátu; MN –
manometr; PP – profukovací pneumatická pistole; RD – sušička vzduchu s regulátorem tlaku; RS1, RS2, RS3 – sběrné nádoby;
MN –
manometr; FV, FN1, FN2 – spojka; Š, Š1 – hadice; ŠN – hadice na huštění pneumatik
Obrázek А.2 - Základní pneumatické schéma kombajnu
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Výčet prvků základního elektrického schématu kombajnu
Tabulka B.1
Pozice
Názvy prvků
A1
A2
А3
A4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А776
A776.X1
A776.X2
A776.X3
A776.X4
В1
В6, В7
В8
В9…В11
В12...В15, В17, В25, В26
В16, В27, В28
В18
В19
В20, В22
В21, В23
В24
B710
B726, B727
B737
B749
B771
B774
B783
ВА1
ВА2
VK1
ВР1
ВР3
BQ1, BQ2

Modul zpoždění v tělese
Modul synchronizace
Modul ovládacího panelu CAN
Modul žacího stroje
Modul ovládání transmise
Elektronický řídicí modul motoru Liebherr
Modul základní
Jednotka grafického terminálu
Modul ztrát
Blok výparníku a topení s konektorem sestavený
Modul ovládání sít
Modul shody
Modul dávkování Liebherr
Čerpadlo AdBlue Liebherr
Pneumatický ventil Liebherr
Snímač tlaku vzduchu Liebherr
Snímač tlaku/teploty AdBlue Liebherr
Indukční senzor
Snímač
Senzor
Indukční snímač
Snímač úhlu otáčení
Indukční senzor
Snímač úhlu otáčení
Snímač sklonu
Snímač
Snímač
Snímač vlhkosti
Snímač vody v palivu Liebherr
Snímač Nox Liebherr
Snímač teploty vzduchu Liebherr
Snímač zanesení vzduchového filtru Liebherr
Snímač teploty chladicí kapaliny Liebherr
Snímač hladiny a kvality AdBlue Liebherr
Snímač koncentrace NH3 Liebherr
Autorádio s přehrávačem
Akustický systém
Teplotní snímač
Snímač tlaku chladiva
Snímač tlaku
Snímač ztrát z vytřásadla

158

KZK-16-2-0000000E IE

Pokračování tabulky B.1
Pozice
BQ3
BR1, BR3, BR4...BR8, BR9
BR2
D1
D2
E1
E770, E771
EK1
EL1
EL2
EL3
EL4
EL6, EL7, EL9
EL8
EL10
EL12…EL17, EL20, EL21
EL18
EL19
EL22, EL23
FU1
FU1.1
FU1.2
FU2, FU5, FU7, FU13, FU15,
FU19, FU31, FU32, FU44
FU3, FU8, FU12, FU23, FU25,
FU27,
FU30, FU34, FU35,
FU41, FU42, FU43, FU46,
FU47, FU48
FU4, FU18, FU22, FU45
FU6, FU14, FU20, FU21, FU24,
FU26,FU29, FU33, FU38, FU49
FU9...FU11, FU28, FU36, FU39,
FU40
FU37
FU16
FU17
G1
GB1, GB2
НА2
НА3
НА4
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL25
HL26
HL6

Názvy prvků
Snímač ztrát zrna po čištění
Bezdotykový snímač otáček
Bezdotykový snímač otáček
Diodový modul
Diodový modul
Světlo s vypínačem
Nahřívání hadic Liebherr
Vysoušeč vzduchu s tlakovým regulačním ventilem
Lampa
Pravý reflektor
Levý reflektor
Lampa
Pracovní reflektor
Pracovní reflektor
Osvětlovací těleso
Pracovní reflektor
Světlo traktorové
Bodové stropní svítidlo
Mlhovka
Pojistkový blok
Pojistka
Pojistka
Pojistky
Pojistky

Pojistky
Pojistky
Pojistky
Pojistka
Pojistkový blok
Pojistkový blok
Generátor
Baterie
Zvukový signál bez tlampače
Zvukový signál bez tlampače
Signalizátor couvání s proměnným tónem
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
Kontrolka
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Pokračování tabulky B.1
Pozice
HL7, HL9
HL8, HL10
HL11
HL12, HL13
HL14, HL15
KТ1
KТ2
KТ3
KV1
KV2, KV13, КV26, КV27
KV3, KV4, KV6... KV8, КV10,
KV14, КV15, KV16
KV5, KV9, KV11, KV12,
KV21…KV23, KV28, KV29,
KV30, KV31, KV32… KV34
KV17, KV18, KV19, KV20
М1
М2
М3, М4
М5
М6
М7, М8
M9
MA1
МВ1
MK
Q1
R4, R5, R6, R7
RU1
RU3, RU4, RU5, RU6,
S710
SA1
SA4
SA5
SA6
SA7
SA9
SA10
SA11
SA13
SA15
SA16
SA18
SA23
SA24
SA30
SA31

Názvy prvků
Přední světlomet
Osvětlení znaku autovlaku
Osvětlení zadní registrační značky
Zadní multifunkční světlomet
Signalizační maják (oranžový)
Přerušovač
Elektronické relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Startér
Elektromechanismus
Elektromotor
Elektrický pohon variátoru ventilátoru
Elektromechanismus
Elektromechanismus
Pneumatický kompresor závěsu sedadla
Ostřikovač
Motoreduktor
Elektromagnetický
ventil
spojky
kompresoru
klimatizace
Vypínač
Rezistor
Varistor
Varistor
Havarijní hladina chladicí kapaliny Liebherr
Vypínač startéru a přístrojů
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
Přepínač
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Závěr tabulky B.1
Pozice
SA3
SA8
SA12, SA14, SA25…SA29,
SA32
SA20, SA21
SA22
SB1
SB2
SB3
SВ4, SB6, SВ8
SВ5, SB7, SВ9

Názvy prvků
Přepínač blinkrů a světla
Přepínač stěrače
Přepínač stahování oken

Čtyřpolohové tlačítko se spínacími kontakty
Panel tlačítek
Vypínač
Vypínač
Černé osmihranné tlačítko b/f
Vypínač (barva zdvihátka žlutá, barva manžety černá)
Vypínač (barva zdvihátka červená, barva manžety
černá)
SB10
Vypínač
SВ24, SB25
Vypínač
SK2
Snímač havarijní teploty kapaliny
SL2
Snímač objemu paliva
SL3
Snímač – hydraulický signalizátor
SL4, SL5, SL6
Snímač naplnění zásobníku
SL7
Snímač hladiny paliva
SP1, SP9
Tlakové relé
SP2, SP11
Vypínač světla „stop“, hydraulický
SP3
Tlakové relé
SP6
Snímač znečištění filtru
SP7
Snímač znečištění olejového filtru
SP8
Signalizační ventil
SP10
Tlakové relé
SQ1…SQ4
Snímač opotřebení brzdových čelistí
SQ5
Snímač přítomnosti pracovníka obsluhy na sedadle
SQ7, SQ8
Hermetizovaný magneticky ovládaný kontakt
WA1
Prutová anténa
VD1, VD3
Ochranný blok
VD2, VD4, VD5, VD6
Dioda
VD7
Dioda
XS1
Zásuvka
XS2
Dutinková svorkovnice
XS3
Zásuvka palubní sítě
XS4
Automobilová elektrická zásuvka
XS5
Izolační čelist
Y1.5…Y1.10, Y2.3, Y2.4, Elektromagnet diskrétní
Y2.11, Y2.12, Y2.15, Y4.1,
Y4.2, Y6.1, Y6.2, Y9.1...Y9.4,
Y12.1,
Y79.1...Y79.3,
Y89.1...Y89.6
Y709, Y770, Y774
Elektromagnet Liebherr
Yр1.1, Yp1.2, Yp1.3, Yр2.9,
Elektromagnet proporční
Yp2.10, Yр8.1
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Obrázek B.1: Základní elektrické schéma kombajnu (list 1)
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Obrázek B.2: Základní elektrické schéma kombajnu (list 2)
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Obrázek B.3: Základní elektrické schéma kombajnu (list 3)
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Tabulka 1 - Ovládání nízkotlakého hydraulického bloku (GB9.1)

Typ operace

Obrázek B.4: Základní elektrické schéma kombajnu (list 4)

Pohon vyprazdňování zásobníku zrna
zapnutí
vypnutí
Hlavní pohon
zapnutí
vypnutí
Pracovní režim šikmého dopravníku
zapnutí
vypnutí
Oddělovač slámy
zapnutí
vypnutí

Akční magnet
Y9.1
—

—
—

—
—

Y9.2
—

—
—

—
—

Y9.3
—

—
—

—
—

Y9.4
—

—
—

—
—

Tabulka 2 - Ovládání dvoudílného hydraulického bloku (GB2.1)

Typ operace

Akční magnet

Otočení vyprazdňovacího šneku
pracovní poloha
přepravní poloha

Y2.12 Y2.3
Y2.12 Y2.4

—
—

Tabulka 3 - Ovládání hydraulického bloku rozhazovače plev
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Typ operace

Akční magnet

Rozhazovač plev
zapnutí
vypnutí

Y12.1
—

—
—

—
—
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Obrázek B.5: Základní elektrické schéma kombajnu (list 5)
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САN kombajnu
kanál Н

САH kombajnu
kanál Н

САN kombajnu
kanál L

САH kombajnu
kanál L

Kn "+" vrchních sít

Kn "-" vrchních sít

Kn "-" spodních sít

Kn "+" spodních sít

Napětí silové +12 V

Napětí silové +12 V

Označení
Číslo kabelu
SVORKOVNICE
Х1
KZK-16-2-0701020E
Х2
KZK-16-2-0701020E
ХЗ
KZK-16-2-0701020E
Х4
KZK-1420-0701060
Х5
Х6
KZK-16-2-0701020E
Х7
KZK-16-2-0701020E
Х8
KZK-16-2-0701020E
Х9
KZK-16-2-0701020E
Х10
KZK-1420-0700640
Х11
KZK-1420-0700640
Х12
KZK-16-2-0700050E
Х13
KZK-16-2-0700050E
Х14
KZK-16-2-0700050E
Х15
KZK-16-2-0700050E
Х16
KZK-16-2-0700330E
Х17
KZK-16-2-0700ЗЗ0E
Х18
KZK-1420-0700710
Х19
KZK-16-2-0700270E
Х20
KZK-16-2-0700270E
Х21
KZK-16-1-0700320
Х22
KZK-1420-0700170
Х23
KZK-1420-0700170
Х24
KZK-16-1-0700320
Х25
Х26
KZK-16-2-0700550E
Х27
KZK-16-2-0700550E
Х28
KZK-16-2-0700560E
Х29
KZK-16-1-0701030
ХЗ0
KZK-1420-0701050
Х31
KZK-1420-0700530
Х32
KZK-1420-0700539
ХЗЗ
Х34
KZK-1420-0701050
Х39
KZK-1420-0701100

12

11

10

9

8

Zmenš. mezeru spodních sít

Společný silový

Zvětš. mezeru vrchních sít

Společný silový

Zvětš. mezeru vrchních sít

Zmenš. mezeru vrchních sít

Tabulka 4 - Značení svorkovnic s kabely

7

6

5

4

3

2

1

Obvod



САN1_L (kombajnu)

