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NA VĚDOMÍ VEDOUCÍM PRACOVNÍKŮM PROVOZUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ A OBSLUZE!
Tento návod k obsluze je určen pro mechanizátory, strojníky, inženýrské a technické pracovníky, kteří mají na starosti provoz a údržbu závěsné sklízecí řezačky KIN-F-1500 PALESSE CH15.
Pracovat s řezačkou smějí pouze osoby, jež absolvovaly nezbytné
školení (rekvalifikaci), instruktáž o bezpečnosti techniky a bezpečnosti práce a které se seznámily s tímto návodem k obsluze a podepsaly se na
straně 5.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace nutné pro bezpečnou práci se sklízecí řezačkou, požadavky a doporučení ohledně jejího
provozu, způsob provádění nezbytných seřizování a údržby sklízecí řezačky a během práce se sklízecí řezačkou jej musí mít obsluha v kabině traktoru na dostupném místě.
VAROVÁNÍ: SKLÍZECÍ ŘEZAČKU JE TŘEBA POUŽÍVAT
POUZE V SOULADU S JEJÍM ÚČELEM (NA ZEMĚDĚLSKÝCH PRACÍCH), VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZÁVADY VZNIKLÉ PŘI
JAKÉMKOLI JINÉM POUŽITÍ, KTERÉ NENÍ V SOULADU S JEJÍM ÚČELEM!
K POUŽITÍ VE SHODĚ SE STANOVENÝM ÚČELEM PATŘÍ I DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK POUŽITÍ, PÉČE A ÚDRŽBY PŘEDEPSANÝCH
VÝROBCEM.
VAROVÁNÍ: JAKO NÁHRADNÍ NEBO VÝMĚNNÉ DÍLY SE
NEPOVOLUJE POUŽÍVAT DÍLY, SOUČÁSTI , DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ A
PŘÍSTROJE, KTERÉ NEJSOU ORIGINÁLY OD VÝROBCE, PROTOŽE
SE TO NEPŘÍZNIVĚ PROJEVUJE NA FUNKČNÍCH VLASTNOSTECH
SKLÍZECÍ ŘEZAČKY A TÉŽ NA BEZPEČNOSTI PRÁCE A BEZPEČNOSTI POHYBU. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU POUŽITY, JE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE VYLOUČENA.
Výrobce neustále pracuje na zdokonalování konstrukce sklízecí řezačky, s čímž mohou být spojeny změny v konstrukci jednotlivých montážních jednotek a součástí, které nejsou zachyceny v tomto návodu
k obsluze. Některé technické údaje a obrázky se mohou lišit od skutečného
stavu sklízecí řezačky, rozměry a hmotnost jsou informativní veličiny.
Tento návod k obsluze odpovídá technické dokumentaci ve stavu z
dubna 2010.
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Návod k obsluze zpracoval Republikový konstruktérský unitární
podnik GSKB pro sklízecí techniku (RKUP GSKB). Veškeré připomínky ke
konstrukci, provozu a obsluze sklízecí řezačky zasílejte prosím na adresu:
246035, Gomel, ul. Jefremova, 61, RKUP GSKB, fax (0232) 54-65-93, 5414-83.

P o u ž i té

zkratky a běžná

označení:

NO - návod k obsluze;
řezačka - závěsná sklízecí řezačka KIN-F-1500
PALESSE CH15;
traktor - traktory trakční třídy 1,4;
HOV - hřídel odběru výkonu;
NNP – náhradní díly, nástroje a příslušenství;
MTÚ - technická údržba prováděná každý měsíc;
ТÚ-1 – první údržba;
V tomto NO jsou body, které se týkají bezpečnosti obsluhujícího
personálu a řezačky, označeny speciálním symbolem:
POZOR!
VAROVÁNÍ.
JE ZAKÁZÁNO.
Označení pokynů, při jejichž nedodržení existuje nebezpečí pro
zdraví a život obsluhy, strojníků a jiných osob, jakož i nebezpečí
poškození řezačky
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Základní údaje o výrobku
Závěsná sklízecí řezačka

KIN-F-1500
PALESSE CH15

Rok výroby
Sériové číslo
Kód stroje

Firemní štítek

POZOR: VČASNÉ VYPLNĚNÍ VŠECH ODDÍLŮ NÁVODU K OBSLUZE JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU PRO TO, ABY VÝROBCE PŘIJAL
PŘÍPADNÉ REKLAMACE!

Návod k obsluze
prostudoval
____________________

podpis (jméno čitelně)
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Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření
POZOR: PŘI PROVOZU A OBSLUZE ŘEZAČKY DODRŽUJTE
„PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI NA TRAKTORECH, ZEMĚDĚLSKÝCH A SPECIÁLNÍCH STROJÍCH“!
POZOR: PŘI PŘEPRAVĚ ŘEZAČKY PO VEŘEJNÝCH SILNICÍCH
DODRŽUJTE „PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU“. NEPŘEKRAČUJTE
STANOVENOU RYCHLOST PŘEPRAVY S TRAKTOREM – 20 KM/H!
POZOR: PŘÍSNĚ DODRŽUJTE POŽADAVKY VÝSTRAŽNÝCH A
ZÁKAZOVÝCH NÁPISŮ NA ŘEZAČCE!
PRÁCE PŘI OPRAVĚ A TECHNICKÉ ÚDRŽBĚ ŘEZAČKY SMÍ
PROVÁDĚT POUZE VYŠKOLENÍ SERVISNÍ ODBORNÍCI.
POZOR: PŘED ZAPOJENÍM PRACOVNÍHO ÚSTROJÍ A PŘED
ZAČÁTKEM JÍZDY SE PŘESVĚDČTE, ŽE JE CESTA VOLNÁ. VYDEJTE
VÝSTRAŽNÝ ZVUKOVÝ SIGNÁL!
JE ZAKÁZÁNO NACHÁZET SE V ZÓNĚ 30 M OD SPUŠTĚNÉ
ŘEZAČKY.
POZOR:
PŘED
JÍZDOU
ZKONTROLUJTE,
ZDA
SE
V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ KOLEM TRAKTORU A ŘEZAČKY NENACHÁZEJÍ LIDÉ (ZEJMÉNA DĚTI)!
POZOR: PŘÍTOMNOST NEPOVOLANÝCH OSOB (ZEJMÉNA
DĚTÍ) V KABINĚ TRAKTORU JE ZAKÁZÁNA!
POZOR: OBSLUHA SMÍ OPUSTIT KABINU TRAKTORU, POUZE
POKUD JE MOTOR VYPNUTÝ!
POZOR: PŘI PŘEPRAVĚ A PŘEJÍŽDĚNÍ UVEĎTE ŘEZAČKU DO
PŘEPRAVNÍ POLOHY!
POZOR: PŘI PŘEVÁDĚNÍ ŘEZAČKY Z PRACOVNÍ DO PŘEPRAVNÍ POLOHY A ZPĚT NESMÍ BÝT NIKDO MEZI ŘEZAČKOU A
NOSNÍKEM TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ!
POZOR: PŘI PŘEPRAVĚ A PŘEJÍŽDĚNÍ SE PŘESVĚDČTE, ŽE
JSOU PARKOVACÍ OPĚRY A OPĚRNÉ KOLO PŘEVEDENY DO PŘEPRAVNÍ POLOHY A SPOLEHLIVĚ ZAJIŠTĚNY!
JE ZAKÁZÁNO JEZDIT ZPÁTEČKOU, POKUD JE ŘEZAČKA V
PRACOVNÍ POLOZE.
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PRACOVNÍ POLOZE.
POZOR: PŘI PŘEPRAVĚ A PŘEJÍŽDĚNÍ MUSÍ BÝT KARDANOVÁ HŘÍDEL POHONU ŘEZAČKY ODPOJENÁ OD TRAKTORU!
POZOR: PŘED PŘIPOJENÍM KARDANOVÉ HŘÍDELE POHONU
ŘEZAČKY K TRAKTORU ZBAVTE DRÁŽKY ČEPU A KLOUBOVÉ SPOJE NEČISTOT, ABY SE NA ČEP DALA VOLNĚ NAVLÉKNOUT VIDLICE!
JE ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT KARDANOVÉ HŘÍDELE ŘEZAČKY BEZ OCHRANNÝCH KRYTŮ NEBO S POŠKOZENÝMI KRYTY.
JE ZAKÁZÁNO NACHÁZET SE V ZÓNĚ OTÁČENÍ KARDANOVÉ
HŘÍDELE PŘI ZAPNUTÉM POHONU.
POZOR: HYDRAULICKÝ SYSTÉM JE POD VYSOKÝM TLAKEM!
JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT MONTÁŽNÍ PRÁCE A OPRAVY NA
HYDRAULICKÉM SYSTÉMU, KTERÝ JE POD TLAKEM, PŘED PROVEDENÍM PRACÍ JE NEZBYTNÉ ODPUSTIT TLAK V HYDRAULICKÉM
SYSTÉMU.
JE ZAKÁZÁNO PRACOVAT NA ŘEZAČCE S NEÚPLNOU SADOU NOŽŮ NA ROTORU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ŘEZAČKY
VIBRACEMI.
POZOR: FREKVENCE OTÁČEK TRAKTORU 16,4 S
OT/MIN)!

-1

(1000

POZOR: PŘI ODPOJOVÁNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU ŘEZAČKY OD HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU TRAKTORU MUSÍ BÝT HYDRAULICKÉ HADICE SPOLEHLIVĚ UPEVNĚNY NA TRAKTORU!
JE ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT ŘEZAČKU S JAKOUKOLI VADOU.
NIKDO SE NESMÍ NACHÁZET NA STUPÍNKU ŘEZAČKY BĚHEM
PŘEPRAVY A PRÁCE.
S ŘEZAČKOU SE NESMÍ PRACOVAT NA NEUPRAVENÝCH,
KOVOVÝMI PŘEDMĚTY A KAMENY ZANESENÝCH POLÍCH.
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1 Všeobecné informace

1 Všeobecné informace
1.1 Návod k obsluze je určen pro obsluhu, strojníky, inženýrské a
technické pracovníky, kteří mají na starosti provoz a údržbu závěsné sklízecí řezačky KIN-F-1.1 PALESSE CH15.
1.2 Řezačka byla vytvořena výhradně k použití na zemědělských
pracích (použití ke stanovenému účelu).
Žádné jiné použití není přípustné a není použitím ke stanovenému
účelu. Za škody vzniklé následkem takového použití výrobce neručí, riziko
na sebe bere pouze uživatel.
1.3 Řezačka je určena ke kosení trav, kukuřice a jiných silážovatelných plodin do výšky 1,2 m se současným rozmělňováním a nakládáním
do dopravních prostředků a dále se může používat ke kosení bramborové
natě.
1.4 Řezačka se spojuje s traktory trakční třídy 1,4 s frekvencí otáček
HOV 16,4 s-1 (1000 оt/min).
1.5 Řezačka se musí provozovat na půdách s vlhkostí dle tabulky 1.
Tabulka 1
Mechanické složení půdy

Vlhkost půdy, %, maximálně

Hlinitopísčitá

14

Lehká písčitohlinitá

16

Střední písčitohlinitá

18

Těžká písčitohlinitá a jílovitá

24

1.6 Záklopka, která se nasazuje na řezačku při sklízení bramborové
natě s rozhazováním rozmělněné hmoty po poli, nosník, který se připevňuje ke dnu těla zadní nápravy traktoru k tažení závěsu, a redukce kola k dokončení závěsu 2-PTS-4,5 při odvozu bramborové natě se dodávají na základě zvláštní objednávky.
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2 Zařízení a práce

2 Zařízení a práce
2.1 Řezačka (obrázek 1) sestává z nosníku závěsu 6,základny 11,
rotoru 9, urychlovače vyhazování 1, dopravníku siláže 2 a pláště 18. Před
rotorem je ustaven ohýbač stébel 10.Na základně je upevněno opěrné kolo
5 (obrázek 2).

1 – urychlovač vyhazování; 2 – dopravník siláže; 3 – řemen pohonu reduktoru;
4 – závěsný třmen; 5 – předloha; 6 – nosník závěsu; 7 – hadice hydraulické;
8 – reduktor; 9 – rotor; 10 – ohýbač stébel; 11 – základna; 12 – čep se závlačkou;
13 – odrazka (červené barvy); 14 – kryt; 15, 16 – hrazení; 17 – konzole; 18 – plášť
Obrázek 1 - Závěsná sklízecí řezačka KIN-F-1500
(pracovní poloha)
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Pro práci se řezačka převede do pracovní polohy
Před přepravou se složí do přepravní polohy (obrázek 2).

(obrázek 1).

1 – hrazení pohonu reduktoru; 2 – základna řezačky; 3 – držadlo; 4 – opěra; 5 – opěrné kolo; 6 – nýt; 7 – konzole; 8 – předloha; 9 – zámek; 10 – nosník závěsu; 11 – parkovací opěra; 12 – matice; 13 – zadní štítek; 14, 15 – sklopné šrouby; 16 – víko; 17 – hadice hydraulické; 18 – podpěra k připojování; 19 – šroub; 20 – odrazka (bílé barvy);
21 – stojan
Obrázek 2 - Závěsná sklízecí řezačka KIN-F-1500
(přepravní poloha - dopravník siláže je pomyslně otočen do strany)
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2 Zařízení a práce

Schémata, jak řezačka provádí technologický proces, jsou znázorněna na obrázku 3.

