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ES 100 M3 Special
Przed uruchomieniem należy uważnie
przeczytać!
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NIE można
zakładać, że lektura instrukcji obsługi i jej przestrzeganie są
niewygodne i niepotrzebne, ponieważ nie wystarczy usłyszeć
i zobaczyć u innych, że maszyna jest dobra i na tym polegać
przy zakupie i wierzyć, że teraz wszystko stanie się samo.
Użytkownik doprowadzi wtedy do szkód mających skutki nie
tylko dla niego samego, lecz także do powstania usterki,
której przyczynę zrzuci na maszynę zamiast na siebie. Aby
być pewnym sukcesu, należy wniknąć w sedno rzeczy lub
zapoznać się z przeznaczeniem każdego z zespołów maszyny
i posługiwaniem
zadowolonym

się

nim.

z siebie

Dopiero

i z maszyny.

wtedy

można

Celem

być

niniejszej

instrukcji jest tego osiągnięcie.

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

Producent, firma APV - Technische Produkte GmbH.
Dallein 15, AT-3753 Hötzelsdorf, niniejszym oświadcza, że wyrób
Rozsiewacz uniwersalny „ES 100 M3 Special” z modułem cyfrowym z regulacją liczby
obrotów,
Oznaczenie typu maszyny / nr fabr. (patrz oświadczenie o przekazaniu i strona tytułowa),

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

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

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

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

Dallein, 06/2015
Miejscowość, data
Podpis

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

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

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

5 Informacje podstawowe
5.1

Budowa i zasada pracy

Rozsiewacz uniwersalny „ES 100 M3 Special” jest rozsiewaczem jednotarczowym
o pojemności 105 litrów.
Tarcza rozsiewająca jest napędzana przez silnik elektryczny 12 V, regulowany przez
sterowanie. Liczbę obrotów tarczy rozsiewającej, a w efekcie prędkość roboczą można
wygodnie regulować za pomocą sterowania z fotela kierowcy. Zasilanie modułu
sterującego może odbywać się za pośrednictwem 3-stykowego gniazda
znormalizowanego lub bezpośrednio z akumulatora.
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5.2

Montaż na ciągniku
W przypadku sposobu montażu
przedstawionego z lewej strony
przykręcić belkę zaczepową między
urządzeniem ES 100 M3 Special
a dołączoną kontrpłytą. Należy użyć
śrub o średnicy 10 mm. Przykręcić
uchwyt górnego cięgna do blachy
górnego cięgna i zamocować górne
cięgno ciągnika za pomocą sworznia.

Rys.: 1

5.3

Rys.: 2

Montaż na urządzeniu zawieszanym
Aby zamontować urządzenie ES 100
M3 Special na urządzeniu
zawieszanym, najlepiej skorzystać
z kontrpłyty. Zamocować urządzenie
Streuprofi za jej pomocą na ramie
urządzenia zawieszanego.
Aby uzyskać maksymalną szerokość
roboczą i odpowiedni rozdział,
urządzenie musi zostać
zamontowane na wysokości 1,5
metra.

Rys.: 3

5.4

Mocowanie modułu sterowania

Zamocować seryjnie dołączony uchwyt za pomocą
dwóch śrub w kabinie. Nadmiar kabla schować
w kabinie kierowcy, aby zapobiec zakleszczaniu.
PORADA: Zwracać uwagę na kąt patrzenia na
moduł, aby treść wyświetlacza była optymalnie
widoczna. Ewentualnie można lekko zgiąć uchwyt,
aby prawidłowo ustawić kąt.
Rys.: 4
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5.5

Podłączanie instalacji elektrycznej

Seryjnie dołączony kabel można podłączyć bezpośrednio do 3-stykowego gniazda
znormalizowanego ciągnika w kabinie. Drugi koniec łączy się z modułem sterowania.
Kabel 4-stykowy rozsiewacza jest również podłączany do modułu sterującego.
Bezpiecznik (20 A) znajduje się z prawej strony modułu sterującego.
PORADA: Jeśli ciągnik nie jest wyposażony w 3-stykowe gniazdo znormalizowane,
należy samodzielnie poprowadzić okablowanie do akumulatora.
Do tego niezbędny jest przewód, (zestaw przewodów do pojazdu (3 m), nr art.: 004102-027, lub zestaw przewodów do ciągnika (8 m), nr art.: 00410-2-022), który można
zakupić z naszej oferty akcesoriów, patrz punkt 12.5 i 12.6.
Okablowanie wykonuje się w następujący sposób:
Przewód (do pojazdu lub ciągnika) przykręca się po stronie akumulatora bezpośrednio
do jego biegunów; na jego drugim końcu znajduje się 3-biegunowe gniazdo
znormalizowane.
UWAGA: Jeśli te instrukcje nie będą przestrzegane, może dojść do uszkodzenia
modułu sterującego!
WAŻNA WSKAZÓWKA: Po użyciu urządzenia sterowanie należy z powrotem zamknąć
(różne względy bezpieczeństwa).