САN1_Н (kombajnu) (

Mezera spodních sít

Napájení elektroniky +24 V

AN3

Společný elektroniky

+ 12 V Napájení snímačů
12

11

10

9

8

7

6

Rezerva PSL

Mezera vrchních sít

Rezerva PSS

Rezerva PNO
5

4

3

2

1



Obvod

Modul ovládání sít A11

od KV21
list 4

od FU5,
list 1

"kostra" signální
elektroniky
"kostra" silová
elektroniky

od А9 (modul kontroly ztrát), list 10

od А9 (modul kontroly ztrát), list 10

SPOD.
VRCH.
Snímač
polohy tyče
elektromech
anismu

Elektromechanismus
regulace spodních
sít
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Snímač
polohy tyče
elektromec
hanismu

Elektromechanismus
regulace vrchních sít

Název kabelu
Kabel automatiky
Kabel automatiky
Kabel automatiky
Kabel synchronizačního modulu
Kabel automatiky
Kabel automatiky
Kabel automatiky
Kabel automatiky
Kabinový konektor
Kabinový konektor
Konektor ovládacího panelu
Konektor ovládacího panelu
Konektor ovládacího panelu
Konektor ovládacího panelu
Konektor ovládací plošiny
Konektor ovládací plošiny
Konektor sloupku řízení
Konektor motorové jednotky
Konektor motorové jednotky
Konektor snímačů
Kabel podvozku
Kabel podvozku
Konektor snímačů
Konektor hydraulických bloků
Konektor hydraulických bloků
Konektor elektromechanismů sít
Konektor signalizace čištění
Konektor zásobníku zrna
Konektor zadních svítilen
Konektor zadních svítilen
Konektor zásobníku zrna
Konektor snímačů úrodnosti

KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA B

PWMOUT1.1

PWMOUT1.2

22 Y_Čerpadlo HSR DOPŘEDU (С2)

23 Y_Čerpadlo HSR DOZADU (С1)

21

DOUT2.4

20

DOUT2.3

17 Y_Převod 2

19

PWMOUT1.3

16 Y_Převod 2

18

DOUT1.4

15 Y_Hydromotor HSR

DOUT2.2
Y_Převod 1
9

14 Rezervní východ

DOUT4.1
Y_Zpětný chod ventilátoru
8

DOUT3.3

DOUT4.2
Y_Přímý chod ventilátoru
7

GND_PWR

DOUT3.1
Y_Dotočení doleva
6

13

DOUT3.2
Y_Práce převodů 1,2
5

Power supply

GND_PWR
Společný silový
4

12 Y_Dotočení doprava

DOUT3.4
Rezervní východ
3

11 Společný silový

Power supply
Napětí silové [+24 V]

2

od KV2,
list 1

od FU10,
list 2

10 Napětí silové [+24 V]

DOUT2.1
Y_Převod.1
1

VСС (+24 V)

Výstup

DIN7

Obvod

DIN15

35 Napájení elektroniky [+24 V]

DIN14

34 DK Parkovací brzda ZAPNUTA

DIN6

33

DIN4

32

AIN_Ubr

31 DK Rychlostní páka zpátečka

ТЕМРIN1

30

AIN3

29

AIN7/FQ3/C8(Pup)

CAN2_GND

28 Rezerva ТЕNРIN

Sensor ground

27

5 V DC sensor

25 С AN2GND

26

DIN1

24 Společný snímačů

AIN1

DIN0

AIN6/FQ2/T2(Pup)

23 Napájení snímačů (+ 5 V)

CAN2L

16 Rezerva A

DIN10

CAN1L

15 Rezerva AIN

22 DK Pravá brzda opotřebovaná

GND

14 САN2_L (J1939 motoru)

И1М11.

DIN9

13 САN1L Kombajnu

21

DIN8

12 Společný elektroniky

DIN5

DIN2

11 DK 1 převodu KPP

20 DK Levá brzda opotřebovaná

DIN3

10 DK páky neutrálu HSR

DIN4

DIN12

9 DK 2 převodu KPP

19

DIN13

8 DK Neutrálu KPP

18 KN Režim jízdy „pole“

AIN2

7 [ DK PHA parkovací brzdy

17

AIN8/FQ4/IC7

6 DK Brzdového pedálu

AIN5/FQ1/T1(Pup)

5 DU Poloha rychlostní páky

CAN2H

4

CAN1H

3

Výstup

2 1 САN2_Н (J1939 motoru)

Obvod

1 СА1H Kombajnu

Modul ovládání transmise

Zapnutí modulu
KPP

Odbrzdění kombajnu

САN kombajnu
kanál H
САN kombajnu
kanál L
САN motoru kanál
H
САN motoru kanál
L
k SА10 (elektrohydraulika).
od SР2, SР11 (tlak v potrubí
pracovních brzd), list 2
od В1 (koncovka zpátečky),
list 2
od FU5,
list 1
od KV8,
list 2
"kostra" signální
elektroniky
"kostra" silová
elektroniky
ke KV7
list 1
od FU19,
list 4
Obvod
PIT DAT
1
3
Spol
2
SIGNÁL
Neutrál 4
5
Neutrál 6
Rezerva
Snímač polohy páky
Rezerva
Rezerva
Rezerva

„kostra“ elektrického
vybavení

ke KV7,
list 1

Rezerva SS

Snímač
KPP „Neutrál“

1 2 3
DK_Levá
brzdová
čelist

Cíl
Napájení
Signál
Společný

1 2 3
Cíl
Napájení
Signál
Společný

Cíl
Napájení
Signál
Společný

1 2 3

Snímač
KPP "1. rychlost"

DK_Pravá Snímač tlaku PHA
brzdová čelist parkovacích brzd

Práce
1,2

převodů
Dotočení
doleva

Dotočení
doprava

První
rychlost

Druhá
rychlost

Čerpadlo Čerpadlo
HSR
HSR
DOPŘEDU DOZADU

Hydromotor HSR

Pojistný magnet PST

Snímač
KPP "2. rychlost"

Tabulka 5 - Ovládání hydraulického bloku pro ovládání řazení (HB1.1);

Typ operace
Neutrál
Řazení
neutrál -1. rychlost, dotočení hřídele proti směru
hodinových ručiček
neutrál -1. rychlost, dotočení hřídele po směru hodinových
ručiček

Podržení 1. rychlosti v poloze zařazena
Řazení
1. rychlost - neutrál, dotočení hřídele proti směru
hodinových ručiček
1. rychlost - neutrál, dotočení hřídele po směru hodinových
ručiček

Akční magnet
—

—

Podržení 2. rychlosti v poloze zařazena
Řazení
2. rychlost - neutrál, dotočení hřídele proti směru
hodinových ručiček
2. rychlost - neutrál, dotočení hřídele po směru hodinových
ručiček

Typ operace

Typ operace

Akční magnet

Změna pracovního objemu
maximum
minimum

Změna pracovního objemu
Y 1.5

Y 1.6

Y 1.8

Y 1.5

Y 1.6

Y 1.9

Y 1.5

Y 1.6

—

—

—

Y 1.8

—

—

Y 1.9

Y 1.5

Y1.7

Y 1.8

Y 1.5

Y1.7

Y 1.9

Y 1.5

Y1.7

—

—

Y 1.8

—

—

Y 1.9

Řazení
neutrál -2. rychlost, dotočení hřídele proti směru
hodinových ručiček
neutrál -2. rychlost, dotočení hřídele po směru hodinových
ručiček

Tabulka 8 - Ovládání hydromotoru podvozku

Tabulka 6 - Ovládání hydraulického čerpadla podvozku
—

zvětšení (pohyb vpřed)
zmenšení (pohyb vzad)

Yр1.1
Yр1.2

Y1.10
Y1.10

—
—

Tabulka 7 - Ovládání bloku ventilů hydraulického systému
parkovací brzdy

Typ operace
Kombajn je zabrzděn
Odbrzdění (tlačítko odbrzdění stisknuto)
Blokování vypnutí odbrzdění za jízdy

Kombajn je odbrzděn

—
Yр1.3

—
—

Tabulka 9 - Ovládání hydraulického bloku ventilátoru (GB4.1)

Typ operace

Akční magnet
—
—
Y6.1 —
— Y6.2
Y6.1 Y6.2

Akční magnet

Přímý chod (180s)
zapnutí
vypnutí
Zpětný chod
zapnutí (10s)
vypnutí

—
—
—
—

Akční magnet
Y4.1
—

—
—

—
—

Y4.2
—

—
—

—
—

Obrázek B.7: Základní elektrické schéma kombajnu (list 7)
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Odbrzdění

Blokování vypnutí
odbrzdění

Přímý chod
ventilátoru
olejového
chladiče

Zpětný chod
ventilátoru
olejového
chladiče

KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA B
od FU1.1,
list 1
od SA1 (zapalování),
list 1

KV40

od KV1,
list 1

Silové relé

ke KV3.
list 1

ECU (customer side)

KTZ

Vehicle Connector – Coding B (A700B.X2)

Časové relé

Vehicle Connector – Coding A (A700A.X1)

Konektor Liebherr

od G1,
list 1

Teplota
vzduchu

Rezerva
k М7 15 (záklopka
výfukového potrubí)

Konektor
Liebherr
Konektor
Liebherr

Ohřev
sušičky
vzduchu

Je znečištěn
vzduchový filtr

Světlo STOP
červené
Havarijní světlo
žluté

CAN motoru
kanál H

Pneumatický ventil

CAN motoru
kanál L

Čerpadlo
Obvod
"kostra" signální elektroniky
od FU5,
list 1

CAN Н
Společný
+24 V
GND CAN
CAN L

1
3
4
5
6

CAN motoru
diagnostika

Konektor
diagnostiky
OBD

Pneumatický ventil

Tlak
vzduchu

Tlak/teplota AdBlue
Ohřev
Ohřev
(tlakovací linka)
(nasávací potrubí)

Ohřev modulu
dávkování

Hladina a kvalita
AdBlue

Ohřev nádrže

Koncentrace oxidů
dusíku (před
katalyzátorem)

Havarijní hladina chladicí kapaliny

Modul dávkování

Koncentrace oxidů dusíku
(za katalyzátorem)

„kostra“ elektrického vybavení

Obrázek B.8: Základní elektrické schéma kombajnu (list 8)
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Teplota chladicí kapaliny

Koncentrace amoniaku

Voda v palivu

KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA B

Tabulka 10 - Ovládání jednodílného hydraulického bloku (GB2.2)
Typ operace

Akční magnet

Přesun šikmého dopravníku
zdvih
spuštění
Přesun šikmého dopravníku
pomalý zdvih
pomalé spouštění

Y2.12
—

Yp2.10
Yp2.9

Y2.11
Y2.11

Y2.12
—

Yp2.10

Y2.11

Yp2.9

Y2.11

Tabulka 12 - Ovládání hydraulického bloku tlumení (GB2.3)
Typ operace
Odpojení PHA2.1 a PHA2.2

Akční magnet
Y2.15

—

—

Tabulka 11 - Ovládání hydraulického bloku příčného kopírování a zpětného chodu šikmého dopravníku (GB79.1)
Typ operace
Akční magnet
Zpětný chod šikmého dopravníku
—
zapnutí
Y2.12
Y79.3
—
—
—
vypnutí
Příčné kopírování
—
levá strana dolů, pravá nahoru
Y2.12
Y79.2
—
pravá strana dolů, levá nahoru
Y2.12
Y79.1
—
—
Nabíjení PHA79.1 (jen při rozpojeném SP10
Y2.12
Tabulka 13 - Ovládání hydraulického bloku žací lišty (GB89.1)
Typ operace
Horizontální posuv přiháněče
vysunout
zatáhnout
Vertikální posuv přiháněče
zvednout
spustit
Přesun stolu žací lišty
vysunout
zatáhnout