1 – ohýbač stébel; 2 – nože rotoru; 3 – urychlovač vyhazování; 4 – dopravník siláže;
5 – záklopka; 6 - plášť
Obrázek 3 – Schémata provádění technologického procesu řezačky

Schéma 3a se použije na sklízení tenkostébelných a hrubostébelných plodin se současným nakládáním do vozidla.
Při pohybu řezačky jsou rostliny nakláněny ohýbačem stébel 1 (obrázek 3), nože rotoru 2, připevněné pomocí kloubových spojů, kosí rostlinnou hmotu, rozmělňují ji a rozmělněnou hmotu dopravují na lopatky urychlovače vyhazování 3, které ji posílají po dopravníku siláže 4 do vozidla jedoucího vedle nebo připojeného zezadu k řezačce.
Schéma 3b se použije pouze na sklízení bramborové natě s rozhazováním rozmělněné hmoty po poli.
V případě nasazení záklopky 5 se rozmělněná hmota rozprostírá po
poli.
2.2 Pohon pracovního ústrojí je realizován z HOV traktoru kardanovou hřídelí.
2.3 Základna 11 (obrázek 1) je pevná svařovaná konstrukce, na kterou se montují všechny hlavní dílce řezačky.
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2.4 Nosník závěsu 6 svařované konstrukce je pomocí osy spojen se
základnou sklopnými šrouby 14 a 15 (obrázek 2). Na nosník je nasazena
předloha 5 (obrázek 1) s volnoběžkovou spojkou a zámek 9 (obrázek 2)
pro automatické spojení řezačky s traktorem. Volnoběžková spojka je určena k přenosu krouticího momentu z HOV traktoru na hřídel příjmu výkonu řezačky v pracovním směru a k rozpojení pohonu v případě snížení otáček nebo úplného zastavení HOV.
2.5 Rotor (obrázek 5) je určen ke kosení, rozmělňování a podávání
rozmělněné hmoty na lopatky urychlovače vyhazování. Ten představuje
svařovanou konstrukci z trubky a čepů a nasazuje se na opěrách do bočnic
základny. Na povrchu rotoru je v určeném pořadí navařeno 32 konzolí 4 k
nasazení řezných nožů 1. Nože jsou nasazeny na konzolích pomocí objímek 3, šroubů 2 a matic 5.
Rotor se před nasazením na řezačku dynamicky vyvažuje ve výrobním podniku.

1 – nůž; 2 – šroub; 3 – objímka; 4 – konzole; 5, 11– matice; 6 – hřídel rotoru;
7 – ložisko; 8 – řemenice; 9, 10 – podložky; 12 – závlačka
Obrázek 5 - Rotor

2 Zařízení a práce

2.6 Urychlovač vyhazování (obrázek 6) je nainstalován na zadní
stěně základny a je určen k přepravování rozmělněné hmoty po dopravníku
siláže.
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1 – urychlovač; 2 – opěra urychlovače; 3 – řemenice; 4 – šroub; 5 – nařezané pouzdro;
6 – hřídel; 7 – soubor vložek; 8, 9, 13 – matice; 10 – úhelník; 11 – konzole;
12 – pojistná podložka
Obrázek 6 - Urychlovač vyhazování
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2.7 Dopravník siláže (obrázek 7) je určen k nasměrování proudu
rozmělněné hmoty do vozidla. Dopravník je žlab s otočným štítkem 1, připevněným pomocí kloubových spojů a určeným k rovnoměrnému rozdělování rozmělněné hmoty ve vozidle.

1, 2 – štítky; 3 – lano; 4 – šroub; 5 – matice; 6 – vidlice; 7, 8 – hydraulické válce;
9 – opěra; 10 – sklopné šrouby; 11 – osa se závlačkou a podložkou; 12 – závlačka;
13 – prst; 14 – podložka; 15 – pístnice hydraulického válce; 16 – třmen
Obrázek 7 – Dopravník siláže

2.8 Hydraulický systém řezačky je určen k:
- zvedání a spouštění při převádění z přepravní polohy do pracovní
a zpět;
- ovládání štítků dopravníku siláže - hydraulický válec 7 (obrázek 7);
- otáčení dopravníku siláže - hydraulický válec 8.
Hydraulický systém řezačky se ovládá hydraulickým rozdělovačem
traktoru z kabiny. Hydraulické systémy řezačky a traktoru se spojují pomocí
hydraulických hadic rychlospojkami ze sady NNP k řezačce.
Základní hydraulický obvod je uveden na obrázku 8.
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Dr1, Dr2 – vsuvky; PN1…PN4 – polospojky vnější; C1 – hydraulický válec ovládání štítku
dopravníku
siláže
a
zvedání-spouštění
dopravníku
siláže;
C2 – hydraulický válec ovládání otáčecího mechanismu dopravníku siláže
Obrázek 8 - Základní hydraulický obvod

2.8 Plášť (obrázek 1) je určen k zabránění vyhazování kamenů.
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3 Technická charakteristika

3 Technická charakteristika
3.1 Základní parametry a technické údaje jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2
Název parametru

Hodnota

Dopravní kapacita při sklízení travní hmoty o úrodnosti min. 20 t/ha a vlhkosti min. 80 %, kg/s, minimálně

5

Množství částic max. 200 mm v rozmělněné hmotě,
%, minimálně

80

Pracovní rychlost, km/h, maximálně

8

Přepravní rychlost, km/h, maximálně

20

Obrysové rozměry řezačky s traktorem MTZ-82 v
přepravním stavu (dopravník siláže je otočen doleva),
mm
- délka
- šířka
- výška

5500
4900
4300

Obrysové rozměry řezačky s traktorem MTZ-82 v
pracovním stavu (dopravník siláže je otočen dozadu),
mm
- délka
- šířka
- výška

7950
3900
4300

Obrysové rozměry řezačky
v přepravním stavu, mm
- délka
- šířka
- výška

5800
2250
4000

Výška sestavy nožů rotoru, mm
- minimální, max.
- maximální, min.

s traktorem

MTZ-82

60
350
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Konec tabulky 2
Název parametru

Hodnota

Výška podávání rozmělněné hmoty, m, minimálně

3,6

Šířka záběru, mm

1500-50

Využívaný výkon, kW, maximálně

40

Hmotnost konstrukční bez náhradních dílů, kg
950
5.50-16 FBEL-256 NS 8
TU RB 14762133.117-97

Pneumatika kola
Tlak v pneumatikách, MPa

0,2

Provozní tlak hydraulického systému, MPa
Jmenovitá frekvence otáček HO traktoru,
(ot/min)

16…20
s-1
16,4 (1000)

Jmenovitá frekvence otáček rotoru, s-1 (ot/min)
Jmenovitá frekvence otáček HO traktoru,
(ot/min)
Počet obsluhujících osob, os.

24,17 (1450)
s-1
15,87 (952)
1
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4 Bezpečnostní požadavky
4.1 V š e o b e c n á u s t a n o v e n í
4.1.1 Před zahájením provozu řezačky se seznamte s tímto NO.
4.1.2 Pracovat s řezačkou smějí pouze osoby, jež se seznámily se
zařízením řezačky, absolvovaly nebytné školení (rekvalifikaci), instruktáž o
bezpečnosti techniky a bezpečnosti práce.
4.1.3 Při provozování řezačky dbejte varovných a informačních tabulek, na kterých jsou důležité pokyny k bezpečnému provozu a zabránění
nehodám.
– Místo mazání konzistentním mazivem

– Místo mazání tekutým mazivem

– Zvedací bod

– Symbol bezpečnostní techniky.
(V oddílech návodu k obsluze, které jsou označeny touto značkou, jsou uvedeny zvláštní pokyny pro bezpečný a bezporuchový
provoz)
- Návod k obsluze pro obsluhu (je třeba přečíst a dále dodržovat
NO)

4.1.4 Na řezačce musí být označena místa zavěšení barvou, která
je kontrastní k základní barvě řezačky, nebo na ní musí být bezpečnostní
značky.
4.1.5 Mechanické opěry musí být natřeny kontrastní barvou k barvě
řezačky. Opěry musí být na řezačce i tehdy, když se nepoužívají.
4.1.6 Při přepravě a přejíždění uveďte řezačku do přepravní polohy.
4.1.7 Na řezačce jsou výstražné bezpečnostní značky (piktogramy).
Piktogramy k bezpečnému provozu (obrázky 9, 9a) obsahují důležité pokyny k zajištění bezpečnosti a ke správnému používání řezačky. Piktogramy
musí být vždy uchovávány v čistotě. V případě poškození je třeba je obnovit. Pokud se během používání vyměňují díly s umístěnými piktogramy, je
nutné zajistit, aby byly k novým dílům přidělány odpovídající piktogramy.
Piktogramy a jejich význam jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tabulka 3
Piktogramy na řezačce
KIN-F-1500

Význam ikon

Před zahájením práce si prostudujte návod
k obsluze

Nedotýkejte se pohybujících se částí urychlovače vyhazování, dokud se úplně nezastaví

STOP
Pozor, otáčející se nože!
Nepřibližujte se k nebezpečné zóně, dokud
se rotor úplně nezastaví

Neotvírejte ochranné krytky a nepřibližujte se
rukama k nebezpečné zóně, dokud se rotující
části úplně nezastaví a pokud je zapnutý motor traktoru

Upevněte ochrannou zábranu řemenového
převodu v otevřené a zavřené poloze
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Pokračování tabulky 3
Piktogramy na řezačce
KIN-F-1500

Význam ikon

Před údržbou a opravou vypněte motor traktoru a vyjměte klíč ze zapalování

Pokud řezačka pracuje, udržujte odstup. Nestůjte pod dopravníkem siláže. Udržujte odstup
při otáčení dopravníku siláže

Neotvírejte a nesundávejte ochranné zábrany, pokud pracuje motor traktoru

Není dovoleno, aby řezačka pracovala v
ochranném pásmu elektrického vedení

Po zavěšení řezačky na traktor zajistěte spoj
pružinovou závlačkou
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Konec tabulky 3
Piktogramy na řezačce
KIN-F-1500

Význam ikon

Při převádění řezačky z pracovní do
přepravní polohy a zpět nestůjte mezi
řezačkou a nosníkem závěsu

Udržujte bezpečnou vzdálenost od pracující řezačky

Po otočení nosníku závěsu do pracovní
polohy jej zajistěte k základně sklopnými
šrouby

Nestůjte poblíž kloubového spoje, pokud
pracuje motor

Nestůjte a neseďte během jízdy na stupínku řezačky
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Obrázek 9 – Bezpečnostní značky (piktogramy) a jejich rozmístění na řezačce
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STOP

Obrázek 9 a – Bezpečnostní značky (piktogramy) a jejich rozmístění na řezačce
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4.2 B e z p e č n o s t n í p ř e d p i s y p ř i p ř e p r a v ě, k o n
zervaci a dekonzervaci
4.2.1 Při přepravě a přejíždění převeďte řezačku do přepravní polohy.
Převedení musíte provádět na rovné ploše s pevným podložím (na
polní cestě).
PŘI PŘEVÁDĚNÍ ŘEZAČKY Z PRACOVNÍ POLOHY DO PŘEPRAVNÍ A ZPĚT HROZÍ NA NĚKTERÝCH MÍSTECH NEBEZPEČÍ SEVŘENÍ, JE ZAKÁZÁNO, ABY SE MEZI TRAKTOREM A ŘEZAČKOU NACHÁZELI LIDÉ, DOKUD NEBUDOU USTAVENY PARKOVACÍ PODPĚRY
NEBO ZAKLÁDACÍ KLÍNY.
K ZAKLÁDÁNÍ ŘEZAČKY JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PRKNA,
CIHLY A JINÉ MATERIÁLY.
POZOR: PŘI PŘEPRAVĚ A PŘEJÍŽDĚNÍ SE PŘESVĚDČTE,
ŽE JSOU PARKOVACÍ OPĚRY A OPĚRNÉ KOLO PŘEVEDENY DO
PŘEPRAVNÍ POLOHY A SPOLEHLIVĚ ZAJIŠTĚNY!
4.2.2 Rychlost přepravy nesmí být vyšší než
20 km/h.
4.2.3 Úseky konzervace a dekonzervace musí být izolovány od
ostatních výrobních procesů, aby nedošlo k působení škodlivých faktorů na
osoby, které nepracují s konzervačními prostředky.
4.2.4 Na místech konzervace a dekonzervace nesmí maximální přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší pracovní zóny ani teplota, vlhkost a
pohyblivost vzduchu překračovat normy stanovené ministerstvem zdravotnictví a hygienickými normami pro projektování průmyslových podniků.
4.2.5 Osoby zaměstnané na místech konzervace a dekonzervace
musí používat prostředky individuální ochrany (pláště, rukavice, ochranné
brýle atd.).
4.2.6 Při dekonzervaci řezačky dbejte těchto požadavků:
- místnosti, kde se provádí dekonzervace, musí být vybaveny odsávací ventilací a musí v nich být nezbytné hasicí prostředky;
- plocha, kde se provádějí práce, musí být rovná, zbavená nečistot a
musí mít protiskluzový povrch.
V
MÍSTECH, KDE SE PROVÁDÍ DEKONZERVACE, JE ZAKÁZÁNO UCHOVÁVAT A KONZUMOVAT POTRAVINY!
4.2.7 Při dekonzervaci musí být dodržovány požadavky vyložené v
oddíle 9 NO.
4.3 B e z p e č n o s t n í p ř e d p i s y p ř i m o n t á ž i a z á
běhu
4.3.1 Nepouštějte nepovolané osoby do zóny vykládání řezačky.
4.3.2 Zavěšování na označených místech a vyklápění provádějte
speciálními zvedacími mechanismy o nosnosti minimálně 1000 kg.
24

KIN-F-1500 Návod k obsluze

4.3.3 Všechny otevřené převody musí být zakryty ochrannými kryty
a hrazením.
POZOR: JE ZAKÁZÁNO PRACOVAT BEZ NASAZENÝCH KRYTŮ
A HRAZENÍ!
4.3.4 Připojování kardanové hřídele, její zajištění a zajištění ochranného krytu provádějte důkladně.
JE ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT KARDANOVÉ HŘÍDELE ŘEZAČKY
BEZ OCHRANNÝCH KRYTŮ NEBO S POŠKOZENÝMI KRYTY!
4.3.5 Připojovat a odpojovat kardanovou hřídel je třeba pouze při
odpojeném HOV traktoru, vypnutém motoru a bez klíčků v zapalování.
4.3.6 Je povoleno používat pouze kardanové hřídele předepsané
výrobcem.
Při prodeji na export není řezačka vybavena pohonnou kardanovou
hřídelí. Kardanová hřídel musí být pořízena v zastoupeních firmy Walterscheid (Německo) na základě individuální objednávky podle typu závěsného zařízení a umístění HOV v používaném traktoru. Připojovací parametry
drážkové stopky HPV řezačky jsou D-8х32х38Н8х6D9.
4.3.7 Během zkoušek a záběhu řezačky musí být obsluha v kabině
traktoru.
4.3.8 Odveďte všechny osoby z nebezpečné zóny. Pokud se přiblíží
k nebezpečné zóně lidé, je třeba řezačku okamžitě zastavit. Řezačka nesmí pracovat bez dozoru.
4.3.9 JE ZAKÁZÁNO NACHÁZET SE V ZÓNĚ OTÁČENÍ HŘÍDELE
ODBĚRU VÝKONU A KARDANOVÉ HŘÍDELE PŘI ZAPNUTÉ HO!
Nikdy nezapínejte HO při vypnutém motoru.
4.3.11 POZOR: PŘI AGREGOVÁNÍ ŘEZAČKY S TRAKTOREM ZAJISTĚTE PRUŽINOVOU ZÁVLAČKU SPOJ S ŘEZAČKOU!
4.4 B e z p e č n o s t n í p o ž a d a v k y p ř i p r á c i
4.4.1 Připojování řezačky k traktoru se musí provádět na rovné ploše s tvrdou podlahou.
4.4.2 Před každým zapnutím pohonu HOV traktoru prohlédněte kardanové hřídele, a teprve poté co se přesvědčíte, že jsou spolehlivě upevněné, zapněte pohon.
Před zapojením pracovního ústrojí a před začátkem jízdy se přesvědčte, že je cesta volná. Určitě varujte všechny kolem zvukovým znamením.
4.4.3 Zkontrolujte práci mechanismů řezačky za volnoběhu.
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4.4.4 JE ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT ŘEZAČKU S JAKOUKOLI
VADOU!
4.4.5 POZOR: HYDRAULICKÝ SYSTÉM JE POD VYSOKÝM TLAKEM!
4.4.6 Při připojování hydraulických hadic k hydraulického systému
traktoru dbejte na to, aby nebyl hydraulický systém traktoru pod tlakem.
Připojování provádějte v souladu se značením, které na nich je.
V důsledku nesprávného připojení dojde k nesprávnému fungování
a bude hrozit nehoda.
Při odpojování hydraulického systému řezačky od hydraulického
systému traktoru musí být hydraulické hadice spolehlivě upevněny na traktoru.
4.4.7 Nedopusťte, aby na spojích olejového potrubí unikal olej nebo
se tvořily kapky. Rozlitý olej je třeba ihned utřít. Pro tento účel používejte
pomocné prostředky.
POZOR: NEDOTÝKEJTE SE KOVOVÝCH OLEJOVÝCH POTRUBÍ,
MOHU SE ZAHŘÍVAT AŽ NA 70-80 °C!
4.4.8 Pravidelně kontrolujte opotřebovanost hydraulických hadic. V
podmínkách normálního provozu se musí hydraulické hadice měnit po 5 letech počínaje dnem výroby řezačky.
Nové hadice musí splňovat technické požadavky hydraulického systému.
4.4.9 Kontrolujte upevnění nožů rotoru, přitom musí být motor traktoru vypnutý a klíč vyjmutý ze zapalování.
JE ZAKÁZÁNO PRACOVAT NA ŘEZAČCE S NEÚPLNOU SADOU
NOŽŮ NA ROTORU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ŘEZAČKY VIBRACEMI!
4.4.10 Výměnu nožů provádějte v souladu s pokyny výrobce, aby
nedošlo k případné nebezpečné nerovnováze.
4.4.11 Během práce nemá obsluha dovoleno opouštět kabinu traktoru.
V případě, že se v nebezpečné zóně vyskytují nepovolané osoby, je
třeba zastavit práci řezačky a vypnout motor.
Řezačka nesmí pracovat bez dozoru.
4.4.12 Pokud je řezačka používána v souladu s určením, může docházet k vylétávání kamení a podobných předmětů.
JE ZAKÁZÁNO NACHÁZET SE V ZÓNĚ 30 M OD SPUŠTĚNÉ ŘEZAČKY!
4.4.13 V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU NA ŘEZAČCE PROVÁDĚNY JAKÉKOLI PRÁCE, MUSÍ BÝT TRAKTOR VYPNUTÝ A KLÍČ NESMÍ BÝT V
ZAPALOVÁNÍ.
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4.4.14 Čištění pracovního ústrojí v případě zanášení rostlinnou hmotou provádějte ručně s pomocí čisticího prostředku umístěného v základně
řezačky 2 (obrázek 2) pod víkem 16. Předtím odšroubujte matice a učiňte
nezbytná bezpečnostní opatření.
4.4.15 S ŘEZAČKOU SE NESMÍ PRACOVAT NA NEUPRAVENÝCH, KOVOVÝMI PŘEDMĚTY A KAMENY ZANESENÝCH POLÍCH.
4.4.16 Není dovoleno, aby řezačka pracovala v ochranném pásmu
elektrického vedení.
Na částech polí a cest, nad nimiž vedou vzdušná elektrická přenosová vedení, se jízda a práce agregátu povoluje v případě, že vzdušná
vzdálenost nejvyššího bodu traktorového agregátu od nejbližšího vodiče
pod napětím bude přinejmenším stejná jako v tabulce 4.
Tabulka 4
Napětí elektrického vedení v kV
do 35
od 35 do 110
od 110 do 220
od 220 do 400
od 400 do 750
od 750 do 1150

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

4.4.17 Hladina akustického tlaku, který vytváří řezačka, je 96 dB.
V případě dlouhodobé nepřetržité práce s řezačkou je třeba používat prostředky individuální ochrany (PIO) sluchových orgánů.
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POZOR: POKUD POUŽÍVÁTE PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ
OCHRANY (PIO), DOBA PRÁCE NENÍ OMEZENA!
4.4.18 Během práce řezačky se nesmí nikdo nacházet na korbě vozidla.
4.4.19 Nikdo se nesmí nacházet na stupínku řezačky během přepravy a práce.
4.4.20 Pokud provádíte práci poblíž silnice, nesměrujte rozmělněnou
hmotu na vozovku.
4.4.21 Řezačka v pracovní poloze se při pohybu po poli musí opírat
o opěrné kolo.
4.4.22 Je zakázáno nacházet se pod dopravníkem siláže, pokud řezačka pracuje nebo pokud je převáděna z pracovní polohy do přepravní a
obráceně.
4.4.23 Při manévrování nebo jízdě dozadu je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost.
4.4.24 Při práci s hydraulickým olejem je třeba dodržovat pravidla
osobní hygieny. Pokud ukápne olej na sliznici oka, je nutné oko vypláchnout velkým množstvím teplé vody. Z pokožky se olej smývá teplou mýdlovou vodou.
4.4.25 Při vypouštění horkého oleje je nutná maximální opatrnost –
hrozí nebezpečí popálení!
4.5 B e z p e č n o s t n í o p a t ř e n í p ř i p r o v á d ě n í
chnické údržby a při ukládání do skladu

te

4.5.1 Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, smí
provádět pouze speciálně vyškolený personál.
4.5.2 Opravy, technickou údržbu, mazání řezačky provádějte pouze
při vypnutém motoru, odpojené KOSTŘE traktoru a s klíčkem vyndaným ze
zapalování.
4.5.3 Nářadí a příslušenství k provádění údržby a opravy musí být
nezávadné a práce s ním musí být bezpečná!
4.5.4 Nenechávejte na řezačce po opravě a seřízení nářadí ani jiné
předměty. Pokud by se dostaly do pracovního ústrojí, mohou způsobit havárii.
4.5.5 Při opravě hydrauliky musí být z hydraulického systému řezačky vypuštěn tlak.
4.5.6 Před svářecími pracemi je nezbytné pečlivě řezačku a okolí
očistit od vegetace.
4.5.7 Při výměně řemenů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, když se
odlehčují natahovací pružiny řemenů, neboť je k tomu zapotřebí vynaložit
velké úsilí.
4.5.8 Aby při odpojování řezačky od traktoru (skladování) nedošlo k
jejímu převrácení a poškození nožů rotoru, postavte řezačku na dvě vysunuté opěry na bočnicích rotoru, parkovací
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opěru a opěrné kolo. K zakládání řezačky je zakázáno používat prkna, cihly
a jiné materiály.
4.5.9 Přísně dodržujte požadavky bezpečnostní techniky při používání zvedacích dopravních prostředků. Je zakázáno pracovat pod řezačkou, která je zvednutá jen zvedákem.
4.6 P r a v i d l a p o ž á r n í b e z p e č n o s t i
4.6.1 Traktor, který pracuje v agregaci s řezačkou, musí být vybaven
protipožárním inventářem (lopatou a hasicím přístrojem).
4.6.2 Zajištění požární bezpečnosti při práci s řezačkou je na obsluze.
4.6.3 Nedopusťte, aby na spojích olejového potrubí unikal olej.
Hydraulický olej je hořlavina. Při vzplanutí oleje je možné použít tyto
prostředky hašení požáru: rozprašovaná voda, pěna; v případě hašení ve
větším objemu oxid uhličitý, směs SŽ6, směs «3,5» a pára.
4.6.4 Je zakázáno rozdělávat ohně, provádět svářečské práce a používat veškeré druhy otevřeného ohně na sklízených polích.
4.6.5 Při svářečských pracích na řezačce připojené k traktoru je nutné vypnout motor, odpojit KOSTRU traktoru a vytáhnout klíč ze zapalování.
4.6.6 Místo provádění svářečských nebo jiných prací s využitím otevřeného ohně musí být vybaveno protipožárními prostředky.
4.6.7 V případě požáru je nutné zasypat ohnisko požáru pískem nebo zakrýt pytlovinou, plachtovinou nebo jinou tuhou látkou, použít hasicí
přístroje traktoru a informovat požární ochranu.
JE ZAKÁZÁNO ZALÉVAT HOŘÍCÍ PALIVO VODOU!
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5 Příprava k práci
5.1 Řezačka je odesílána z výrobního závodu kompletně v částečně
rozebraném stavu.
Z řezačky je odmontován dopravník siláže, kardanová hřídel, plášť,
odrazky, zadní světla s konektorem a to vše je uloženo v bedně s NNP.
Při přípravě řezačky k použití je nutné provést dekonzervaci, dokončovací montáž, seřízení a záběh.
5.2 Dekonzervace řezačky
Před zahájením provozu řezačky proveďte její dekonzervaci:
1) odstraňte z venkovních povrchů součástek obaly;
2) dekonzervaci provádějte v souladu s bodem 9.7;
3) sundejte záslepky.
5.3 D o k o n č o v a c í m o n t á ž ř e z a č k y
5.3.1 Před dokončovací montáží je třeba zkontrolovat kompletnost
odmontovaných celků, upínacích součástek a jejich stav.
Veškeré zjištěné vady odstraňte.
5.3.2 Plošina pro dokončovací montáž řezačky musí být hladká a
čistá.
Dokončovací montáž dopravníku siláže proveďte pomocí zvedací
techniky, přičemž jej zvedejte za třmen 16 (obrázek 7).
Při dokončovací montáži dopravníku siláže je třeba:
1) postavit dopravník siláže na opěru 9;
2) zajistit jej osou 11 se závlačkou a podložkou;
3) upevnit sklopnými šrouby 10 s maticemi a podložkami;
4) spojit pístnici 15 hydraulického válce 7 s vidlicí 6 prstem 13, nasadit závlačky 12 a podložky 14.
5.3.3 Nasaďte na řezačku řemeny (pokud jsou odmontovány) ze sady NNP k řezačce.
Řemen pohonu urychlovače nasaďte podle bodu 7.4.3.1, řemen pohonu reduktoru podle bodu 7.4.3.2, řemen pohonu rotoru podle bodu
7.4.3.3.
5.3.4 Nasaďte červenou odrazku 13 (obrázek 1) a bílou odrazku 20
(obrázek 2) do otvorů v plášti 14 (obrázek 1) a v hrazení 1 (obrázek 2) a
upevněte je šrouby М6х12 s maticemi a podložkami ze sady NNP k řezačce.
5.4.5 Na konzole řezačky musí být nasazena zadní světla ze sady
NNP.
K zapojení zadních světel 2 a 3 (obrázek 10) se na řezačce nainstaluje a stahovacími páskami připevní kabelový svazek světel 1 (ze sady
NNP). Vidlice kabelového svazku světel se zapojí do zásuvky traktoru 12
V.
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1 – kabelový svazek světel; 2, 3 – zadní světla
Obrázek 10 – Připojení zadních světel k řezačce