Obrázek B.9 - Základní elektrické schéma kombajnu (list 9)
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Akční magnet
Y2.12
Y2.12

Y89.1
Y89.2

—

Y89.3
Y89.3

Y89.4

—

Y2.12
Y2.12

Y89.5
Y89.6

—

—

—

—

KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA B

"Snímač
kontroly ztrát
oddělovače
slámy vpravo"

"Snímač
kontroly
ztrát
oddělovače
slámy vlevo“

"Snímač kontroly
ztrát na čištění"

Modul kontroly ztrát

Obvod

САN kombajnu
kanál H
САN kombajnu
kanál L

3 САN H kombajnu
16 САN L kombajnu
6 Snímač ztrát z vytřásadla vpravo

k А11 [modul sít),
list 6

17 Snímač ztrát z vytřásadla vlevo

od FU5,
list 1
"kostra" signální
elektroniky

23 Snímač ztrát na čištění
5 Napájení +24 V
2 Společný
8 Napájení snímačů + 12 V

k А11 {modul sít),
list 6

Obrázek B.10: Základní elektrické schéma kombajnu (list 10)
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PŘÍLOHA B

Obrázek B.11 - Základní elektrické schéma kombajnu (list 11)
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KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA B
KV22
Koš mezera +

KV23
Koš mezera Nastavení mezery koše elektromechanismy M7 a M8 bez funkce IFLEX

OD FU1.2,

list 1

od A7 (modul základní),
list 11
od A7 (modul základní),
list 11

Modul synchronizace
"kostra" signální
elektroniky
„kostra“ elektrického
vybavení

Obvod
1

Společný silový

2

Napětí silové +24 V]

3

Koš vlevo -

4

Koš vlevo +

5

Koš vpravo -

6

Koš vpravo +

7

Signál poloha tyče levé motoru

8

Signál poloha tyče pravé motoru

9

KN vysunutí tyče

10 KN zatahování tyče
11
12
13
14 + 5 V
15 Stav

Snímač polohy tyče
elektromechanismu

Elektromechanismus
regulace koše vlevo

Snímač polohy tyče
elektromechanismu

Elektromechanismus
regulace koše
vpravo

Obrázek B.12 - Základní elektrické schéma kombajnu (list 12)
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PŘÍLOHA B

KV22

KV23

Koš mezera +

Koš mezera -

Nastavení mezery koše elektromechanismy M7 a M8 s funkcí IFLEX
od FU1.2,
list 1

od A7 (modul základní),
list 11
od A7 (modul základní),
list 11

"kostra" signální
elektroniky

Elektromechanismus regulace koše
vlevo

Společn
ý

Obvod
+24 V

ýSignál

Zatažení
tyče
Společn

Obvod
Vysunutí tyče

Obvod

+24 V
Společn
ý

Zatažení
tyče
Společn
ýSignál

Obvo
d
Vysunutí
tyče

„kostra“ elektrického
vybavení

Elektromechanismus regulace koše
vpravo

Obrázek B.13 - Základní elektrické schéma kombajnu (list 13)
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PŘÍLOHA B

od FU5,
list 1
„kostra“ elektronických
komponentů

Společný

Signál NZ

Signál NR

Obvod

Napájení

"Snímač klasového dopravníku
- vysílač"
"Snímač dopravníku zrna přijímač"

"Snímač klasového dopravníku
- přijímač"

Obrázek B.14 - Základní elektrické schéma kombajnu (list 14)
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"Snímač dopravníku zrna vysílač"

„Snímač úhlu
sklonu“

„Snímač vlhkosti“

Společný

Signál

Signál

Signál

Obvod

Napájení

Společný

Signál

Signál

Obvod

Napájení

Společný

Test 1

Test 2

Obvod

Napájení

Společn
ý

Signál NZ

Signál NR

Obvod

Napájení

Test 2

Společný

Společný

Obvod

Společný

Signál

Napájení
Test 1

Signál

Signál

Signál

Obvod

Napájení

Obvod

Napájení

k A7 (modul základní), list 11

KZK-16-2-0000000E IE

PŘÍLOHA C
Plnicí objemy
Název

Objem
dm3 (l)

Značka olejů a provozních kapalin
Hlavní
Náhražky

Palivová nádrž

800

Dieselové palivo doporučené v provozních dokumentech
k motoru

Převodová skříň
Nápravové převodovky:
– pravý
– levá
Multiplikátor
Hydraulický
systém
kombajnu

23

ТМ-5-18

5,0
5,0

ТМ-5-18

6,5

ТМ-5-18

– včetně olejové nádrže
Sestava
potrubí
pracovních brzd
Chladicí systém motoru
Motorový olej
Nádrž AdBlue

160
Viz přílohu D
70
2,0
110
44
70

Brzdová kapalina
Používat
jiné
brzdové
„ROSDOT-4“
kapaliny se nepřipouští
Liebherr Antifreeze OS Mix
Liebherr Motoroil 10W-40
Kapalina AdBlue DIN 70070/ISO (močovina)
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PŘÍLOHA D
Seznam doporučených olejů pro hydraulické systémy kombajnu
Doporučené oleje pro
zimní podmínky ve
střední Evropě
Výrobce oleje

1
ADDINOL
ARAL
AVIA

BP

Brugarolas
Bucher & CIE
Motorex AG

CALTEX
CASTROL

CEPSA
LUBRICANTES,
SA.

VG32
HVLP

HLP

2
Hydraulický
olej HLVP 32
Aral Vitam
HF 32
Avia Fluid
HVI 32

3
Hydraulický
olej HLP 32
Aral Vitam
GF 32
Avia Fluid
RSL 32

Bartran HV
32

Energol
HLP-HM
32 Bartran
32
Autran
MBX
Fluid Drive
HM-32
COREX
HLP 32

Bartran HVX
32
Beslux Divol
HV 32
COREX EP
VI 360

Rando HDZ
32
HYSPIN
AWH 32

CEPSA
HIDROSTAR
HVLP 32

Rando HD
32
HYSPIN
AWS 32
Paradene
32 AW TQD

Doporučené oleje pro
letní podmínky ve střední
Evropě
Třída viskozity
VG46
Druh oleje
HVLP
HLP
Značka oleje
4
5
Hydraulický
Hydraulický
olej HVLP 46 olej HLP 46
Aral Vitam
Aral Vitam
HF 46
GF 46
Avia Fluid
Avia Fluid
HVI 46
RSL 46
Avia Fluid
ZAD 46
Bartran HV
Energol
46
HLP-HM
46 Bartran
46
Bartran HVX
Bartran
46
SHF-S46
Beslux Divol
Fluid Drive
HV 46
HM-46
COREX EP
COREX
VI 510
HLP 46
COREX HV
515 Alpine
Granat HV
515
Rando HDZ
Rando HD
46
46
HYSPIN
HYSPIN
AWH 46
AWS 46
Paradene
46 AW
CEPSA
HIDROSTAR
HVLP46

177

Doporučené oleje pro
tropické podmínky

VG68
HVLP

HLP

6
Hydraulický
olej HVLP 68

7
Hydraulický
olej HLP 68
Aral Vitam
GF 68
Avia Fluid
RSL 68

Avia Fluid
HVI 68

Bartran HV
68

Bartran HVX
68
Beslux Divol
HV 68
COREX EP
VI 610

Rando HDZ
68
HYSPIN
AWH 68

CEPSA
HIDROSTAR
HVLP 68

Energol
HLP-HM
68 Bartran
68

Fluid Drive
HM-68
COREX
HLP 68

Rando HD
68
HYSPIN
AWS 68
Paradene
68 AW

KZK-16-2-0000000E IE

1
CHEVRON

2
Mechanism
LPS 32

COFRAN

Hydroline
Equigrade
32 Speziale
32
Engen TQH
10/32
ARNICA 32

ENGEN
ENI S.p.A.

ESSO

UNIVIS N
32

EUROL

Eurol HV 32

FUCHS

Hessol
Lubrication

RENOLIN
MR 32 MC
RENOLIN B
32 HVI
RENOLIN
ZAF 32 MC
Hydraulický
olej HVLP
32

KLUBER
Kompressol
KUWAIT
Petroleum Q8

LIQUI MOLY

Kompressol
CH 32 V
Q8 Handel
32 Heller 32

HVLP 32
ISO

3
Hydraulický
olej AW 32
Chevron
Rykon Oil
AW ISO 32
Chevron
Rando HD
ISO 32
Cofraline
extra 32 S

4
Mechanism
LPS 46

Engen TQH
20/32
OSO 32
Precis HLP
32

Engen TQH
10/46
ARNICA 46
H Lift 46
Autol Hys
46
UNIVIS N
46

Engen TQH
20/46
OSO 46
Precis HLP 46
Hydraulický
olej NUTO H
46 HLP 46

UNIVIS N
68

Eurol HV 46

Eurol HLP 46
HLP 46 VA

Eurol HV 68

Hydraulický
olej NUTO
H 32 HLP
32
Eurol HLP
32 HLP 32
VA
RENOLIN
MR 10 VG
32
RENOLIN
B10 VG 32
RENOLIN
ZAF 32 B
Hydraulický
olej HLP 32
LAMORA
HLP 32
Kompressol
CH 32
Q8 Haydn
32 Holst 32
Hydraulik
S32
HLP 32 ISO

Hydroline
Equigrade
46

5
Hydraulický
olej AW 46
Chevron
Rykon Oil AW
ISO 46
Chevron
Rando HD
ISO 46
Cofraline
extra 46 S

6
Mechanism
LPS 68

Hydroline
Equigrade
68 Speziale
68
Engen TQH
10/68
ARNICA 68

RENOLIN MR
15 VG 46
RENOLIN
MR 46 MC
RENOLIN B
46 HVI
RENOLIN
ZAF 46 MC
Hydraulický
olej HVLP
46

Kompressol
CH 46 V
Q8
Hoffmeister
HVLP-D-46
Q8 Handel
46 Heller 46
HVLP 46
ISO
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RENOLIN
B15 VG 46
RENOLIN
ZAF 46 B
Hydraulický
olej HLP 46
LAMORA
HLP 46
Kompressol
CH 46
Q8 Haydn 46
Holst 46
Hydraulik S46

HLP 46 ISO

RENOLIN
MR 68 MC
RENOLIN B
68 HVI
RENOLIN
ZAF 68 MC
Hydraulický
olej HVLP
68

Kompressol
CH 68 V
Q8 Handel
68 Heller 68

HVLP 68
ISO

7
Hydraulický
olej AW 68
Chevron
Rykon Oil
AW ISO 68
Chevron
Rando HD
ISO 68
Cofraline
extra 68 S

Engen TQH
20/68
OSO 68
Precis HLP
68 Autol
Hys 68
Hydraulický
olej NUTO
H 68 HLP
68
Eurol HLP
68 HLP68
VA
RENOLIN
MR 20 VG
68
RENOLIN
B20 VG 68
RENOLIN
ZAF 68 B
Hydraulický
olej HLP 68
LAMORA
HLP 68
Kompressol
CH 68
Q8 Haydn
68 Holst 68
Hydraulik
S68
HLP 68 ISO
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1
LUBRICAN
T
COMPANY,
SINOPEC
CORP.

2

3
SINOPEC
HM32

LUKOIL
Lubricants
Company
LOTOS Oil

LUKOIL
GEYSER
ST 32

MOBIL

Mobil DTE
24
Mobil DTE
Excel 32

MRD
OMV

Mobil DTE
13 M Mobil
DTE 10
Excel 32
PENNASOL
HVLP 32
HLP-M 32

PANOLIN
PETRO –
KANADA

HLP
Universal 32
HYDREX
MV 32
ENVIRON
MV32 /
Premium
ECO 32

PETROFER
REPSOL
SHELL

STATOIL

Telex HVLP
32
Shell Tellus
T 32
Shell Tellus
TD 32
Shell Tellus
EE 32 Shell
Tellus SX-2
32 Shell
Tellus STX
32
HYDRAWA
Y HVXA 32

PENNASOL
HLP 32
HLP 32 ZNF
32
HLP 32
HLP Plus 32
HYDREX
AW 32
ENVIRON
AW 32
Purity FG
AW 32
Isolubric VG
32
Telex E 32
Shell Tellus
32
Shell Tellus
DO 32
Shell Tellus
S 32

HYDRAWA
Y HMA 32

4

Mobil DTE
15 M Mobil
DTE 10
Excel 46
PENNASOL
HVLP 46
HLP-M 46
HLP-S
HLP
Universal 46
HYDREXXV
ENVIRON
MV46 /
Premium
ECO 46

Telex HVLP
46
Shell Tellus
T 46
Shell Tellus
TD 46
Shell Tellus
EE 46 Shell
Tellus SX-2
46 Shell
Tellus STX
46
HYDRAWA
Y HVXA 46
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5
SINOPEC
HM46
SINOPEC
METALLURG
Y SPECIAL
HYDRAULIC
OIL
LUKOIL
GEYSER ST
46
Hydromil
Super L-HM
46
Mobil DTE 25

6

Mobil DTE
Excel 46

Mobil DTE
16 M Mobil
DTE 10
Excel 68
PENNASOL
HVLP 68
HLP-M 68

PENNASOL
HLP 46
HLP 46 ZNF
46
HLP 46
HLP Plus 46
HYDREX AW
46
ENVIRON AW
46 Purity FG
AW 46
Isolubric VG
46
Telex E 46
Shell Tellus 46
Shell Tellus
DO 46
Shell Tellus S
46

HYDRAWAY
HMA 46

7
SINOPEC
HM68

LUKOIL
GEYSER
ST 68

GP 55
HYDREX
MV 60

Telex HVLP
68
Shell Tellus
T68
Shell Tellus
TD 68
Shell Tellus
EE 68 Shell
Tellus SX-2
68 Shell
Tellus STX
68
HYDRAWA
Y HVXA 68

Mobil DTE
26
Mobil DTE
Excel 68

PENNASOL
HLP 68
HLP 68 ZNF
68
HLP 68
HLP Plus 68
HYDREX
AW 68
ENVIRON
AW 68
Purity FG
AW 68
Isolubric VG
68
Telex E 68
Shell Tellus
68
Shell Tellus
DO 68
Shell Tellus
S 68

HYDRAWA
Y HMA 68
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1
Strub & Co
Schmiertechnik
CH-Reiden
TEXACO
LLC TNK
Lubricants
TOTAL FINA
ELF

Van Meeuwen

Valpercan Spain
(Španělsko)

2
Vulcolube
EP VI 32

3
Vulcolube
HLP 32

4
Vulcolube
EP VI 46

5
Vulcolube
HLP 46

6
Vulcolube
EP VI 68

7
Vulcolube
HLP 68

Rando
HDZ 32
TNK
Hydraulic
HVLP 32
Total
Equivis ZS
32

Rando HD
32
TNK
Hydraulic
HLP 32
Total Azolla
ZS 32 Total
Azolla DZF
32
Black Point
Turbin 32

Rando
HDZ 46
TNK
Hydraulic
HVLP 46
Total
Equivis ZS
46

Rando HD 46

Rando
HDZ 68
TNK
Hydraulic
HVLP 68
Total
Equivis ZS
68

Rando HD
68
TNK
Hydraulic
HLP 68
Total Azolla
ZS 68 Total
Azolla DZF
68
Black Point
Turbin 68

Black Point
Turbin HVI
32
Hidroval 32
HV Vesta
HV 32

SK Energy

SRS

YORK Ginouves

XADO Germany
(Německo)

WIOLAN
HV 32
YORK 775
VG 32
YORK 779
VG 32

Hidroval 32
HLP
ZIC
SUPERVIS
AW 32
WIOLAN
HS 32
WIOLAN
HX 32
YORK 772
VG 32

Black Point
Turbin HVI
46
Hidroval 46
HV Vesta
HV 46

WIOLAN
HV 46
YORK 775
VG 46
YORK 779
VG 46
XADO
Atomic Oil
VHLP46

TNK
Hydraulic
HLP 46
Total Azolla
ZS 46 Total
Azolla DZF
46
Black Point
Turbin 46
Hidroval 46
HLP
ZIC
SUPERVIS
AW 46
WIOLAN HS
46
WIOLAN HX
46
YORK 772
VG 46

Black Point
Turbin HVI
68
Hidroval 68
HV Vesta
HV 68

WIOLAN
HV 68
YORK 775
VG 68
YORK 779
VG 68

Hidroval 68
HLP

WIOLAN
HS 68
WIOLAN
HX 68
YORK 772
VG 68

Poznámka - V případě změny značky nebo druhu oleje v hydraulickém systému je nutné zcela
vypustit zbytky oleje.
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PŘÍLOHA E
Seznam
filtračních vložek hydraulických systémů kombajnu a periodicita jejich údržby
Hydraulický systém

Označení filtrační vložky

Hydraulický systém Filtrační vložka 0009830633
pohonu podvozku
Linde, Německo
nebo
Filtrační vložka CSD-050-3-0-A10A
Fai Filtri, Itálie
Hydraulický systém Filtrační vložka CCH302FV1 Sofima
silových válců
nebo
Filtrační vložka SP-030E20B Stauff
nebo
Filtrační vložka 16.9800/S H20XL-E00-0-P
Bosch-rexroth
Vypouštěcí
filtr Filtrační vložka CKT220FD1
hydraulického
Sofima, Itálie
systému
(pro filtr KTS220FDBBEP6C)
nebo
Filtrační vložka P764198
Donaldson, Belgie
(pro filtr K041598)
Hydraulický systém Odvětrávací ventil (vzduchový filtr)
pracovních ústrojí a SMBT-47-N-10-0-B04-0 "Stauff"
volantového řízení
nebo ТМ 150 В Sofima
Hydraulický systém nebo BFS 7 P10-F00 Bosch-rexroth
pohonu podvozku
nebo FVG50-1/4-01 Specagromaš
Hydraulický olej typu HLP, viz tabulku
použitelných olejů (Příloha D).

Umístění

Periodicita údržby

Na hydraulickém čerpadle jízdního Jednou ročně před začátkem sklizňové
pohonu
sezóny.

Na levé bočnici v zadní části MTÚ - výměna filtrační vložky po spuštění
kombajnu
elektrického snímače nebo jednou ročně
před začátkem sklizňové sezóny.

V olejové nádrži

MTÚ - výměna filtrační vložky po spuštění
elektrického snímače nebo jednou ročně
před začátkem sklizňové sezóny.

Odvětrávací ventil (2 ks) se ТÚ-1, ТÚ-2 – očistit vnější povrch
nachází
na
olejové
nádrži odvětrávacího ventilu.
hydraulického systému
Výměna po dvou letech nebo po každých
480 hodinách používání během dvou
sezón.
Olejová nádrž se nachází na Výměna jednou ročně před začátkem
údržbové plošině motoru a má sezóny nebo po každých 480 hodinách
objem asi 70 l.
používání během jedné sklizňové sezóny
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PŘÍLOHA E
DOPORUČENÉ REŽIMY SEŘÍZENÍ MLÁTIČKY KOMBAJNU PŘI OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH
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Ukazatel seřízení

Pracovní režimy a ukazatele seřízení

Současná nedomlácenost a drcení
zrna
Zvýšené ztráty drobného zrna
s plevami
Dopravní šnek klasů se přetěžuje
drobným materiálem
Zvýšené padání zrna do dopravního
šneku klasů
Do zásobníku se dostává nečisté
zrno
Zpomalená vykládka zrna ze
zásobníku

1

1

1

2
1

2

1

2

4

3

5

Rychlost pohybu,
km/h

Ostatní
ukazatele

Volí se v závislosti
na záběru žací lišty,
výnosu, vlhkosti
obilní hmoty a
stavu stébel
(vzpřímená/polehlá)

Rychlost
vyprazdňování
závisí na
vlhkosti zrna

Zpomalte jízdu

2

4

Přizvedněte chrániče nad
spodním šnekem zásobníku

Seřiďte přídavné chrániče na
spodním sítu

Přivřete žaluzie vrchního síta

Otevřete žaluzie vrchního
síta

Otevřete žaluzie přídavného
síta

Snižte otáčky

Zvyšte otáčky

Zkontrolujte stav koše a
mlatek (poškození, zalepení)

Přivřete žaluzie spodního
síta

9
9
12
9
2 (probíj. Ø 3 mm)
2 (probíj. Ø 3 mm)
4 (probíj. Ø 7 mm)
2 (probíj. Ø 4,5 mm nebo 7 mm)
20 (probíj. Ø 16 mm)
10
9
10 (probíj. Ø 16 mm)
Otevřete žaluzie spodního
síta

9
9
9
9
0
0
12
6
0
0
9
10

3
4

2

Spodního

Zkontrolujte stav klapek
vytřásadla (deformace,
zalepení)

5

Nástavce

1200
15
1200
15
900
15
1200
15
700
2
700
2
700
10
900
2
1300
15
1300
15
1200
15
1100
14
Priority oprav pracovních režimů

Změňte délku táhel tak, aby
se vytvořila rovnoměrná
mezera podle celé délky
maximálně vystupující
mlatky

Odchylky činnosti žací lišty
Zvýšené ztráty zrna v slámě
Zvýšené ztráty plnohodnotného zrna
v plevách
Neúplné oddělení zrna z klasů ve
slámě
Ztráty se slámou nedomlácených
klasů
Mechanické poškození zrna (drcení)

Snižte otáčky

Zvyšte otáčky

Způsob odstranění

Vrchního

Přivřete žaluzie nástavce

10
9
15
12
8
8
20
18
26
25
8
25

Mezery mezi hřebeny sít, mm
Otáčky, ot/min

Otevřete žaluzie nástavce

750
900
800
800
900
900
430
500
510
400
1000
400

Pšenice
Ječmen
Oves
Žito
Vojtěška
Jetel
Pohanka
Řepka (olejka)
Kukuřice
Sója
Tritikále
Slunečnice