5.3.6 Nasaďte na řezačku plášť 18 (obrázek 1) ze sady NNP k řezačce a upevněte jej šrouby.
Při práci na sklizni velmi úrodných plodin vysokých více než 700 mm
se plášť nenasazuje.
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5.4 Z a p oj e n í ř e z a č k y za t r a k t o r
5.4.1 Traktor musí být vybaven automatickým spřáhlem SA-1 (obrázek 11) pro agregaci s řezačkou. V případě, že při práci s řezačkou a pro
přepravu přívěsu s rozmělněnou hmotou používá tentýž traktor, je třeba na
traktor nasadit nosník 6 (obrázek 12), ke kterému se pomocí prstů 2 připevní závěsná vidlice 5 traktoru pro tažení přívěsu.

1 – rám; 2 – lišta; 3 – západka; 4 – zámek; 5 – rukojeť; 6 – drážka pro západku spřáhla;
7 – podpěra západky; 8 – výstředník; 9 – poutko; 10 – konzole; 11 - řetízek
Obrázek 11 – Automatické spřáhlo SA-1

Nosník se připevní ke dnu trupu zadní nápravy připojovaného traktoru šrouby3 (М22х1,5) s maticemi a ke stříšce HOV šrouby 4 (М18) s podložkami (ze sady náhradních dílů) obdobně jako při upevňování hydraulického háku.

1 – otočný čep; 2 – prsty; 3, 4 – šrouby; 5 – závěsná vidlice; 6 – nosník
Obrázek 12 - Nosník
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Nasaďte na hydraulické válce připojovaného traktoru čtyři hadice ze
sady NNP k traktoru s polospojkami vnitřními ze sady výměnných částí řezačky na výstupních koncích.
Frekvence otáček HOV traktoru musí být 16,4 s-1 (1000 ot/min),
šířka koleje 1400 až 1450 mm.
Pro zajištění podélné stability je přípustné nasadit na přední trám
traktoru závaží, které zajistí zatížení řízených kol minimálně 0,2 provozní
hmotnosti traktoru.
5.4.2 Řezačku lze k traktoru připojit z přepravní
nebo pracovní polohy.
V případě připojování řezačky z přepravní polohy spusťte dolů závěsný mechanismus traktoru spolu s rámem 1 (obrázek 11) spřáhla a po
posunu traktoru dozadu zaveďte rám 1 do dutiny zámku 4.
Zvedněte závěsný mechanismus traktoru spolu s rámem 1 nahoru,
až se stroj zavěsí na spřáhlo. Zástrčka 3 spřáhla přitom zapadne do drážky
6 zámku 4. Kvůli zajištění pevnosti spoje nastavte pomocí výstředníků 8
zámku 4 minimální mezeru mezi podpěrou 7 a špičkou zástrčky 3.
POZOR: ZAJISTĚTE SPŘÁHLO PRUŽINOVOU ZÁVLAČKOU!
5.4.3 Převeďte řezačku do pracovní polohy.
Za tímto účelem:
1) postavte řezačku na rovnou plošinu (přípustný sklon max. 8°);
2) odpojte řezačku od traktoru:
- vyjměte pružinovou závlačku, otočte rukojetí 5 a za stálého držení
spusťte závěsný mechanismus, až rám 1 spřáhla vyjede ze zámku 4;
3) vyjměte pojistnou závlačku a čep 12 (obrázek 1) závěsného
kroužku, který spojuje nosník závěsu 6 se základnou 11 řezačky;
4) otočte nosník závěsu 6 ručně kolem osy a nasaďte čep 12 do otvoru závěsného kroužku 4 a zajistěte jej závlačkou;
5) zajistěte nosník závěsu 10 (obrázek 2) se základnou 2 řezačky
sklopnými šrouby 14 a 15;
6) nasaďte řemen 3 (obrázek 1) pohonu reduktoru 8 (bod 7.4.3.2);
7) zakryjte řemen 3 hrazením 1 (obrázek 2);
8) upevněte hrazení 1;
9) připojte řezačku k traktoru (bod.5.4.3.);
10) zvedněte řezačku pomocí hydraulického systému traktoru (až se
odpoutá od země);
11) zasuňte a zajistěte podpěry 4 (obrázek 2) na bočnicích rotoru,
otočte parkovací opěru 11 o 1800 a zajistěte ji;
12) vyjměte závlačku s osou 15 (obrázek 13) zarážení opěrného kola a pojistný kolík z konzole trubky. Nasaďte pojistný kolik na nosník rámu;
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1 – záklopka; 2, 4, 5 – šrouby; 3 – přední štít; 6 – řemen pohonu rotoru;
7 – reduktor; 8, 12 – podložky; 9 – napínací váleček pohonu urychlovače; 10 – řemen
pohonu urychlovače; 11 – řemen pohonu reduktorů; 13 – předloha; 14 – štít;
15 – osa se závlačkou; 16 – pojistný kolík
Obrázek 13 – Nasazení záklopky ke sklízení bramborové natě

13) otočte opěrné kolo po směru hodinových ručiček do svislé polohy a zajistěte je. Kolo musí být nalevo od stojanu 21 (obrázek 2) opěrného
kola ve směru jízdy řezačky.
5.4.4 Připojte jednu koncovou vidlici kardanové hřídele k hřídeli
předlohy řezačky a druhou koncovou vidlici k HOV traktoru a zajistěte je
pružinovými pojistnými kolíky.
Koncové vidlice kloubových spojů kardanové hřídele musí ležet v
jedné rovině.
Řetízky ochranného krytu upevněte za nepohyblivé části závěsu
traktoru a za třmen 9 (obrázek 11) nosníku závěsu řezačky.
POZOR: PO UPEVNĚNÍ ŘETÍZKŮ OCHRANNÉHO KRYTU MUSÍ
MÍT KARDANOVÁ HŘÍDEL DOSTATEČNÝ ROZSAH OTÁČENÍ VE
VŠECH PRACOVNÍCH POLOHÁCH!
JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT ŘETÍZEK OCHRANNÉHO KRYTU K
ZAVĚŠENÍ KARDANOVÉ HŘÍDELE
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Při odpojování řezačky od traktoru připevněte kardanovou hřídel ke
konzoli 10 řetězem 11.
5.4.5 Spojte vnější polospojky vysokotlakých hadic hydraulického
systému traktoru s vnějšími polospojkami řezačky po dvojicích směrem od
hydraulických válců podle značení (obrázek 14):
3a – spouštění dopravníku siláže, spouštění štítku;
3b – zvedání dopravníku siláže, zvedání štítku;
1а – otáčení dopravníku siláže do pracovní polohy (vykládání do
vedle jedoucího vozidla);
1b – otáčení dopravníku siláže do přepravní polohy, platí i pro vykládání do vozidla připojeného za závěsný kroužek na nosníku závěsu řezačky.