Zmenšete mezeru na vstupu
a výstupu

Mezera mezi mláticím bubnem a
košem, mm

Zvětšete mezeru na vstupu
a výstupu

Plodina

Otáčky mláticího
bubnu, ot/min

3

3
2

1
1

2

3

4

3
1

2
1

3

2

1
1

Poznámka: Číselné označení seřizovacích úkonů odráží pořadí jejich provádění. Vždy seřizujte jednu funkci po druhé. Dříve, než přistoupíte k dalšímu seřízení, nejprve zkontrolujte výsledek. Seřízení nesmí vést k větší než 5% změně. Tabulka popisuje
předběžná seřízení. Konečná seřízení se provádějí v závislosti na vlhkosti, délce stébel a úrodnosti během provádění technologického procesu.
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PŘÍLOHA G
Pokyn terminálu palubního informačního systému kombajnu
Všeobecné informace
Modul grafického terminálu (dále jen terminál) je určen k realizaci dialogu „operátor
- BIUS“. Vstupním/výstupním informačním zařízením je terminál. BIUS (palubní
informační řídicí systém) je určen k ovládání a kontrole základních pracovních ústrojí
kombajnu a dále k informování mechanizátora o stavu celého kombajnu jako celku.
Terminál má grafické rozhraní (s výstupem na LCD panel) provedené v podobě
systému nabídky, kdy každý oddíl představuje přístup k určitým funkčním skupinám:
indikátorům parametrů, příkazům součástí stroje atd.
Na předním panelu terminálu (obrázek G.1) jsou:
- LCD obrazovka, na které se graficky zobrazují pracovní informace, rozptýlené po
obrazovkách nabídky;
- navigační tlačítka v nabídce (7 ks) – jsou určena k navigaci v nabídce terminálu a
umožňují pracovníku obsluhy, aby si prohlížel informace, které v daném okamžiku
potřebuje, a odesílal modulům palubního informačního systému potřebné příkazy.
Základní funkce tlačítek jsou uvedeny v tabulce G.1

ESC

ENTER

MENU

Obrázek G.1 - Přední panel terminálu
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Tabulka G.1 - Základní funkce tlačítek
Názvy tlačítek
STORNO (ESC)
NAHORU
DOLŮ
VLEVO
VPRAVO

VSTUP (ENTER)
NABÍDKA
(MENU)

Funkce tlačítek
(podle zvolené obrazovky nebo režimu)
Zrušení sdělení
Odejít z podmenu
Volba předchozího bodu nabídky
Zvětšit zadání v režimu zadávání hodnoty
Volba následujícího bodu nabídky
Zmenšit zadání v režimu zadávání hodnoty
Přepojování mezi obrazovkami přepravy a kombajnování
Přepojování mezi obrazovkami přepravy a kombajnování
Vstup do podmenu
Potvrzení zadání
Odesílání příkazů k provedení operací
Odesílání příkazů k provedení odpovědných operací (podržení)
Vstup do nabídky

Na obrazovce terminálu můžeme vyčlenit čtyři pomyslné oblasti (obrázek G.2):
- oblast havarijních ikonek – je určena k zobrazování ikon, které varují před
haváriemi;
- čas – zobrazuje aktuální čas (ve formátu hh:mm);
- oblast indikátorů – je určena k zobrazování obrazovek a oddílů systému nabídky,
které obsahují informace o stavu analogových, frekvenčních, diskrétních snímačů a
umožňují zasílat příkazy modulům palubního informačního systému. Tato oblast je
hlavní pracovní plochou na obrazovce terminálu;
- oblast informačních ikonek – je určena k zobrazování ikon aktuálního stavu
modulů palubního informačního systému a součástí stroje.
Terminál je spojen prostřednictvím sítě CAN s šesti moduly palubního informačního
systému:
- modulem ovládání sít
- modulem ztrát;
- modulem ovládacího panelu CAN;
- modulem žací lišty;
- modul ovládání transmise;
- základním modulem.
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Systém nabídky
Systém nabídky terminálu zahrnuje režim práce BIUS (pracovní režim stroje).
Systém nabídky sestává z obrazovek nabídky, které mohou podle svého funkčního
určení obsahovat různé prvky: zadávací příkazy, příkazy k provedení operací, indikátory,
volání podmenu aj.
Sloupcové indikátory jsou určeny k zobrazení iniciované hodnoty v číselné a
grafické podobě. Takový indikátor může obsahovat:
- číselnou hodnotu zobrazované veličiny;
- sloupcový indikátor se stupnicí, na které je vyznačena minimální, maximální a
jedna průběžná hodnota zobrazované veličiny;
- ikonku odpovídající pomyslnému označení iniciované hodnoty.
Číselné indikátory obsahují ikonku s číselnou hodnotu veličiny.
Příkazy provádění operací jsou určeny k odeslání příkazu modulu palubního
informačního systému za účelem provedení určitých operací. Pro odeslání příkazu je
třeba zvolit příslušný bod nabídky a stisknout ENTER.
Hlavní obrazovky nabídky
Veškeré informace systému jsou dále rozděleny do informačních obrazovek. Každý
obrazovka může mít vložené obrazovky, které strukturují informace podle funkčního
určení.
Existují dvě základní obrazovky - „Cesta“ a „Pole“. Přepínání mezi obrazovkami se
provádí automaticky podle zvoleného provozního režimu a také tlačítky DOLEVA,
DOPRAVA bez ohledu na provozní režim stroje zvolený v danou chvíli (Cesta / Pole).
Obrazovka přepravy (obrázek G.) 2) je určena k zobrazování provozní parametrů,
které jsou nejaktuálnější pro režim přepravy „Cesta“.
Seznam parametrů režimu přepravy je uveden v tabulce G. 2.

Havarijní a varovné ikonky
Ikony

Číselná hodnota
Čas

Škála indikátoru

Oblast nabídky

Obrázek G. 2 – Obrazovka nabídky „Cesta“
Informační ikonky
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Tabulka G. 2 – parametry režimu přepravy („Cesta“)
Typ indikátoru

Rozpětí
indikace

Hladina paliva

Číselný/škála

0 – 100 %

Teplota chladicí kapaliny
v motoru

Číselný/škála

0 – 120 С

Teplota hydraulického systému
podvozku

Číselný/škála

0 – 120 С

Otáčky motoru

Číselný

0 – 2500 ot/min

Rychlost kombajnu

Číselný

0 – 30,0 km/h

Parametr

Obrazovka kombajnování (obrázek G. 3) je určena k zobrazování provozní
parametrů, které jsou nejaktuálnější pro režim kombajnování („Pole“).
Seznam parametrů režimu kombajnování je uveden v tabulce G. 3. Typy
iniciovaných hodnot, které se zobrazují v prostřední části obrazovky „Řádek 1 - Řádek
5“,
lze
měnit
podle
toho,
jak
to
vyhovuje
mechanizátorovy
(Nabídka/Nastavení/Obrazovka kombajnování).
Havarijní a varovné ikonky
Řádek 2

Řádek 1

Sloupec indikátoru
Ikona snímače

Číselná hodnota

Informační ikonky

Řádek 3

Řádek 4

Řádek 5

Obrázek G. 3 – Obrazovka nabídky „Pole“
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Tabulka G. 3 – Parametry režimu kombajnování „Pole“
Typ
indikátoru

Parametr

Číselný

Rychlost kombajnu

Číselný

Otáčky motoru
Řádek 1
Řádek 2
Řádek 3
Řádek 4
Řádek 5

Jednotky
měření
km/h
ot/min

Produktivita

Číselný

ha/h

Teplota HS podvozku

Číselný

ºС

Číselný

Hladina paliva
Otáčky mláticího bubnu
Otáčky ventilátoru čištění

Číselný

%
ot/min

Číselný

ot/min

Poloha závěsu

Sloupcový

%

Ztráty na kanálu vytřásadla

Sloupcový

Ztráty na kanálu čištění

Sloupcový

Poloha stolu

Sloupcový

%

Zatížení dopravníku klasů

Sloupcový

%

Výstražné ikonky
Havarijní ikonky se zobrazují v oblasti, která se nachází v horní části obrazovky, a
oznamují pracovníku obsluhy havárie ve fungování modulů palubního informačního
systému.
P o z n á m k a - Havarijní ikonky se zobrazují bíle na červeném pozadí, aby si jich
pracovník obsluhy všiml.
Každá ikonka, která odpovídá určité havárii, se zobrazí v přesně vymezené pozici,
ve znakovém poli.
Jsou možné situace, kdy se musí zobrazit několik havarijních ikonek, které
odpovídají stejnému znakovému poli. V takovém případě se zobrazí ikonka se nejvyšší
prioritou.
Pokud dojde k havarijním situacím, objeví se na obrazovce terminálu textová
zpráva o dané havárii. V případě, že dojde k havárii, je třeba zastavit práci kombajnu a
učinit opatření za účelem odstranění závady.
Rozdělení havarijních ikonek do znakových polí je uvedeno v tabulce G. 4. Ikonky
na červeném pozadí - znázorňují, že došlo k havárii, ikonky na žlutém pozadí varování.
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Tabulka G. 4 - Rozdělení havarijních ikonek
Číslo
znaková
pole

Ikonky znakových polí
(podle klesající priority)
Není spojení se základním modulem

Moduly
palubního
informační
ho
systému

Není spojení s motorem (základní modul)
Napětí palubní sítě je mimo pracovní rozsah
1
Otáčky řezačky slámy jsou pod normou
Otáčky dopravního šneku zrna jsou pod normou
Otáčky dopravního šneku klasů jsou pod normou
Havarijní hladina oleje v hydraulickém systému.

Základní
modul

Celkové přehřátí hydraulického systému.
2
Nedostatečný tlak v nízkotlakém HS, nelze zapojit
řemenové převody.
Zkrat obvodu cívky relé pro zvyšování otáček bubnu na
kostře
Je zanesený tlakový filtr hydraulického čerpadla
jízdního pohonu, vyměňte jej.
3

Zkrat obvodu cívky relé pro snižování otáček bubnu na
kostře
Zasekávání řídicího relé jednoho z elektromechanismů
Není spojení s modulem transmise
Přítomnost napájecího napětí na diskrétních výstupech
modulu transmise

4

Parametry modulu transmise nejsou nastaveny
Nízký nabíjecí tlak pneumohydraulického akumulátoru
parkovací brzdy.
Rychlostní páka je na neutrálu
Chybí silové napájení modulu transmise
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Pokračování tabulky G. 4
Havárie páky opuštění snímače < 0.5 nebo > 4.5
4
Rychlostní páka není na neutrálu
Není spojení s modulem žací lišty

5

Havarijní tlak v okruhu válců závěsu
Porouchaný magnet závěsu
Není kalibrován systém kopírování

Modul žací
lišty

Plošina stolu je úplně vysunuta. Spouštění přiháněče je
omezeno.
6

Plošina stolu je úplně vysunuta. Vysunutí přiháněče je
omezeno.
Plošina stolu je úplně vysunuta. Zapnutí hlavního
pohonu zakázáno.
Není spojení s modulem sít

7

Zkrat v silových obvodech
Závada v silovém obvodu elektromechanismu vrchních
sít Kanál A/Kanál C

Modul sít

Závada v silovém obvodu elektromechanismu spodních
sít Kanál A/Kanál C
Není spojení s modulem ztrát
Snímač vytřásadla levý je porouchaný
8
Snímač vytřásadla pravý je porouchaný

Modul ztrát

Snímač čištění - porouchaný
Není spojení s modulem tlačítek
9
Zasekávání tlačítka ovládacího pultu
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Informační ikonky
Informační ikonky se zobrazují v oblasti, která se nachází ve spodní části obrazovky
a poskytují pracovníku obsluhy údaje o aktuálním stavu a provozních režimech modulů
palubního informačního systému.
Určení informačních ikonek je uvedeno v tabulce G. 5.
Tabulka G. 5 - Určení informačních ikonek
Ikony