Obrázek 14 - Vývody hydraulického systému řezačky

5.4.6 Řezačku do přepravní polohy převádějte v této posloupnosti:
1) otočte dopravník siláže do polohy zadního vykládání;
2) zvedněte řezačku pomocí hydraulického systému traktoru (co
nejvýše) a zajistěte závěsné zařízení traktoru;
3) vysuňte a zajistěte podpěry 4 (obrázek 2) na bočnicích rotoru,
nastavte parkovací opěru 11 patou k opěrnému povrchu;
4) vyjměte závlačku s osou 15 (obrázek 13) zarážení opěrného kola;
5) otočte opěrné kolo do vodorovné polohy a zajistěte je závlačkou k
ose 15. Otáčením rukojeti 3 (obrázek 2) nastavte spodní rovinu kola nad
rovinu patek bočnic;
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6) spusťte řezačku na rovný vodorovný povrch pomocí hydraulického systému traktoru;
7) odpojte vnější polospojky vysokotlakých hadic 17 (obrázek 2) od
příslušných vnitřních polospojek řezačky;
8) odpojte kardanovou hřídel od traktoru;
9) odpojte řezačku od traktoru (bod 5.4.3);
10) roztáhněte hrazení 1 pohonu reduktoru a upevněte je na urychlovači vyhazování;
11) sundejte řemen 3 (obrázek 1) z řemenice předlohy (bod 7.4.3.2,
podpoložky 3-6) a přehoďte jej přes konzoli k upevnění hrazení pohonu
urychlovače;
12) uvolněte matice a odšroubujte sklopné šrouby 14 a 15
(obrázek 2);
13) otočte nosník závěsu 10 (obrázek 2) ručně kolem osy, až se
překryje otvor závěsného kroužku 4 (obrázek 1) a otvor v konzoli na základně 2 (obrázek 2), a zarazte je čepem 12 (obrázek 1) závěsného kroužku;
POZOR: PŘI PŘEVÁDĚNÍ ŘEZAČKY DO PŘEPRAVNÍ POLOHY A
ZPĚT NESMÍ BÝT NIKDO MEZI ŘEZAČKOU A NOSNÍKEM TAŽNÉHO
ZAŘÍZENÍ!
14) zajistěte čep 12 (obrázek 1) pojistnou závlačkou;
15) připevněte základnu pojistnými kolíky 16 (obrázek 13);
16) připojte řezačku k traktoru podle bodu 5.4.3;
17) pojistným kolíkem umístěným na nosníku rámu zarazte opěrné
kolo, aby se nehýbalo;
18) zkraťte prostřední táhlo závěsného systému traktoru na 570 mm
(velikost podle os kloubových spojů). Kontrolu proveďte pomocí šablony,
která je v sadě NNP k řezačce.
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5.5 Z á b ě h
5.5.1 Záběh je povinná operace před uvedením řezačky do provozu.
5.5.2 Záběh začínejte při frekvenci otáček motoru
16,7-20 s-1
(1000 - 1200 ot/min) a následně zvyšujte frekvenci otáček na nominální
hodnotu 36,7 s-1 (2200 ot/min).
Zkontrolujte fungování hydraulického systému zvedacího a spouštěcího mechanismu stříšky a otáčení dopravníku siláže.
5.5.3 Při nominální práci všech mechanismů za volnoběhu proveďte
záběh se zatížením.
Záběh se zatížením provádějte po dobu 8 hodin při nižších pracovních rychlostech s postupným zvyšování zátěže až na nominální.
5.5.4 Během záběhu kontrolujte:
1) stupeň zahřátí reduktoru, ložiskových celků. Teplota zahřátí nesmí být vyšší než teplota okolí o více než 50 °C;
2) utažení všech šroubových spojů, přičemž věnujte zvláštní pozornost upnutí nožů rotoru.
Pokud se objeví neznámé zvuky, okamžitě zjistěte jejich zdroj a odstraňte příčinu.
5.5.5 Po skončení záběhu proveďte TÚ-1. Všechny práce provádějte při vypnutém HO a vypnutém motoru traktoru.
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6 Pravidla provozu a seřizování
6.1 P o s t u p p ř i p ř í p r a v ě ř e z a č k y k p r á c i
6.1.1 Řezačku na pole přepravujte traktorem s řezačkou a dopravníkem siláže v přepravní poloze.
6.1.2 Po příjezdu řezačky na místo výkonu práce ji převeďte do pracovní polohy podle bodů 5.4.3 - 5.4.5.
6.1.3 Nastavte potřebnou výšku řezu.
Za tímto účelem nastavte spodní police bočnic rotoru souběžně s
opěrným povrchem pomocí prostředního táhla závěsného systému traktoru.
Otáčením rukojeti 3 (obrázek 2) přemístěte opěrné kolo 5 ve vertikální rovině a nastavte potřebnou výšku řezu podle sklízené plodiny a stavu pole.
6.1.4 Spusťte motor traktoru, zapněte HOV a zkontrolujte práci řezačky.
6.1.5 Nastavte frekvenci otáček motoru traktoru na nominální hodnotu, zařaďte rychlost a rozjeďte se.
POZOR:
- JE ZAKÁZÁNO SNIŽOVAT OTÁČKY MOTORU TRAKTORU, DOKUD NENÍ ROSTLINNÁ HMOTA Z PRACOVNÍHO ÚSTROJÍ ŘEZAČKY
ZCELA ODSTRANĚNA, ABY NEDOŠLO K UCPÁNÍ PRACOVNÍHO
ÚSTROJÍ ŘEZAČKY ROZMĚLNĚNOU HMOTOU!
- Aby nedošlo k poškození kola řezačky při obrátkách, výjezdech z
řádků, jízdě zpátečkou, zkraťte pravou vzpěru traktoru tak, aby se při maximálním zvednutí závěsného zařízení řezačka zvedla nad opěrný povrch
do výšky 150-200 mm!
6.2 Údržba a příprava pole k práci
Před setbou musí být z pole odstraněny kameny a cizí předměty.
Před sklizní pole důkladně prohlédněte, zejména podél cest, obcí, v místech, kde jsou usazeny sloupy elektrického vedení. Kolem jam, strží, balvanů a jiných překážek, které by mohly v případě najetí způsobit poškození
řezačky, rozestavte dobře viditelné tyčky nebo praporky.
Na zavlažovaných půdách před sklizní zahrňte a zarovnejte zavlažovací kanály a hluboké brázdy.
V místě pro otočení řezačky a obslužných vozidel udělejte průsek
alespoň na pět záběrů.
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6.3 M o ž n é p r a c o v n í r e ž i m y
6.3.1 Podle druhu sklízených plodin a podmínek sklizně (úrodnost,
polehlost, velikost a tvar pole, stav půdy atd.) může řezačka pracovat na
kosení trav, na sklízení kukuřice a
bramborové natě, v různých rychlostech jízdy, v agregaci s různými vozidly.
6.3.2 Pracovní rychlost řezačky volte tak, aby byla zajištěna maximální výkonnost při minimálních ztrátách.
Při sklízení polehlých rostlin, při práci podél svahu snižte pracovní
rychlost řezačky bez ohledu na její vytížení.
6.3.3 V závislosti na mikroreliéfu pole, přítomnosti kamení, hustotě a
vlhkosti půdy je třeba zvolit optimální výšku řezu.
Výška řezu je zvolena správně, pokud řezačka nezabírá do země a
zajišťuje minimální výšku řezu.
6.3.4 Pokud se objeví vyšší ztráty rozmělněné hmoty (obvykle při
sklízení plodin s vlhkostí nad 80 %), je třeba vyměnit nasazené lopatky
urychlovače vyhazování za větší ze sady NNP (bod 7.4.4).
6.3.5 Pro odvoz rozmělněné hmoty od řezačky se doporučuje použít
vozidla: dávkovače krmiv, speciální přívěsy atd.
Vozidla musí jet vlevo po směru jízdy řezačky nebo musí být připojena za závěsný kroužek 4 (obrázek 1), umístěný na nosníku závěsu řezačky.
6.4 N á p l ň o p e r a c í v r ů z n ý c h p r a c o v n í c h r e ž i
mech
6.4.1 Kosení jednoletých a víceletých plodin
6.4.1.1 Na začátku práce:
1) nastartujte motor traktoru;
2) nastavte minimální stabilní frekvenci otáček motoru;
3) otočte dopravník siláže a nastavte stříšku tak, aby směřovala do
korby dopravního prostředku;
4) zapojte HO traktoru;
5) roztáčejte mechanismy řezačky na místě po dobu 2-3 minut;
6) nastavte nominální frekvenci otáček motoru;
7) zařaďte první pracovní jízdní převod traktoru;
8) vyberte pracovní rychlost jízdy, při které řezačka zajistí stabilní
plnění technologického procesu.
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POZOR: ZAPOJOVAT MECHANISMY ŘEZAČKY DO PRÁCE JE
NUTNÉ PŘI MINIMÁLNÍ STABILNÍ FREKVENCI OTÁČEK MOTORU
TRAKTORU, PLYNULE, BEZ PŘERUŠENÍ, SE ZVYŠOVÁNÍM FREKVENCE OTÁČEK MOTORU NA NOMINÁLNÍ HODNOTU 36,7 s-1
(2200 ot/min)!
6.4.1.2 Po dobu práce je nezbytné:
1) aby řezačka pracovala na plnou šířku záběru;
2) aby proud rozmělněné hmoty směřoval do korby vozidla;
3) sledovat, aby rotor řezačky nenajížděl na překážky a nezabíral o
zem a aby byla výška řezu minimální;
4) nadzvedávat řezačku při obracení, otáčení a vyjíždění z řádků a
jízdě dozadu do výšky 150-200 mm. Přitom vypínat HOV a zpomalovat na
3-4 km/h;
5) aby nedocházelo k zanášení dopravníku siláže.
Před zastavením řezačky je nutné roztočit její mechanismy na nominální frekvenci otáček motoru traktoru, aby se pracovní ústrojí vyčistilo
od rostlinné hmoty.
Během zastávek a po skončení práce je nutné prohlédnout a vyčistit
zanesené pracovní ústrojí řezačky čisticím prostředkem (ze sady NNP k
řezačce) v souladu s MTÚ.
6.4.2 Sklízení bramborové natě
Sklízení bramborové natě lze provádět podle dvou technologických
schémat:
1) podobně jako sklízení trav s vyklápěním rozmělněné hmoty přes
dopravník siláže do vozidla nebo bezprostředně na pole (obrázek 3a);
2) rozhazováním natě po poli s nasazenou speciální záklopkou 5
(obrázek 3b).
Ke sklízení natě podle technologického schématu 3a je nezbytné:
1) přenastavit na řezačce stojan opěrného kola 5 (obrázek 2) na
spodní nýty 6 (podle potřeby) v závislosti na výšce řezu;
2) pokud řezačka pracuje v agregaci s přívěsem 2-PTS-4,5 a jeho
modifikacemi, pak dokončit přívěs podle přílohy B.
JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT NEDOKONČENÝ (PODLE PŘÍLOHY B)
PŘÍVĚS 2-PTS-4,5 A JEHO MODIFIKACE ČI JINÉ PŘÍVĚSY KE SKLÍZENÍ BRAMBOROVÉ NATĚ, ABY NEDOŠLO K PONIČENÍ BRAMBOROVÝCH HLÍZ KOLY!
Ke sklízení natě podle technologického schématu 3b je nezbytné:
1) sundat řemen pohonu urychlovače (bod 7.4.3.1);
2) odmontovat dopravník siláže, pročež:
6 Pravidla7);
provozu a seřizování
- připojte dopravník siláže za třmen 16 (obrázek
- odšroubujte matice sklopných šroubů 10 a odklopit šrouby;
- odpojte pístnici 15 hydraulického válce 7 od vidlice 6;
- pomocí hydraulického systému traktoru zatáhněte pístnice hydraulických válců 7 a 8;
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- upevněte hydraulický válec 7 na konzoli pro upevnění hydraulického válce 8;
3) nasadit záklopku 1 (obrázek 13) ze sady NNP k řezačce, pročež:
- odšroubujte vrchní šroub 2 a upevňovací šrouby 4 předního štítu 3,
povolte spodní šroub 2 a roztáhněte přední štítek;
- odšroubujte šrouby 5;
- nasaďte záklopku 1 podle obrázku 10;
- připevněte šrouby 5 ke štítku 14;
- nasaďte na své místo přední štítek 3 a připevněte k němu šrouby 4
druhou stranu záklopky;
- připevněte přední štítek k levé a pravé bočnici šrouby 2.
4) přestavit stojan opěrného kola 5 (obrázek 2) na spodní nýty (podle potřeby) v závislosti na výšce řezu;
POZOR: Před odpojením řezačky od traktoru (když je stojan opěrného kola postaven na spodní nýty) je kvůli zabránění převrhnutí řezačky a
pro pohodlnější následné zavěšení třeba:
1) vysunout a zajistit podpěry 4 (obrázek 2) na bočnicích rotoru, nastavte parkovací opěru 11 patou k opěrnému povrchu;
2) otočit opěrné kolo do vodorovné polohy a otáčením rukojeti zasadit spodní plochu kola do roviny patek bočnic;
3) podložit opěry 4 na bočnicích rotoru řezačky podložkami o výšce
100-120 mm.
6.5 S e ř i z o v á n í
6.5.1 Seřízení plošnosti řemenic pohonu rotoru
Drážky řemenic pohonu rotoru musí ležet v jedné rovině. Posun může být maximálně o 2 mm.
Seřizování provádějte posouváním řemenice 8 (obrázek 5) po čepu
hřídele rotoru 6, čehož dosáhnete přeskupením podložek 9.
K seřízení je nezbytné:
1) vyjmout závlačku 12;
2) odšroubovat matici 11;
3) odstranit podložku 10;
4) nastavit plošnost řemenic přeskupením podložek 9.
Po skončení seřizování nasaďte podložku 10, zašroubujte matici 11
a zajistěte závlačkou 12.
6.5.2 Seřízení plošnosti řemenic pohonu urychlovače vyhazování
Drážky řemenice reduktoru a řemenice urychlovače vyhazování musí ležet v jedné rovině. Drážky mohou být vůči sobě posunuté maximálně o
2 mm.
Seřizování provádějte posouváním řemenice 3 (obrázek 6) s nařezaným kónickým pouzdrem 5 na hřídeli 6.
K seřízení je nezbytné:
1) odšroubovat šrouby 4 s podložkami;
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2) zavrtáváním šroubů do závitových otvorů na pouzdru 5 uvolnit
posazení řemenice 3 s pouzdrem 5 na hřídeli 6;
3) přesouváním pouzdra 5 s řemenicí 3 podél hřídele 6 nastavit požadovanou plošnost;
4) vyšroubovat šrouby 4, nasadit je na místo a utáhnout.
6.5.3 Seřízení plošnosti řemenic reduktoru a předlohy
Drážky řemenic reduktoru 7 (obrázek 13) a předlohy 13 musí ležet v
jedné rovině. Posun mezi drážkami může být maximálně o 3 mm. Seřízení
proveďte nastavením podložek 12.
6.5.4 Seřízení napínacího válečku pohonu urychlovače vyhazování
Váleček 9 páky musí být umístěn symetricky vůči řemenu. Posun
může být maximálně o 2 mm. Seřízení proveďte přestavením podložek 8.
6.5.5 Seřízení napínacích válečků pohonu rotoru a pohonu kónického reduktoru
Napínací váleček řemenu pohonu rotoru a napínací váleček řemenu
pohonu kónického reduktoru musí být umístěny symetricky vůči řemenům.
Posun může být maximálně o 3 mm. Seřizování provádějte posouváním
napínacích zařízení v oválných drážkách s uvolněnými upínacími šrouby.
Po skončení seřizování šrouby utáhněte.
6.5.6 Seřízení napnutí lana pro ovládání stříšek dopravníku siláže
Seřizování provádějte zavrtáváním šroubu 4 (obrázek 7) do vidlice 6
s uvolněnou maticí 5.
Po skončení seřizování zašroubujte matici 5.
6.5.7 Seřízení mezery mezi lopatkami urychlovače a dnem
Mezera mezi lopatkami urychlovače a dnem musí být
2 + 1 mm
v zóně B.
K seřízení je nezbytné:
1) uvolnit matice 8 a 9 (obrázek 6);
2) posouváním opěry urychlovače 2 po oválných drážkách nastavit
potřebnou mezeru pomocí souboru vložek 7;
3) utáhnout matice 8 a 9.
6.5.8 Seřízení mezery mezi lopatkami urychlovače a deskou
Mezera mezi lopatkami urychlovače a deskou musí být
1 + 1,0
mm.
Seřizování provádějte posouváním desky 2 (obrázek 15) v oválných
drážkách vyústění dopravníku siláže 4 s uvolněnými maticemi šroubů 1.
Po seřízení matice utáhněte.
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1 – šroub; 2 – deska; 3 – lopatka urychlovače; 4 – vyústění dopravníku siláže
Obrázek 15 - Seřízení mezery mezi lopatkami urychlovače
a deskou

6.5.9 Seřízení řemenových převodů
Řemenové převody řezačky mají odpružená napínací zařízení zajišťující jejich automatické napínání a nevyžadující seřizování v průběhu provozu.
6.5.10 Seřízení kónického reduktoru (obrázek 16)
Seřízení kónického reduktoru je nezbytné v případě, že se zvětší
6 Pravidla
provozu a seřizování
osové vůle hřídelí a boční mezery v záběru následkem
provozního
opotřebování ložisek a pastorků.
V případě správně seřízených ložisek musí být osová vůle hřídelí
maximálně 0,05 mm.
Seřízení provádějte;
- hřídel 1 – utažením drážkové matice 15;
- hřídel 7 – vhodnou tloušťkou sady vložek 6 a 11.
Hřídelemi se přitom musí volně otočit rukou.
Boční mezera v záběru musí být rovna 0,16 až 0,36 mm.
Seřizování provádějte změnou tloušťky sady vložek 3 a vložek 6 a
11 (celková tloušťka vložek 6 a 11 se nesmí měnit).
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Záběrové pole musí na délku a na výšku tvořit minimálně 50 % plochy bočního povrchu zubu. Záběrové pole může být posunuto směrem k
vrcholku kužele.
POZOR: MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA KOMPLETNOST PASTORKŮ, V
OPAČNÉM PŘÍPADĚ DOJDE K JEJICH RYCHLÉMU OPOTŘEBOVÁNÍ A
VYŘAZENÍ Z PROVOZU!