Určení ikonky
Parkovací brzda zapnuta

Ikony

Jízda dozadu

Určení ikonky
Zapnuto vyprazdňování
Zapnuta řezačka

Jízda zakázána

Pomalé zvedání/spouštění
závěsu

Sešlápnutý brzdový pedál

Číslo převodu 1

Zapnut režim pole

Číslo převodu 2

Zapnut režim cesta

Neutrál

Nastavení závěsu do uložené
výšky

Automat zvedání přiháněče

Automat kopírování podél
půdního terénu

Automat vysunování
přiháněče

Automat přiháněče

Zapnut šikmý dopravník

Hlavní pohon

Akumulátorová baterie
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Hlavní nabídka
Pro vstup do hlavní nabídky je třeba stisknout tlačítko NABÍDKA na přední straně
terminálu. Po vstupu do hlavní nabídky zvolíme potřebný bod nabídky, poté vybereme
potřebný podbod atd. Struktura hlavní nabídky je uvedena v tabulce G. 6. Pro odeslání
příkazu je třeba zvolit příslušný bod nabídky a stisknout ENTER. To znamená, že volba
se provádí tlačítkem ENTER, návrat do předchozí nabídky tlačítkem ESC.
Tabulka G. 6 – Struktura hlavní nabídky
Typ plodiny
Parametry seřízení
Seřizování
kombajnu

Nastavení citlivosti
Nastavit zpomalovací reduktor
Použít výsuvný stůl
Rychlost automatického obrysu
Rychlost závěsu
Načtení závěsu

Parametry
žacího stroje

Hlavní nabídka

Statistika
Nastavení

Diagnostika

Použití kopírovacích oblouků
Šířka žací lišty
Ruční ovládání stolu
Použít PHA automatického obrysu
Celková statistika
Technická údržba
Nastavení terminálu
Nastavení indikace
Tovární nastavení
Diagnostika modulu HSR
Diagnostika modulu sít
Diagnostika modulu žacího stroje
Diagnostika modulu ztrát
Aktuální havárie
Stav snímačů
Pomoc mechanizátorovi
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Seřizování kombajnu
V bodě nabídky „Seřizování kombajnu“ je další nabídka pro volbu typu plodiny,
parametry seřízení, nastavení citlivosti, zapojení zpomalovacího reduktoru, použití
výsuvného stolu.
Základní funkční určení podbodu nabídky „Seřizování kombajnu“ jsou uvedena v
tabulce G. 7.
Tabulka G. 7 – Funkční určení bodu „Seřizování kombajnu“

Seřizování kombajnu

Typ plodiny

Parametry
seřízení

Nastavení citlivosti

Zpomalovací
reduktor

Výsuvný stůl

Pšenice
Žito
Ječmen
Tritikále
Řepka (olejka)
Kukuřice
Oves
Vojtěška
Jetel
Pohanka
Sója
Slunečnice
Otáčky
bubnu
Otáčky
ventilátoru
Mezera
koše
Mezera
vrchních sít
Mezera spodních
sít

Pro výběr typu plodiny je třeba vybrat potřebnou
plodinu a stisknout ENTER. Plodina, která byla vybrána,
se zobrazí v záhlaví okna „Typ plodiny“.
(Příklad: Typ plodiny - Žito)
Podle typu plodiny se budou v oddíle „Parametry
seřízení“ nabízet parametry seřízení pracovního ústrojí
kombajnu. (Obrázek G. 5)

Podle typu plodiny v daném oddíle je možné nastavit
doporučené tovární nastavení nebo uživatelská
nastavení. V případě potřeby lze odpojit pracovní ústrojí,
které není třeba měnit. Spuštění operace nastavení se
provede tlačítkem ENTER. Po spuštění operace
nastavení pracovních ústrojí budou všechny zvolené
parametry nastaveny automaticky, po dokončení
nastavování se proti každému parametru rozsvítí zelený
status. (Obrázek G. 6)

Podle zvolené kultury lze změnit nastavení citlivosti
snímačů ztrát. Hodnotu citlivosti lze měnit od 1 do 16.
Za vytřásadlem
Přitom 1 je nejvyšší citlivost a 16 je nejmenší citlivost
snímače ztrát.
V horní části okna se zobrazuje zadaná plodina.
za čištěním
(Obrázek G. 7)
Zpomalovací
Aktivovat parametr „Zpomalovací reduktor mláticího
reduktor mláticího bubnu“ je třeba v případě, že je na kombajnu
bubnu
nainstalován příslušný reduktor. Přitom se objeví
možnost regulace otáček mláticího bubnu na nízkých
otáčkách bubnu.
Vyšší
Parametr „Vyšší otáčky oddělovače slámy“ - musí
otáčky
být zaškrtnutý, když jsou otáčky oddělovače slámy 500
oddělovače
ot/min - a prázdný, když jsou otáčky oddělovače slámy
slámy
800 ot/min. (Obrázek G. 8)
Parametr „Použití výsuvného stolu“ je třeba aktivovat v
Použití
případě, že se používá žací lišta s výsuvným stolem.
výsuvného
Přitom budou aktivovány funkce ovládání výsuvného
stolu
stolu a omezení posuvu přiháněče podle polohy stolu.
(Obrázek G. 9)

Okno „Seřizování kombajnu“ je znázorněno na obrázku G. 4. Volba se provede
pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.
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Obrázek G. 4 - Okno „Seřizování kombajnu“
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Okno „Typ plodiny“ je znázorněno na obrázku G. 5.

Obrázek G. 5 – Okno „Typ plodiny“

Okno „Parametry seřízení“ je znázorněno na obrázku G. 6.

Obrázek G. 6 - Okno „Parametry seřízení“
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Okno „Nastavení citlivosti“ je znázorněno na obrázku G. 7.

Obrázek G. 7 – Okno „Nastavení citlivosti“

Okno „Nastavit zpomalovací reduktor“ je znázorněno na obrázku G. 8.

Obrázek G. 8 - Okno „Nastavit zpomalovací reduktor“
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Okno „Použít výsuvný stůl“ je znázorněno na obrázku G. 9.

Obrázek G. 9 - Okno „Použít výsuvný stůl“
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Parametry žacího stroje

Parametry žacího stroje

Tabulka G. 8 – Funkční určení bodu „Stav snímačů“
Rychlost automatického V daném bodě nabídky se nastavuje rychlost reakce systému při
obrysu
kopírování půdního terénu žací lištou. Minimální hodnota (0 %)
přitom odpovídá nízké rychlosti zpracování překážky, maximální
hodnota (100 %) odpovídá vysoké rychlosti. Daný parametr je
třeba nastavovat individuálně podle půdního terénu a podmínek
práce kombajnu. (Obrázek G.11)
Rychlost závěsu
V daném bodě nabídky se nastavuje rychlost zvedání/spouštění
závěsu (žací lišty).
0 % - pomalé zvedání/spouštění žací lišty,
100 % - rychlé zvedání/spouštění žací lišty,
(Obrázek G. 12)
Načtení závěsu
Operace „Načtení závěsu“ je nezbytná k nastavení snímačů
systému Avtokontur. Danou operaci je třeba provádět v případě,
že systém Avtokontur pracuje nespolehlivě, a dále po opravách
souvisejících s instalací nebo výměnou snímačů kopírovacích
oblouků a polohy šikmého dopravníku.
K načtení polohy snímačů je třeba stisknout tlačítko „Načíst“,
systém automaticky provede zvednutí-spuštění žací lišty, uloží do
paměti hodnoty snímačů a v případě úspěšného dokončení
operace načtení vydá příslušné hlášení. (Obrázek G. 13)
Použití
kopírovacích Pokud v sestavě žací lišty nejsou kopírovací oblouky, pak pro
oblouků
správnou práci ovládacího systému žací lišty je třeba použití
snímačů polohy kopírovacích oblouků vypnout. (Obrázek G. 14)
Šířka žací lišty
V dané podnabídce se nastavuje šířka žací lišty, daná hodnota se
použije pro výpočet statistiky práce kombajnu. (Obrázek G. 15)
Ruční ovládání stolu
Daná funkce se dá použít pro žací lištu s výsuvným stolem a je
určena ke kontrole posuvných mechanismů stolu před kalibrací.
Po provedení kalibrace se funkce blokuje do doby, než je nutná
další kalibrace.* (Obrázek G. 16)
Použití
PHA Pro nastavení automatického obrysu.*
automatického obrysu

*Parametry „Ruční ovládání stolu“ a „Použít PHA automatického obrysu“ se používají k
předběžnému nastavení a používat je při práci je zakázáno.
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Okno „Parametry žací lišty“ je znázorněno na obrázku G. 10. Volba se provede
pomocí kláves NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.

Obrázek G. 10 - Parametry „žací lišty“

Okno „Rychlost automatického obrysu“ je znázorněno na obrázku G. 11.

Obrázek G. 11 - Okno „Rychlost automatického obrysu“
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Okno „Rychlost závěsu“ je znázorněno na obrázku G. 12.

Obrázek G. 12 - Okno „Rychlost závěsu“

Okno „Načtení závěsu“ je znázorněno na obrázku G. 13.

Obrázek G. 13– Okno „Načtení závěsu“
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Okno „Použití kopírovacích oblouků“ je znázorněno na obrázku G. 14.

Obrázek G. 14 - Okno „Použití kopírovacích oblouků“

Okno „Šířka žací lišty“ je znázorněno na obrázku G. 15.

Obrázek G. 15– Okno „Šířka žací lišty“
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Okno „Ruční ovládání stolu“ je znázorněno na obrázku G. 16.

Obrázek G. 16 - Okno „Ruční ovládání stolu“

Okno „Použití PHA automatického obrysu“ je znázorněno na obrázku G. 17.

Obrázek G. 17 - Okno „Použití PHA automatického obrysu“
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Statistika

Statistika

Tabulka G. 9 – Funkční určení bodu „Statistika“

Celková statistika

Technická údržba

Provozní
hodiny
kombajnu
Provozní hodiny motoru
K prohlížení statistických údajů, jak
Zpracovaná plocha
aktuálních, tak souhrnných.
Ujetá vzdálenost
Produktivita
Spotřebované palivo
MTÚ
TÚ-1
Zobrazuje
zbývající
čas
do
technické údržby
TÚ-2
TD

Okno „Statistika“ je znázorněno na obrázku G. 18. Volba se provede pomocí kláves
NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.

Obrázek G. 18– Okno „Statistika“
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Okno „Celková statistika“ je znázorněno na obrázku G. 19.

Obrázek G. 19- Okno „Celková statistika“

Okno „Technická údržba“ je znázorněno na obrázku G. 20.

Obrázek G. 20- Okno „Technická údržba“
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Okno „MTÚ“ (měsíční technická údržba) je znázorněno na obrázku G. 21.

Obrázek G. 21– Okno „MTÚ“

Nastavení
Tabulka G. 10 – Funkční určení bodu „Nastavení“

Nastavení

Nastavení
terminálu

Nastavení
indikace

Čas
Datum
Jas
Hlasitost
Jazyk
Řádek 1
Řádek 2
Řádek 3

Nastavení parametrů terminálu

Zadáme parametry, které se mají
zobrazit, do 1. až 5. řádky uprostřed okna
na základní obrazovce „Pole“.

Řádek 4

Tabulka G. 11

Řádek 5
Defaultní nastavení

Jedná se o inženýrskou nabídku, která je
na heslo.

Tovární nastavení
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Okno „Nastavení“ je znázorněno na obrázku G. 22. Volba se provede pomocí
kláves NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.

Obrázek G. 22– Okno „Nastavení“

Okno „Nastavení terminálu“ je znázorněno na obrázku G. 23.

Obrázek G. 23– Okno „Nastavení terminálu“
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Okno „Nastavení indikace“ je znázorněno na obrázku G. 24.

Obrázek G. 24– Okno „Nastavení indikace“
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Seznam možných variant indikovaných hodnot „Řádek 1 - Řádek 5“ je uveden v
tabulce G. 11.
Tabulka G. 11 – Zobrazované parametry „Řádek 1 - Řádek 5“
Spuštění motoru
teplota chladicí kapaliny;
Rychlost přiháněče
Výška přiháněče
Vysunutí přiháněče
Šířka žací lišty
Mezera koše
Otáčky vytřásadla
Otáčky řezačky slámy
Plodina*
Otáčky dopravníku zrna
Otáčky dopravníku klasů
Množství materiálu v dopravníku
Otáčky šikmého dopravníku
Tlak motoru
Příčná poloha žacího stroje
Produktivita
Teplota HS podvozku
Hladina paliva
Otáčky mláticího bubnu
Otáčky ventilátoru čištění
*Zobrazovaná ikonka závisí na zvoleném typu plodiny.
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Diagnostika
Okno „Diagnostika“ je znázorněno na obrázku G. 25. Volba se provede pomocí
kláves NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.

Obrázek G. 25– Okno „Diagnostika“

Okno „Diagnostika modulu HSR“ je znázorněno na obrázku G. 26.

Obrázek G. 26- Okno „Diagnostika modulu HSR“
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Okno „Diagnostika modulu sít“ je znázorněno na obrázku G. 27.

Obrázek G. 27- Okno „Diagnostika modulu sít“

Okno „Diagnostika modulu žací lišty“ je znázorněno na obrázku G. 28.

Obrázek G. 28- Okno „Diagnostika modulu žací lišty“
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Okno „Diagnostika modulu ztrát“ je znázorněno na obrázku G. 29.

Obrázek G. 29- Okno „Diagnostika modulu ztrát“

Okno „Aktuální havárie“ je znázorněno na obrázku G. 30.

Obrázek G. 30- Okno „Aktuální havárie“
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Tabulka G. 12 – Funkční určení bodu „Stav snímačů“

Snímače otáček

Stav snímačů

Tlakový snímač

Mláticí buben
Ventilátor
Dopravní šnek klasů
Prohlížení
aktuálního
Dopravní šnek zrna
stavu příslušných snímačů
Buben žací lišty
otáček
Řezačka slámy
Rotor/vytřásadlo
Šikmý dopravník
Tlak závěsu
Zanesení filtru olejové nádrže
Zanesení filtru olejové HSV
Zanesení
filtru
hydraulického
čerpadla jízdního pohonu
Prohlížení
aktuálního
Tlak motoru
stavu příslušných snímačů
tlaku
Nabíjení PHA parkovací brzdy
Vypnutí parkovací brzdy.
Nabíjení PHA systému kopírování
Nízkotlaký hydraulický systém
Tlak v okruhu šikmého dopravníku
HS podvozku

Teplotní snímače

Snímače polohy aj.

Prohlížení
aktuálního
stavu
příslušných
snímačů
Havarijní teplota oleje v olejové
teploty
nádrži
Páka HSR
Neutrál rychlostní páky
Brzdový pedál
Zpátečka
Snímač neutrálu
Snímač 1. rychlosti
Snímač 2. rychlosti
Kód tlačítka

Prohlížení aktuálního
stavu příslušných snímačů

Volba/zrušení
kontroly
snímačů,
tj.
zobrazovat/nezobrazovat
hlášení o havárii daného
snímače.
Je-li ikonka zvýrazněná
(modré pozadí), zobrazí se
dole v okně název snímače.
Je-li kontrola snímače
zrušena, bude pozadí ikonky
snímače žluté (viz obrázek
G.36).

Kontrola snímačů
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Okno „Stav snímačů“ je znázorněno na obrázku G. 31. Volba se provede pomocí
kláves NAHORU/DOLŮ a stisknutím tlačítka ENTER.

Obrázek G. 31 - Okno „Stav snímačů“

Okno „Snímače otáček“ je znázorněno na obrázku G. 32.

Obrázek G. 32 – Okno „Snímače otáček“
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Okno „Snímače tlaku“ je znázorněno na obrázku G. 33.

Obrázek G. 33 – Okno „Snímače tlaku“

Okno „Snímače teploty“ je znázorněno na obrázku G. 34.

Obrázek G. 34 – Okno „Snímače teploty“
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Okno „Snímače polohy“ je znázorněno na obrázku G. 35.

Obrázek G. 35 - Okno „Snímače polohy“

Okno „Kontrola snímačů“ je znázorněno na obrázku G. 36.

Obrázek G. 36 - Okno „Kontrola snímačů“
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Ikonky snímačů s jejich určením jsou uvedeny v tabulce G.13.
Tabulka G. 13 – Ikonky snímačů
Mezera koše vlevo
Mezera koše vpravo
Je znečištěn tlakový filtr hydraulického systému silových válců
Je znečištěn sběrný filtr olejové nádrže
Je znečištěn tlakový filtr hydraulického čerpadla jízdního pohonu
Je znečištěn vzdušný filtr motoru
Je znečištěn tlakový filtr hydraulického čerpadla jízdního pohonu
Havarijní teplota oleje v hydraulickém systému podvozku
Otevřít vchod do zásobníku zrna
Naplnění zásobníku na zrno na 100 %
Naplnění zásobníku na zrno na 70 %
Hladina paliva v nádrži
Otáčky mláticího bubnu
Rychlost přiháněče ZAP
Snímače rychlosti jízdy
Otáčky ventilátoru čištění
Otáčky dopravního šneku klasů
Otáčky dopravního šneku zrna
Otáčky hřídele vytřásadla
Otáčky bubnu řezačky slámy
Snímač úhlu polohy závěsu
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Konec tabulky G. 13
Snímač úhlu kopírování oblouku vlevo
Snímač úhlu kopírování oblouku vpravo
Snímač úhlu horizontální polohy přiháněče
Snímač úhlu vertikální polohy přiháněče
Snímač tlaku PHA systému kopírování
Snímač tlaku závěsu
Snímač tlaku PHA parkovací brzdy
Snímač opotřebování levé brzdové čelisti
Snímač opotřebování pravé brzdové čelisti
Snímač ztrát na vytřásadle vpravo
Snímač ztrát na vytřásadle vlevo
Snímač ztrát na čištění
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Bod nabídky „Pomoc mechanizátorovi“ obsahuje seznam odchylek při práci a
doporučené úkony pro konkrétní případ. Volba se provede tlačítkem ENTER.
Tabulka G. 14 – Funkční určení bodu „Pomoc mechanizátorovi“
Zvýšené ztráty zrna v slámě

Pomoc mechanizátorovi

Zvýšené ztráty zrna v plevách
Neúplné oddělení zrna z klasů ve slámě
Ztráty nerozmělněného klasu s plevami
Mechanické poškození zrna (drcení)
Současná nedomlácenost a drcení zrna
Zvýšené ztráty drobného zrna s plevami
Dopravní šnek klasů se přetěžuje drobným
materiálem
Zvýšené padání zrna do dopravního šneku
klasů
Do zásobníku se dostává nečisté zrno

Informace o doporučených úkonech v
případě problémů s výkonem.

Zpomalená vykládka zrna ze zásobníku

Okno „Pomoc mechanizátorovi“ se zvoleným políčkem „Zvýšené ztráty zrna
v slámě“ je znázorněno na obrázku G. 37.

Obrázek G. 37 - Okno „Pomoc mechanizátorovi“
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PŘÍLOHA I
Návod k montáži a provozu TM99/07
Plovoucí třmen FSG08

1.

Popis konstrukce a fungování

Obrázek 1-1:
Komponenty brzdy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Těleso
Opěrný kroužek
Opěrný šroub
Regulační šroub
Blok tlačných pružin
Píst
Brzdová čelist
Brzdová čelist
Prst vodicí
Gumová opěra
Regulační šroub
Pružinová destička
Kontramatka

V dané brzdě se dvě identické brzdové čelisti přesouvají po vodicích
rovinách umístěných v horní části tělesa a jsou podepírány pružinovou
destičkou 12. Brzda se připevňuje přímo na převodovou skříň nebo tělo
nápravy prostřednictvím vodicích prstů 9, po kterých se může volně
pohybovat.
Brzda se instaluje podélně na vodicích prstech 9, s nasazenými gumovými
opěrami 10 a na regulačním šroubu 11.
V průběhu brzdění se přítlačná síla, kterou vytvářejí brzdové čelisti 7 a 8,
přenáší na brzdový kotouč. K tomu dochází posouváním bloku tlačných
pružin 5, pístu 6 spolu s regulačním šroubem 4. které přesouvají opěrný
šroub 3 a brzdovou čelist 7 směrem k brzdovému kotouči. Po kontaktu
brzdové čelisti 7 s kotoučem se tělo 1 brzdy začne posunovat po vodicích
prstech díky vzniklé reakční síle do té doby, dokud se druhá čelist nesetká
s brzdovým kotoučem.
Brzdicí účinek (brzdný moment) závisí na součiniteli uzavření mezi
brzdovými čelistmi a kotouči.
K uvolněné brzdné síly doje stlačením bloku tlačných pružin 5 s přísunem
provozní kapaliny o příslušném tlaku a posunutím pístu až nadoraz do
opěrného kroužku 2.
Brzda se přitom sama nastaví na kontakt s gumovými opěrami 10 a
regulačním šroubem 11. Tímto má být zajištěna stejná vzduchová mezera
mezi brzdovými čelistmi a brzdovým kotoučem.
V případě opotřebování brzdových čelistí 7 a 8 a kotouče se přítlačná síla
sníží, a tudíž je třeba brzdu seřídit.
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2.

Návod na sestavení a seřízení
Brzdové mechanismy dodává firma KNOTT GmbH v
souladu s technickou dokumentací. Způsob nasazení
brzdového mechanismu na nápravu nebo převodovou
skříň musí být popsán v návodu, který dodává výrobce
daného vozidla.

Obrázek 2-1:
Seřízení a demontáž
1

Kontramatka
(klíč na 24,‘SW24)
2 Regulační šroub
(SW8)
3 Regulační šroub
(SW6)
4 Kontramatka (SW13)
5 Krytka
6 Opěrný šroub
7 Vodicí prst
8 Odvzdušňovací ventil (SW11)
9 Píst (SW11)
10 Blok pružin

Poznámka:
Brzda se musí před zahájením jakýchkoli prací nebo
seřizování zchladit.
2.1. Instalace brzdy
1. Odšroubujte ochranný kryt 5 proti směru hodinových
ručiček a sundejte jej
2. Uvolněte kontramatku 1 a odšroubujte regulační šroub 2
proti směru hodinových ručiček, až se čelo opěrného
šroubu 6 opře o píst 9.
3. V tomto stavu nasaďte brzdu na brzdový kotouč
Poznámka:
Místo a způsob upevnění brzdového kotouče jsou popsány
v návodu výrobce vozidla.
4. Zašroubujte oba vodicí prsty 7 do těla převodové skříně
nebo do nápravy podle návodu výrobce vozidla.
5. Připojte brzdové potrubí
6. Dodejte požadovaný odbržďovací tlak (min. 120 bar), až se
blok pružin 10 úplně stlačí.
7. Odvzdušněte brzdu odvzdušňovacím ventilem 8.
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2.2. Nastavení vzduchové mezery
1. Vložte mezi brzdové čelisti a brzdový kotouč z každé strany jednu
sondu a držte je v této poloze.
Poznámka:
Tloušťka sondy musí být zvolena v souladu s níže uvedenou tabulkou

Verze
FSG88

Mezera,
mm
min.
nominál.
max.