1 – hnací hřídel; 2, 4, 10 – ložiska; 3, 6, 11 – regulační vložky;
5, 14 – řemenice;
7 – hnaná hřídel;
8 – olejoznak; 6 – hnaný pastorek;
12 – hnací pastorek;
13 – tělo reduktoru; 15 – drážková matice
Obrázek 16 – Kónický reduktor
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7 Technická údržba
7.1 D r u h y a p e r i o d i c i t a t e c h n i c k é ú d r ž b y
7.1.1 Technická údržba spočívá v kontrole, čištění, mazání a seřizování stroje, které se provádějí periodicky každý měsíc.
Veškeré operace technické údržby: technická údržba prováděná
každý měsíc (MTÚ), TÚ-1 se musí provádět pravidelně po určitých časových úsecích podle počtu hodin odpracovaných řezačkou.
Je přípustná odchylka od stanovené periodicity v rozmezí 10 %.
7.1.2 Druhy a periodicita údržby v souladu s tabulkou 5.
Tabulka 5 - Druhy a periodicita technické údržby
Druhy technické
údržby
Údržba při provozním záběhu

Periodicita,
počet motohodin
Před zahájením provozu

Údržba prováděná každý měsíc (MTÚ)

10

První údržba (TÚ-1)

60

Údržba během skladování

Při přípravě ke skladování, v průběhu skladování a při vyřazování
ze skladu

7.2 S e z n a m ú k o n ů p r o v á d ě n ý c h p o d l e d r u h ů
údržby
7.2.1 Technická údržba při provozním záběhu
Při přípravě a provádění provozního záběhu je nezbytné provést
práce v rozsahu technické údržby prováděné každý měsíc.
Po skončení provozního záběhu proveďte první technickou údržbu.
7.2.2 Údržba prováděná každý měsíc (MTÚ).
Při MTÚ:
1) očistěte řezačku od prachu, bláta a rostlinných zbytků;
2) zkontrolujte a v případě nutnosti dotáhněte upevnění součástí řezačku a nožů rotoru;
3) zkontrolujte stav nožů rotoru a v případě nutnosti je přestavte ostrými hranami ve směru otáčení rotoru nebo, pokud jsou obě hrany otupené, vyměňte nože stejné hmotnostní skupiny;
4) zkontrolujte, zda neuniká olej, a případný únik zastavte.
7.2.3 První údržba (TÚ-1).
Při TÚ-1 proveďte úkony MTÚ a navíc:
1) zkontrolujte a v případě nutnosti znormujte tlak v pneumatice
opěrného kola 0,2 MPa (2,0 kp/cm2);
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2) namažte součásti řezačky podle tabulky 3 a mazacího schématu
obrázek 17;
3) zkontrolujte a v případě nutnosti dolijte olej do reduktoru.

Obrázek 17 - Mazací schéma
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7.2.5 T e c h n i c k á ú d r ž b a p ř i s k l a d o v á n í
Řezačka se může skladovat mezi směnami, krátkodobě i dlouhodobě.
7.2.5.1 Výčet prací prováděných při skladování řezačky mezi směnami
Při skladování řezačky mezi směnami je nezbytné:
1) očistit řezačku od bláta a rostlinných zbytků;
2) zakrýt všechny otvory a skuliny, kterými by mohly dovnitř proniknout atmosférické srážky.
7.2.5.2 Výčet úkonů prováděných při krátkodobém skladování řezačky
Při krátkodobém skladování řezačky je nezbytné:
1) očistit řezačku od bláta a rostlinných zbytků;
2) omýt řezačku a ofoukat ji stlačeným vzduchem;
3) zakrýt všechny otvory a skuliny, kterými by mohly dovnitř proniknout atmosférické srážky;
4) postavit řezačku na vysunuté opěry 4 (obrázek 2) na bočnicích
rotoru, na parkovací opěru 11 a opěrné kolo;
5) zakonzervovat závitové a drážkové spoje, řemenice řemenových
převodů, pružiny, nože rotoru, pístnice hydraulických válců, ovládací lano
stříšky, napínací válečky podle schématu konzervace (obrázek 18);
6) obnovit poškozený nátěr.
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- před uskladněním se sundávají:
1 – vysokotlaké hadice; 2 – hydraulické válce; 3 – ovládací lano stříšky; 4 –
řemeny

- hermetizují:
1 – reduktor
- natírají ochrannou vrstvou:
1 – pneumatika kola; 2 – závitové a drážkové povrchy; 3 – řemenice řemenových převodů; 4 – pružiny; 5 – nože rotoru; 6 – napínací válečky
Obrázek 18 – Schéma konzervace

7.2.5.3 Výčet prací prováděných při dlouhodobém skladování řezačky
Při dlouhodobém skladování řezačky je nezbytné:
1) očistit řezačku od bláta a rostlinných zbytků;
2) omýt řezačku a ofoukat ji stlačeným vzduchem;
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3) postavit řezačku na vysunuté opěry 4 (obrázek 2) na bočnicích
rotoru a na parkovací opěru 11 a podložit je dřevěnými
podložkami, přičemž opěrné kolo 5 se nesmí dotýkat země;
4) zkontrolovat kompletnost a technický stav řezačky;
5) v případě skladování na otevřených plochách sundat a uložit do
skladu a opatřit štítky s výrobním číslem řezačky: vysokotlaké hadice, hydraulické válce, ovládací lano stříšky, pohonné řemeny;
6) konzervovat: nenabarvené povrchy zavřených ložisek, závitové a
drážkové spoje, řemenice řemenových převodů, pružiny, nože rotoru, napínací válečky;
7) po sejmutí součástí z řezačky hermeticky uzavřít všechny dutiny
a otvory, abyste zabránili vnikání vlhkosti a prachu, a reduktor.
8) odlehčit pružiny napínacích zařízení;
9) obnovit poškozený nátěr;
10) snížit tlak v pneumatice opěrného kola.
Po dobu skladování kontrolujte:
1) správnost usazení řezačky při skladování;
2) kompletnost samostatně skladovaných součástí i celé řezačky;
3) stav antikorozních nátěrů.
Na konci uskladnění je nezbytné:
1) očistit a dekonzervovat řezačku;
2) vyměnit mazivo v ložiskových celcích a v reduktoru;
3) nasadit na řezačku odmontované součásti;
4) očistit a do skladu odevzdat záslepky a štítky.
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7.3 Mazání řezačky
7.3.1 Mazání provádějte v souladu s tabulkou 6 a mazacím schématem obrázek 17.
Tabulka 6 - Mazání řezačky
Č. položky na
mazacím
schématu

Název
mazacích míst

Název a značka maziva pro
používání a skladování

Mn.
bodu
mazání

Periodicita mazání – 10 motohodin hodin
4

Ložiska krytu kardanové
hřídele

Litol-24

2

Periodicita mazání – 60 motohodin hodin
5

Kloubové spoje kardanové
hřídele

Mazivo 158 nebo 158M

2

6

Teleskopický spoj kardanové hřídele

Litol-24

1

8

Příruba otočné části dopravníku siláže

Stejné

2

7

Osa pák napínacích válečků

«

3

Osa mechanismu skládání
řezačky

«

1

«

2

«

1

2
1
10

Ložiska opěr hřídele rotoru
Ložiska opěry urychlovače
vyhazování

Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezóny)
3

12

Spojka předlohy

Ložiska náboje opěrného
kola

Složení maziva:
Mazivo 158 – 100 %;
Disulfid molybdenu
značky MVČ-4, MVČ-3,
MVČ-2 nebo MVČ-1 – 2%;
Grafit značky Gk-1, Gk-2 nebo С-О – 2%

1

Stejné

2
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Pokračování tabulky 6
Č. položky na
mazacím
schématu

Název
mazacích míst

Název a značka maziva pro
používání a skladování

Mn.
bodu
mazání

Periodicita mazání - jednou za sezónu
(na začátku sezóny)
7

Osa napínacích válečků

11

Šroub a podpěrné ložisko
stojanu opěrného kola

9

Reduktor

Litol- 24

3

Solidol

2

Olej TAP-15V
Při skladování používejte odvodněný transmisní olej TAP15V s 5% příměsí AKOR-1
1

7.4 P o k y n y k t e c h n i c k é ú d r ž b ě a p o u ž í v á n í
náhradních dílů ze sady NNP
7.4.1 Výměna oleje v kónickém reduktoru (obrázek 16)
Reduktor se plní olejem TAP-15V skrze plnicí uzávěr s měrkou olejoznaku 8 na střední hladinu a vypouští se skrze vypouštěcí uzávěr umístěný ve spodní části těla reduktoru.
7.4.2 Výměna nožů rotoru
K výměně nože je třeba:
1) odšroubovat upínací matice 12 (obrázek 2) zadního štítku 13 a
štítek odklopit;
2) odšroubovat matice 5 (obrázek 5), sundat upínací šroub 2 nože a
sundat nůž 1;
3) přemístit objímku 3 na nový nůž;
4) nasadit nový nůž a upevnit jej na konzoli 4;
Utahovací moment upínacích matic nožů je 100 Nm (10 kpm).
Nový nůž musí být ze stejné hmotnostní skupiny jako vyřazený nůž.
Hmotnostní skupina nožů je vyražena na povrchu nože.
POZOR: V PŘÍPADĚ INSTALACE NOŽŮ JINÉ HMOTNOSTNÍ
SKUPINY JE TŘEBA SOUČASNĚ VYMĚNIT I DIAMETRÁLNĚ PROTILEHLÉ NOŽE, ABY SE NENARUŠILO VYVÁŽENÍ ROTORU!
5) zakrýt zadní štítek a připevnit jej maticemi.
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7.4.3 V ý m ě n a ř e m e n ů
POZOR: PŘI VÝMĚNĚ ŘEMENŮ JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ
OPATRNOSTI, KDYŽ SE ODLEHČUJÍ NATAHOVACÍ PRUŽINY ŘEMENŮ, NEBOŤ JE K TOMU ZAPOTŘEBÍ VYNALOŽIT VELKÉ ÚSILÍ!
7.4.3.1 Výměna řemenu pohonu urychlovače
K výměně řemenu pohonu urychlovače vyhazování je třeba:
1) odšroubovat upínací šrouby hrazení 15 (obrázek 1) a sundat je
spolu s hrazením 16 pohonu reduktoru, které jste předem otevřeli;
2) odsunout páku s válečkem napínacího zařízení dolů, přičemž se
pružina roztahuje až nadoraz. Spolehlivě ji v této poloze zajistit páčidlem:
3) sejmout starý řemen;
4) nasadit nový řemen, po odstranění páčidla plynule spustit páku s
válečkem;
5) nasadit hrazení na svá místa.
7.4.3.2 Výměna řemenu pohonu reduktoru
Před výměnou řemenu pohonu reduktoru je třeba sundat řemen pohonu urychlovače (bod 7.4.3.1). Řezačka je v pracovní poloze.
Pro výměnu řemenu pohonu reduktoru je třeba:
1) otevřít hrazení 1 (obrázek 2);
2) rozložit hrazení 1 a upevnit je;
3) odtáhnout páčidlem konzolu 1 (obrázek 19);
4) páčidlem přidržovat konzolu 1 a přitom odtáhnout pojistný kolík 7
kroužek 8, současně snižovat sílu působící na páčidlo a plynulým spouštěním páčidla oslabit pružinu 3;
5) sundat lištu 2 s pružinou 3 z konzole 1, nasadit ji na osu 12;
6) uvolnit řemen 6 z napínacího válečku 5 a sundat jej;
7) nasadit nový řemen a provést všechny úkony v obráceném pořadí.
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1 – konzola; 2 – lišta; 3 – pružina; 4 – páka; 5 – napínací váleček; 6 – řemen;
7 – pojistný kolík; 8 – kroužek; 9 – nárazník; 10 – pružina; 11 – západka; 12 – osa
Obrázek 19 - Výměna řemenu pohonu reduktoru

7.4.3.3 Výměna řemenu pohonu rotoru
Pro výměnu řemenu pohonu rotoru je třeba:
1) odšroubovat upínací šrouby krytu 14 (obrázek 1) a sundat jej;
2) uvolnit řemen odsouváním páky s válečkem napínacího zařízení
dolů a roztahováním pružiny;
3) spolehlivě zajistit páku s válečkem páčidlem,
4) sejmout starý řemen;
5) nasadit nový řemen, po odstranění páčidla plynule spustit páku s
válečkem;
6) nasadit kryt na své místo.
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7.4.4 Výměna malých lopatek za větší

1, 8, 11, 12 – šrouby; 2 – třmen; 3, 6, 9 – matice; 4 – pojistný kolík; 5 – lopatka;
7, 10 – víka
Obrázek 20 - Výměna lopatek

K výměně lopatek je třeba:
1) odšroubovat matice 6,9 (obrázek 20) a sundat víka 7, 10 na malém a velkém poklopu;
2) nasadit pojistný kolík 4 (ze sady NNP) řezačky na upínací šroub
poklopu a upevnit jej pomocí jedné matice z upevnění víka poklopu;
3) uvolnit matici 3, přitáhnout k sobě třmen 2 až nadoraz;
4) pomalu rukou protáčet urychlovač za lopatku a přivést lopatku 5 k
ouškům třmenu 2 tak, aby se čelní strana lopatky nacházela mezi oušky
třmenu;
5) zajistit urychlovač tak, že posunete třmen 2 od sebe, a upevnit
maticí 3;
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6) odšroubovat pomocí klíče na trubky (ze sady NNP) jeden šroub 8
malým poklopem a upínací šrouby 11, 12 protilehlé lopatky velkým poklopem (šroub 11 se používá k upevnění velké lopatky);
7) odjistit urychlovač a otáčením ve směru hodinových ručiček přivést další lopatku k ouškům třmenu 2;
8) zopakovat všechny úkony podle bodů 3 až 7 a sundat malé lopatky z urychlovače;
9) nasadit a upevnit velké lopatky v obráceném pořadí;
POZOR:
- lopatky musí být ze stejné hmotnostní skupiny;
- číslo hmotnostní skupiny je vyraženo na povrchu lopatky;
- je přípustné nasadit lopatky různých hmotnostních skupin, přitom
ale musí být diametrálně protilehlé lopatky stejné hmotnostní skupiny;
10) po výměně lopatek zkontrolovat skrze malý a velký poklop utahovací moment upínacích šroubů lopatek. Utahovací moment šroubů je 6080 Nm;
11) nasadit víka 7, 10 poklopů na svá místa a upevnit maticemi 6, 9.
7.4.5 Demontáž urychlovače vyhazování
Pro sejmutí urychlovače vyhazování je třeba:
1) sundat řemen z pohonu urychlovače vyhazování (bod 7.4.3.1);
2) zajistit zvedacím prostředkem za konzolu 11 (obrázek 6);
3) odšroubovat třináct šroubů 19 (obrázek 2) a sundat jednotku
urychlovače;
4) odhrnout pásky pojistné podložky 12 (obrázek 6) a odšroubovat
matici 13;
5) vyšroubovat po jednom tři šrouby 11 (obrázek 20);
6) zašroubovat na jejich místo až nadoraz šrouby (L=45 mm ze sady
NNP k řezačce) tak, aby se dva z nich opíraly o úhelník 10 (obrázek 6) a
postupným zašroubováváním povolit usazení urychlovače na hřídeli 6;
7) sejmout urychlovač 1.
Sestavení provádějte v obráceném pořadí, když předtím vyšroubujete tři podpěrné šrouby a na jejich místo nasadíte předtím odmontované
šrouby.

55

KIN-F-1500 Návod k obsluze

8 Možné poruchy a metody jejich odstranění

8 Možné poruchy a metody jejich odstranění
8.1 Základní možné poruchy a metody jejich odstranění jsou uvedeny v tabulce 7.
Tabulka 7
Vnější projev

Možná příčina

Rostlinná hmota je rozměl- Malá rychlost rotoru
ňována nedostatečně, nerovný řez rostlin, zanášení
dopravníku siláže rozmělněnou hmotou
Ztupily se rotorové nože

Stroj vibruje

Metody
odstranění
Frekvence otáček HOV
traktoru musí být 16,4 s1
(1000 ot/min)

Vyměňte nože nebo je
otočte ostrými hranami
ve směru otáčení rotoru.
Nasazujte nože jedné
hmotnostní skupiny

Je narušena rovnováha Očistěte nože
rotoru.
Chybí nůž na rotoru
Nasaďte nový nůž ze
stejné hmotnostní skupiny jako vyřazený nůž

Kloubové spoje kardanové Krajní vidlice kardanu nej- Nastavte kloubové spoje
hřídele při práci bouchají
sou umístěné v jedné rovi- tak, aby byly vidlice
ně
umístěny v jedné rovině
Zanáší se základna doprav- Rám řezačky je umístěn Pomocí
prostředního
níku siláže nebo dopravník šikmo k zemi
táhla závěsného mesiláže rozmělněnou hmotou
chanismu traktoru nastavte rám řezačky vodorovně se zemí
Rozmělněná hmota se na- Pečlivě očistěte dopravlepuje na vnitřní povrch ník siláže zevnitř
dopravníku siláže
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Konec tabulky 7
Vnější projev

Možná příčina

Metody
odstranění

Nože rotoru jsou umístěny Zvyšte výšku řezu poblízko k zemi
mocí opěrného kola
Otáčení dopravníku siláže V otáčením mechanismu Promažte třecí povrchy
jde ztěžka
dopravníku siláže není otáčecího mechanismu
mazivo
Zanesená škrticí klapka Vyčistěte škrticí klapku
hydraulického válce otáčení dopravníku siláže
Hluk a zahřívání reduktoru

Nedostatek maziva v re- Zkontrolujte hladinu oleduktoru
je v reduktoru. Dolijte do
reduktoru olej až po
střední hladinu olejoznaku

Zvedání stříšky dopravníku
siláže jde ztěžka

Zanesená škrticí klapka
hydraulického válce ovládání stříšky

Vyčistěte škrticí klapku
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9 Pravidla skladování
9.1 V š e o b e c n é p o ž a d a v k y n a s k l a d o v á n í
9.1.1 Aby řezačka vydržela mnoho let, je třeba dodržovat pravidla
skladování po dobu, kdy není v provozu.
9.1.2 Při skladování musí být zajištěny podmínky pohodlné vizuální
kontroly a údržby a v případě nutnosti též rychlého ukončení skladování.
Místa pro uskladnění musí být zabezpečena protipožárními prostředky v
souladu s požadavky požární bezpečnosti.
9.1.3 Řezačka se skladuje: mezi směnami - přestávka v používání
do 10 dnů, krátkodobě – od 10 dnů do 2 měsíců a dlouhodobě – déle než 2
měsíce.
Přípravu řezačky na skladování mezi směnami a na krátkodobé
skladování proveďte hned po skončení prací, přípravu na dlouhodobé skladování nejpozději 10 dní po skončení prací.
9.1.4 Stav řezačky během skladování v uzavřené místnosti kontrolujte každé dva měsíce, během skladování pod přístřeškem nebo na otevřeném prostranství měsíčně.
Po silném větru a dešti zkontrolujte stav okamžitě.
Odchylky od pravidel skladování zjištěné při kontrolách okamžitě
odstraňte.
9.2 P ř í p r a v a ř e z a č k y k u s k l a d n ě n í
9.2.1 Před uskladněním a během skladování kontrolujte technický
stav řezačky a provádějte údržbu (bod 7.2.5).
9.2.2 Konzervace řezačky při skladování se musí provádět podle
schématu konzervace (obrázek 18).
9.2.3 Uskladnění řezačky se musí provádět na vodorovné ploše. Při
uskladnění a vyřazení řezačky ze skladu se musí dodržovat pravidla bezpečnostní techniky.
9.3 P r a v i d l a p r o u s k l a d n ě n í m e z i s m ě n a m i
9.3.1 Řezačka musí být uskladněna v kompletním stavu bez demontáže součástí.
9.3.2 Mezi směnami skladujte po přípravě provedené v souladu s
bodem 7.2.5.1.
9.3.3 Řezačka se musí skladovat na samostatném území (v depu
nebo ve skladovacím sektoru), na centrální výrobní základně nebo ve stanicích technické kontroly.
9 Pravidla skladování

9.4 P r a v i d l a p r o k r á t k o d o b é u s k l a d n ě n í
9.4.1 Řezačka se skladuje bez demontování součástí.
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9.4.2 Krátkodobé skladování provádějte po přípravě provedené v
souladu s bodem 7.2.5.2.
9.5 P r a v i d l a p r o d l o u h o d o b é u s k l a d n ě n í
9.5.1 Před uskladněním řezačky zkontrolujte její technický stav.
K dlouhodobému uskladnění přistupte po přípravě provedené
v souladu s požadavky uvedenými v bodu 7.2.5.3.
Řezačku dejte k dlouhodobému uskladnění nejpozději 10 dní po
skončení prací. K dlouhodobému uskladnění postavte řezačku do uzavřené
nevytápěné místnosti nebo pod přístřešek.
9.5.2 Řezačku je možné skladovat na otevřené vybavené ploše, pokud byly provedeny práce na konzervaci, hermetizaci a demontáži součástí, které se musejí skladovat v uzavřené místnosti (obrázek 18).
Přitom je nutné:
1) omýt sejmuté hnací řemeny teplou mýdlovou vodou a odmastit
bezolovnatým benzínem, osušit, posypat mastkem a zkompletovat. Řemeny, včetně náhradních, skladovat v narovnaném stavu;
2) ocelová lana sejmout, očistit, natřít ochranným mazivem a smotat.
Upínací součástky demontovaných součástí nasaďte na svá místa.
9.5.3 Při dlouhodobém skladování řezačky v uzavřené místnosti je
možní součásti uvedené v bodě 7.2.5.3 nesundávat z řezačky, ale musí být
konzervovány a hermetizovány.
Je přípustné skladovat pneumatiku otevřeně ve vyprázdněném stavu, aniž by se sundávala z řezačky. Povrch pneumatiky v takovém případě
natřete ochrannou směsí.
Tlak v pneumatice snižte na 70 % normálního tlaku.
9.5.4 Odchylky od pravidel skladování zjištěné při kontrolách odstraňujte. Věnujte přitom zvýšenou pozornost stavu zevní konzervace.
Pravidelně, ale nejpozději jednou za měsíc, kontrolujte spolehlivost
hermetizace montážních jednotek chráněných polyetylénovými fóliemi či
potahy a také stav nenatřených povrchů pokrytých konzervovaným mazivem.
9 Pravidla skladování

9.6 Metody konzervace
Konzervace zahrnuje přípravu povrchu, aplikaci (nanesení) dočasných ochranných prostředků a zabalení. Doba mezi stádii konzervace nesmí přesahovat dvě hodiny.
Konzervaci je třeba provádět ve speciálně vybavených prostorách
nebo v montážních a jiných úsecích, které umožňují dodržovat stanovený
technologický postup a bezpečnostní požadavky. Oblasti konzervace musí
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být rozmístěny s ohledem na omezení nebo vyloučení průniku agresivních
plynů a prachu.
Teplota vzduchu v objektu nesmí být nižší než 15 °C a relativní vlhkost nesmí být vyšší než 70 %. Řezačka musí být ke konzervaci přistaven
bez kovových dílů a krytů napadených korozí.
Dočasnou protikorozní ochranu řezačky proveďte dle variant ochrany VO-1 (ochrana konzervačními oleji), VO-2 (ochrana provozními a konzervačními oleji).
Pokud bezprostředně nepůsobí atmosférické srážky, používejte kapalná maziva s inhibitory NG-203A a NG-203B, K-17.
Aplikaci konzervačních olejů na vnější povrchy výrobků provádějte
ponořením, postřikem nebo nátěrem pomocí štětce (tampónu).
Vnitřní konzervaci reduktoru proveďte s přidáním 5% přísady AKOR1 do požadovaného množství provozního oleje.
9.7 Metody odstranění konzervace
V závislosti na použitých variantách dočasné ochrany se používají
tyto způsoby odstranění konzervace:
1) v případě variant ochrany VO-1, VO-2 otřením povrchů hadrem
namočeným v řídkém oleji nebo rozpouštědle a následným vytřením do sucha nebo vyfoukáním teplým vzduchem;
2) ponořením do rozpouštědla s následným osušení nebo vytřením
do sucha;
3) oplachováním horkou vodou nebo syntetickými mycími prostředky
„Komplex“, „Labomid-101“, „Labomid-102“ nebo MC-6.
.
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10 Kompletnost
10.1 Kompletnost je uvedena v tabulce 8.
Tabulka 8
Označení

KRN 0100000

Název

Množství

*Řezačka (dopravník siláže a
plášť jsou demontovány)

1

*Sada náhradních a výměnných
dílů, nářadí a příslušenství

1

Označení ložní
jednotky nebo
baleného kusu

Soubor technické dokumentace
KRN 0000000 RE Návod k obsluze
Balicí listy

1
1 soubor

Poznámka: *Zkompletováno dle balicích listů.

.
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11 Potvrzení o převzetí
Závěsná sklízecí řezačka KIN-F-1500 č. _____________
výrobní číslo

vyrobena a převzata v souladu se závaznými požadavky státních norem,
platnou technickou dokumentací a prohlášena za způsobilou k provozu
Vedoucí OTK
l.s.
__________________
__________________
vlastnoruční podpis

jméno čitelně

______________
rok, měsíc, den
při dodání k exportu zde odstřihněte

Vedoucí
podniku
____________________________
označení dokladu, na základě kterého
se provádí dodávka

l.s.

__________________

vlastnoruční podpis

__________________
jméno čitelně

______________
rok, měsíc, den

Objednatel
(pokud existuje)
l.s.