Tloušťka sondy
0.5
1.0
1.5

0,25
0,5
0,75

2. Otáčejte regulačním šroubem 2 ve směru hodinových ručiček, dokud
brzdové čelisti nepřitisknou obě sondy k brzdovému kotouči
3. Držte regulační šroub 2 a utáhněte kontramatku 1
POZOR!

Regulační šroub 2 musí být dotažen tak, aby se sondy daly vytáhnout bez
většího úsilí.
4. Uvolněte kontramatku 4, poté otáčejte regulačním šroubem 3 ve směru
hodinových ručiček, dokud se čelem neopře o nastavovací povrch těla.
5. Držte regulační šroub 3 a utáhněte kontramatku 4.
6. Vytáhněte sondy z obou stran brzdového kotouče.
Poznámka:
Tím je proces nasazení brzdy a seřízení mezery dokončen.
Brzdový mechanismus je připraven k použití
7. Ochranný kryt 5 zašroubujte rukou ve směru hodinových ručiček.
Poznámka:
Proveďte několik zkušebních brzdění, abyste se přesvědčili, že brzda funguje
správně.
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2.3. Seřizování
1.
2.
3.
4.
5.

Postavte vozidlo na rovný povrch a zajistěte je před převrácením.
Odbrzděte ruční brzdu tak, že dodáte potřebný tlak (min. 120 bar).
Odšroubujte ochranný kryt 5 proti směru hodinových ručiček a sundejte
jej
Uvolněte kontramatku 1 regulačního šroubu 2.
Vložte mezi brzdové čelisti a brzdový kotouč z každé strany jednu sondu
a držte je v této poloze.

Poznámka:
Tloušťka sondy musí být zvolena v souladu s tabulkou uvedenou v článku 2.2
„Nastavení vzduchové mezery“
6.
7.

Otáčejte regulačním šroubem 2 ve směru hodinových ručiček, dokud
brzdové čelisti nepřitisknou obě sondy k brzdovému kotouči.
Držte regulační šroub 2 a utáhněte kontramatku 1

POZOR!
Regulační šroub 2 musí být dotažen tak, aby se sondy daly vytáhnout
bez většího úsilí.
Uvolněte kontramatku 4, poté otáčejte regulačním šroubem 3 ve směru
hodinových ručiček, dokud se čelem neopře o nastavovací povrch těla.
9. Držte regulační šroub 3 a utáhněte kontramatku 4.
10. Vytáhněte sondy z obou stran brzdového kotouče.
8.

Poznámka:
Tímto je proces seřízení mezery dokončen. Brzdový mechanismus je
připraven k použití.
11. Ochranný kryt 5 zašroubujte rukou ve směru hodinových ručiček.
Poznámka:
Proveďte několik zkušebních brzdění, abyste se přesvědčili, že brzda funguje
správně. Zkontrolujte účinnost udržení vozidla na vhodném sklonu.
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3.

Havarijní odbrzdění parkovací brzdy

Obrázek 3-1:
Havarijní odbrzdění

Dochází-li v brzdovém systému k únikům, dá se parkovací brzda uvolnit
mechanicky

1

Kontramatka
(klíč 24/SW24)
2 Regulační šroub
(SW8)
S Šestihranný klíč
G Nástrčkový klíč

1. Zajistěte vozidlo, aby se nepřevrhlo
2. Odšroubujte ochranný kryt proti směru hodinových ručiček a sundejte jej
3. Uvolněte kontramatku klíčem 1 a odšroubujte ji až k čelu regulačního
šroubu 2
4. Protáčejte regulační šroub 2 proti směru hodinových ručiček, dokud se
brzdové čelisti neoddálí od brzdového kotouče a neuvolní jej.
POZOR!
Pro havarijní odbrzdění musí být k regulačnímu šroubu 2 přiložen
moment alespoň 70 Nm
5. Zašroubujte kontramatku 1 až do kontaktu s pístem a lehce přitáhněte
regulační šroub 2.
6. Zašroubujte ochranný kryt o několik otáček (kvůli ochraně před
nečistotami)
POZOR!
V tomto případě vozidlo nemá parkovací brzdu a musí být zajištěno
jinými způsoby, aby se nepřevrhlo. Odstraňte závady a seřiďte brzdový
mechanismus (viz b. 2 „Návod na sestavení a seřízení“)
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4.

Údržba a opravy

4.1. Údržba a výměna brzdových čelistí.
Brzda jako celek, a zejména brzdové čelisti, se musí pravidelně kontrolovat v
rámci technické údržby vozidla (alespoň jedenkrát za půl roku). Je-li již vrchní
vrstva slabá, zkraťte intervaly mezi prohlídkami, aby nedošlo k vážnému
poškození brzdového kotouče.
Jakmile je dosaženo minimální přípustné tloušťky třecího materiálu 1,0-1,5
mm, musí se brzdové čelisti vyměnit podle níže uvedeného návodu:

Obrázek 4-1:
Výměna brzdových čelistí
1

Kontramatka
(klíč 24/SW24)

2

Regulační šroub
(SW8)

3 Opěrný šroub
4 Píst
5 Šestihranný klíč
S Šroubovák
R Nástrčkový klíč

POZOR!
Používejte pouze originální náhradní díly KNOTT, jinak KNOTT GmbH
neručí za správné fungování brzdy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postavte vozidlo na rovný povrch a zajistěte je před převrácením.
Odbrzděte ruční brzdu tak, že dodáte potřebný tlak (min. 120 bar).
Odšroubujte ochranný kryt proti směru hodinových ručiček a sundejte
jej
Uvolněte kontramatku 1 regulačního šroubu 2.
Otáčejte regulačním šroubem 2 proti směru hodinových ručiček do té
doby, dokud se opěrný šroub 3 zcela nezavrtá do pístu 4
Šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem došroubujte opěrný
šroub 3 až do kontaktu s pístem 4
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Obrázek 4-2:
Výměna brzdových čelistí

1
2
3
4
5

Kontramatka
(klíč 13/SW13)
Regulační šroub
(SW8)
Brzdová čelist
Brzdová čelist
Pružinová destička

7.

Uvolněte kontramatku 1 a vyšroubujte regulační šroub 2 z tělesa

POZOR!
Pružinová destička 5 je v napnutém stavu! Před sejmutím regulačního
šroubu 2 přidržte pružinovou destičku 5 vhodným nástrojem.
8.
9.

Sundejte pružinovou destičku 5
Vytáhněte obě brzdové čelisti 3 a 4 z těla třmenu

Poznámka:
Nelze-li vyndat brzdové čelisti, jak je popsáno výše (například pro nedostatek
místa), musí se brzdový mechanismus vyndat celý. Pro demontáž brzdového
mechanismu z převodové skříně nebo nápravy použijte návod výrobce této
jednotky nebo vozidla.
POZOR!
Zkontrolujte délku přívodního brzdového potrubí. Je-li krátké, je třeba je
před sundáním brzdy odpojit. Před odpojením potrubí proveďte havarijní
odbrzdění parkovací brzdy, aby se nespustil pružinový blok.
10.
Vyměňte brzdové čelisti 3 a 4
11.
Nasaďte pružinovou destičku 5 a přidržte ji vhodným nástrojem po
dobu nasazování regulačního šroubu 2.
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Poznámka:
Pokud se kvůli výměně čelistí sundávala celá brzda kvůli nedostatku místa,
musí se zpětné nasazení provést v souladu s návodem výrobce vozidla

Poznámka:
Po výměně brzdových čelistí 3 a 4 proveďte seřízení brzdy v souladu s
článkem 2.1. „Instalace brzdy“ od bodu 5 „Připojení brzdového potrubí“
4.2. Výměna těsnění
Obrázek 4-3:
Výměna těsnění
1 Píst
2 Regulační šroub
(SW8)
3 Kontramatka (SW24)
4 Těleso
5 Zarážecí kroužek
6 Těsnění
7 Opěrný kroužek
8 Opěrný šroub
9 Blok tlačných pružin
10 Prašník
A. Těsnicí jednotka
B Těsnicí jednotka

Výměna těsnění se provádí v souladu s níže uvedeným návodem:

2.

1. Postavte vozidlo na rovný povrch a zajistěte je před
převrácením.
Odbrzděte ruční brzdu tak, že dodáte potřebný tlak (min. 120 bar).

POZOR!
Nelze-li brzdu odbrzdit dodáním minimálního odbržďovacího tlaku (min.
120 bar) v důsledku netěsnosti nebo úniků provozní kapaliny, JE
TŘEBA brzdový mechanismus odbrzdit dle b. 3. „Havarijní odbrzdění
parkovací brzdy“
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3. Odšroubujte ochranný kryt proti směru hodinových ručiček a
sundejte jej
4. Uvolněte kontramatku 3 regulačního šroubu 2
5. Otáčejte regulačním šroubem 2 proti směru hodinových ručiček
do té doby, dokud se opěrný šroub 8 zcela nezavrtá do pístu 1.
6. Šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem došroubujte
opěrný šroub 8 až do kontaktu s pístem 1
7. Uveďte do provozu brzdný ventil a tím snižte tlak na 0 bar.
Poznámka:
Blok tlačných pružin 9 není až do konce oslaben.
8.
9.
11.

Odpojte brzdové potrubí a sundejte brzdu.
Sundejte zarážecí kroužek 5 a vyjměte opěrný kroužek 7 z tělesa 4
10. Vyjměte pružinový blok 9 a píst 1.
Vždy měňte obě těsnění (А) a (В)

POZOR!
Těsnění musí být nasazeno správně po celém průměru, jinak bude
docházet k únikům.
Při instalaci těsnění použijte vhodný nástroj se zaoblenými okraji. Dávejte
pozor - může dojít k poškození těsnění!
Poznámka:
Sestavování provádějte v obráceném pořadí. Při instalaci pístu pro snazší
sestavování trochu namažte povrch pístu a těsnění speciálním montážním
mazivem.
12.

V případě potřeby vyměňte prašník 10

Poznámka:
Prašník 10 má uvnitř vulkanizovaný ocelový kroužek. Proto je třeba jej před
výměnou prašníku odmontovat šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem,
a poté vtlačit nový.
13. Nasaďte brzdu na převodovou skříň nebo nápravu v souladu s návodem
výrobce vozidla.
4.3. Poznámky
Výrobky s vadami nebo poškozením, které byly zjištěny v průběhu prací a
nejsou uvedeny v tomto návodě, musí být nahrazeny originálními náhradními
díly KNOTT.
Pro případné podrobnější informace se obracejte na výrobce montážního celku
nebo výrobce vozidla.
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