__________________
vlastnoruční podpis

__________________
jméno čitelně

______________
rok, měsíc, den
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12 Záruky výrobce
12.1 Výrobce ručí za to, že řezačka splňuje požadavky TU
23.7.09.6-93 v případě, že jsou dodrženy podmínky pro provozování, přepravu a skladování.
12.2 Záruční lhůta řezačky je 24 měsíců.
12.3 Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedení řezačky do provozu.
ne však později než 12 měsíců od okamžiku, kdy ji obdrží spotřebitel.
12.4 Záruční závazky se nepoužijí, pakliže byla řezačka změněna
nebo modifikována bez písemného svolení výrobce nebo pokud ji opravovala neoprávněná osoba či servis.
12.5 Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku používání nepůvodních náhradních dílů, příslušenství a přístrojů.
12.6 Záruční závazky se plní za podmínky, že je řezačka agregována pouze s traktory třídy 1,4 a s frekvencí otáček HOV 1000 ot/min.
12.7 Záruční list tvoří přílohu A.
12.8 Reklamace kvality řezačky musí být vyřizovány v souladu s nařízením kabinetu ministrů Běloruské republiky č. 617 ze dne 8. listopadu
1995. „O záruční lhůtě pro provoz složité techniky a zařízení“.
12.9 V případě dodávek k exportu se záruční lhůta pro provoz řezačky sjedná
ve smlouvě.
Pravidla záručního servisu:
- majitel je povinen včas uzavřít smlouvu o záručním servisu řezačky
se servisním střediskem OAO Gomselmaš
- v případě realizace řezačky zprostředkovatelskými společnostmi
(prodejcem) bez dohody s výrobcem nese záruční závazky prodejce;
- v případě sjednání prodeje s výrobcem se záruční doba odpočítává
v souladu se záručním listem;
- pokud se majitel obrací na servisní středisko, musí předložit záruční list k řezačce;
V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ZÁRUČNÍHO LISTU SE DUPLIKÁT NEVYDÁVÁ A ZÁRUKA NA ŘEZAČKU PŘESTÁVÁ PLATIT.
- za účelem provedení předprodejní přípravy a záručního servisu má
majitel právo se obrátit na jakékoli servisní středisko doporučené OAO
Gomselmaš (příloha E);
- dodržování provozních pravidel a periodicity údržby řezačky je nedílnou podmínkou provedení záručního servisu;
- servisní středisko, jež vykonává záruční servis řezačky, provádí
kontrolu a vede evidenci záručních oprav a údržby vyplňováním odpovídajících evidenčních dokladů;
- obsluha řezačky se provádí v souladu s návodem k obsluze a
technické údržbě.
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Záruční závazky se nevztahují:
- na součásti, které byly vyřazeny z provozu z důvodu přirozeného
opotřebování;
- na závady, jejichž příčinou je změna v konstrukci řezačky nebo jejích součástech provedená bez souhlasu OAO Gomselmaš;
- na pneumatiky.
Záruční servis nezahrnuje výměnu spotřebních materiálů, opotřebovávaných prvků a seřízení řezačky.
VAROVÁNÍ: SKLÍZECÍ ŘEZAČKU JE TŘEBA POUŽÍVAT
POUZE V SOULADU S JEJÍM ÚČELEM (NA ZEMĚDĚLSKÝCH PRACÍCH), VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZÁVADY VZNIKLÉ PŘI
JAKÉMKOLI JINÉM POUŽITÍ, KTERÉ NENÍ V SOULADU S JEJÍM ÚČELEM!
K POUŽITÍ VE SHODĚ SE STANOVENÝM ÚČELEM PATŘÍ I DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK POUŽITÍ, PÉČE A ÚDRŽBY PŘEDEPSANÝCH
VÝROBCEM.
VAROVÁNÍ: JAKO NÁHRADNÍ NEBO VÝMĚNNÉ DÍLY SE
NEPOVOLUJE POUŽÍVAT DÍLY, SOUČÁSTI , DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ A
PŘÍSTROJE, KTERÉ NEJSOU ORIGINÁLY OD VÝROBCE, PROTOŽE
SE TO NEPŘÍZNIVĚ PROJEVUJE NA FUNKČNÍCH VLASTNOSTECH
SKLÍZECÍ ŘEZAČKY A TÉŽ NA BEZPEČNOSTI PRÁCE A BEZPEČNOSTI POHYBU. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU POUŽITY, JE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE VYLOUČENA!
Procedura ukončení záručního servisu řezačky se vyvolá v případě,
že spotřebitel hrubě poruší podmínky provozování, údržby a skladování,
zejména pak v těchto případech:
12 Záruky
výrobce
- majitel neplní požadavky návodu k obsluze včetně
požadavků
na
používání uvedených provozních materiálů;
- nedodržuje se periodicita a rozsah technické údržby;
- používání řezačky, které není v souladu s jejím účelem;
- provedení změn v konstrukci řezačky;
- poškození řezačky v důsledku nehody;
- samovolná rozborka nebo oprava montážních celků bez dojednání
s výrobcem;
- oprava řezačky s použitím celků, které neprošly OTK výrobního
podniku;
- řezačku řídí mechanizátor, který se neseznámil se zařízením a s
pravidly provozování řezačky a neabsolvoval praktický výcvik.
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13 Přeprava
13.1 Přeprava řezačky z výrobního závodu se uskutečňuje na otevřené vlakové soupravě nebo automobilovou dopravou.
V místě určení se řezačka přebírá za účasti zástupců železniční
správy.
V případě nedostatků nebo poškození je třeba sepsat obchodní protokol se zástupcem železniční správy.
13.2 Řezačka se vykládá pomocí zvedacích prostředků s nosností
minimálně 1 t a s nezbytnou výškou zdvihu.
Při vykládání zavěšujte řezačku v místech označených na dílech řezačky v souladu se schématem zavěšení (obrázek 21).

Obrázek 21 - Schéma zavěšení

13.3 Z místa vyložení do hospodářství se řezačka přepravuje naložená na automobil nebo zavěšená na traktor.
13.4 Při přepravě řezačky zavěšené na traktor po veřejných silnicích
dodržujte „pravidla silničního provozu“.
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14 Recyklace

14 Recyklace
14.1 Při recyklaci řezačky (nebo jejích dílů) po skončení doby životnosti (minimálně 8 let) nebo na základě výsledků běžné opravy, údržby a
skladování dodržujte bezpečnostní požadavky vyložené v tomto návodu k
obsluze řezačky.
14.2 Pro recyklaci je třeba řezačku ve specializované dílně rozebrat
na montážní jednotky a součásti podle následujících atributů: barevné kovy, černé kovy, nekovové materiály.
14.3 Použitý olej z hydraulického systému a reduktoru řezačky se
musí vylít do speciálního obalu a odevzdat k recyklaci stanoveným způsobem, přičemž musí být dodrženy požadavky ochrany životního prostředí.
Použitý olej je třeba vypouštět v souladu s těmito předpisy:
- nepřipusťte vylévání oleje do systémů komunální, průmyslové a
dešťové kanalizace a do otevřených vodních nádrží;
– pokud se olej rozlije na otevřeném prostranství, je nutné jej přemístit do samostatné nádoby, místo rozlití zasypat pískem a ten pak bezpečně odstranit.
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PŘÍLOHA A
(povinná)
Výrobní sdružení „Gomselmaš“
246004 Gomel, ul. Šossejnaja, 41, PO Gomselmaš
tel. (0232) 52-60-13, fax (0232) 54-91-93, b.ú. 3012770050018
u ŽDO OAO Belpromstrojbanku v Gomelu MFO 151501341
ZÁRUČNÍ LIST
1 Závěsná sklízecí řezačka KIN-F-1500 PALESSE CH15
2 ____________________________________________________
(den, měsíc a rok výroby)

3 ____________________________________________________
(výrobní číslo)

Řezačka zcela odpovídá výkresům a splňuje státní normy.
Je zaručeno spolehlivé fungování řezačky po dobu 24 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedení do provozu, ne však později než 12 měsíců ode dne nabytí
Vedoucí OTK podniku _____________________________
(podpis)

L.S.
1_____________________________________________________
(datum přijetí výrobku na skladě výrobního podniku)

____________________

(jméno, funkce)

________________
(podpis)

l.s.
2_____________________________________________________
(datum prodeje/dodání výrobku prodejcem/dodavatelem)

____________________

(jméno, funkce)

_______________________
(podpis)

l.s.
3_____________________________________________________
(datum prodeje/dodání výrobku prodejcem/dodavatelem)

____________________
(jméno, funkce)

___________________
(podpis)

______________________________________________________
(datum uvedení výrobku do provozu)

____________________
(jméno, funkce)

____________________
(podpis)

l.s.
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PŘÍLOHA B

PŘÍLOHA B
(povinná)
Způsob dokončení
přívěsů 2-PTS-4 model 887B a 2-PTS-4,5
modelu PEA a jeho modifikací při sklízení bramborové natě
K dokončení přívěsu je třeba:
1) postavit přívěs na vodorovnou plochu;
2) uvolnit upínací matice kol přívěsu;
3) zabrzdit přívěs parkovací brzdou;
4) založit pod zadní kola zakládací klíny;
5) heverem zvednout přední nápravu tak, aby se kola nedotýkala
země, podložit nápravu podložkami a odebrat hever;
6) zvednout zadní nápravu, podložit ji podložkami a odebrat hever;
7) sundat z přívěsu kola po uvolnění matic, které připevňují kolo k
náboji;
8) odšroubovat matice 3 (obrázek B.1) a sundat je spolu s podložkami;
9) nasadit redukci 1 na závrtné šrouby náboje kola;
10) upevnit redukci 1 na náboji kola odmontovanými maticemi 3 s
podložkami.
Utahovací moment matic je 180-220 Nm;
11) nasadit kole na šrouby 2 redukce 1 a upevnit je upínacími maticemi.
Utahovací moment matic je 180-220 Nm.
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PŘÍLOHA C
(informativní)
Reduktor
Tabulka C.1
Název
nádrže

Reduktor

Objem, l

0,8

Značka oleje tankovaného
do nádrže
Základní
Náhradní
Olej TAP-15V

Olej TSP-10, TSP15К, TEP-15
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PŘÍLOHA D
(informativní)
Seznam valivých ložisek
Tabulka D.1
Číslo
položky
na
schématu

Typ
ložiska
(rozměry, mm)

Číslo
podle
katalogu

Místo instalace

Počet
ložisek

na jednu
montážní
jednotku

na výrobek

1

Ložisko
GOST 8882-75
(30х62х16)

180206
C17

Napínací zařízení pohonu urychlovače

2

2

2

Ložisko
GOST 8882-75
(30х62х16)

180206

Napínací zařízení pohonu reduktoru

2

2

3

Ložisko
GOST 7242-81
(40х80х18)

60208

Volnoběžková spojka

2

2

4

Ložisko
GOST 8882-75
(30х62х16)

180210

Předloha

1

1

5

Ložisko
GOST 8882-75
(40х90х23)

180308

Předloha

1

1

6*

Ložisko
804704
nestandardní jehlové
(32х35х26,5)

Kloubové spoje kardanové hřídele

4

8
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Pokračování tabulky G.1
Číslo
položky
na
schématu

Typ
ložisek
(rozměry, mm)

Číslo podle
katalogu

Místo instalace

Počet
ložisek

na jednu
montážní
jednotku

na výrobek

7

Ložisko
GOST 8882-75
(30х62х16)

180206
С17

Napínací zařízení
pohonu rotoru

2

2

8

Ložisko
GOST 333-79
(45х100х26)

7309

Reduktor

3

3

9

Ložisko
GOST 333-79
(45х85х23,5)

7509

Reduktor

1

1

10

Ložisko
GOST 333-79
(45х85х23,5)

7509

Urychlovač
zování

2

2

11

Ložisko
GOST 22428-90
(45х90х20)

11209

Rotor

2

2

Ložisko
GOST 27365-87
(35х72х18,25)

7207А

Opěrné kolo

1

1

Ložisko
GOST 27365-87
(40х80х19,75)

7208А

Opěrné kolo

1

1

Ložisko
GOST 6874-75
(20х35х10)

8104

Opěrné kolo

1

1

vyha-

* - pro vnitřní trh
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PŘÍLOHA E
TECHNICKÁ STŘEDISKA
Česká republika – Nádražní 238, SMIDARY
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PŘÍLOHA F

PŘÍLOHA F
(povinná)
Informace o konzervaci, dekonzervaci a rekonzervaci řezačky jsou obsaženy v tabulce F.1.
Ve sloupci „Název úkonu“ se uvede i značka oleje použitého ke konzervaci.
Tabulka F.1
Datum

Název úkonu

Doba platnosti,
roky

Funkce,
příjmení a
podpis

Poznámka - vyplnění části „Konzervace“ je povinné ve výrobním podniku, v
technických střediscích a v hospodářstvích.
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PŘÍLOHA G

PŘÍLOHA G
(povinná)
Evidence provozních hodin a provádění údržby
Datum provedení další
TÚ

Provozní hodiny
do příští TÚ

postupný
součet

jméno, podpis
osoby odpovědDruh TÚ
né za TÚ a opravu

Poznámka - vyplnění části „Evidence provozních hodin a provádění údržby“ je povinné ve výrobním podniku, v technických střediscích a v hospodářstvích.
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