5.6

Opróżnianie i usuwanie zbiornika

Aby opróżnić zbiornik, odkręcić śrubę
zamykającą na króćcu opróżniającym
z przodu przy zbiorniku i przytrzymać pod nim
naczynie, worek lub inny pojemnik. Aby
całkowicie opróżnić urządzenie, odwrócić je
do góry nogami.
W rzadkich przypadkach konieczny jest
demontaż zbiornika z tworzywa sztucznego
w celu oczyszczenia. W tym celu odgiąć
blokady małym wkrętakiem do wewnątrz
i zdjąć zbiornik w górę.
Rys.: 5
Przed ponownym założeniem zbiornika odgiąć
blokady z powrotem na zewnętrz, a następnie nałożyć zbiornik. Na koniec stożek
należy uszczelnić ponownie silikonem, aby uniknąć wnikania wody.
PORADA: Aby usunąć ostatnie resztki materiału siewnego, przedmuchać zbiornik
sprężonym powietrzem.
Alternatywnie resztki materiału siewnego można również odessać odkurzaczem
przemysłowym.
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5.7

Moduł sterujący

Urządzenie ES 100 M3 Special wyposażone jest w moduł sterujący z hermetycznie
szczelną klawiaturą foliową. Na spodzie znajduje się 3-stykowe złącze znormalizowane
znane również z kabiny ciągnika, do zasilania, i złącze 4-stykowe do połączenia
z rozsiewaczem oraz złącze 12-stykowe do czujników. Z prawej strony można znaleźć
bezpiecznik (20 A).

Kursor „w dół”
Kursor „w górę”

Wyświetlacz
cyfrowy

Zmniejszanie liczby
obrotów talerza
rozsiewającego

Świeci się, gdy
jest włączony

Zwiększanie liczby
obrotów talerza
rozsiewającego
Przycisk
On/Off

Świeci się, gdy
zasuwa jest otwarta
Otwieranie zasuwy
Świeci się, gdy
zasuwa
jest zamknięta

Rys.: 6

Zamykanie
zasuwy

Z lewej strony na dole znajduje się przycisk „On/Off”, którym włącza się
urządzenie.
Tymi przyciskami można płynnie regulować liczbę obrotów
tarczy rozsiewającej.
W ten sposób otwiera i zamyka się zasuwę.
Po naciśnięciu przycisku
zaczyna świecić.
Teraz przyciskami

sterowanie włącza się i lampka kontrolna nad przyciskiem
można dowolnie sterować prędkością tarczy rozsiewającej.

Chcąc następnie ruszyć i rozpocząć rozsiew, przyciskiem
otworzyć zasuwę; lampka
kontrolna „Zasuwa otwarta” nad przyciskiem świeci się.
Teraz materiał rozsiewany opada na tarczę rozsiewającą i jest rozprowadzany zależnie
od prędkości.
Po zatrzymaniu nacisnąć przycisk
(lampka kontrolna „Zasuwa zamknięta” nad
przyciskiem świeci się) i zasuwa zamyka się.
Tylko w przypadku opuszczania pola sensowne jest również wyłączenie silnika.
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5.8

Czujnik zasuwy (dostępny z oferty akcesoriów)

Zasuwa silnika nastawczego może być automatycznie otwierana i zamykana za
pośrednictwem różnych czujników podczas podnoszenia i opuszczania urządzenia
roboczego.
W ofercie akcesoriów dostępne są następujące czujniki pozycji TUZ-u:
- Czujnik pozycji TUZ-u montowany na podwoziu (punkt 12.1)
- Czujnik pozycji TUZ-u montowany na górnym cięgnie (punkt 12.2)
- 7-stykowy kabel sygnałowy (punkt 12.3)
- Czujnik pozycji TUZ-u montowany na wyłączniku linkowym (punkt 12.4)
Czujnik podłącza się do złącza 12-stykowego na module sterującym. Po podłączeniu
czujnika moduł sterujący automatycznie wykrywa czujnik i zamyka/otwiera zasuwę
silnika nastawczego za jego pośrednictwem.
PORADA: Zasuwę można w dalszym ciągu otwierać i zamykać ręcznie (przyciskami
).
Jeśli pozycja robocza ma zostać odwrócona, przy włączaniu należy równocześnie
nacisnąć przycisk

i przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie:

Sygnał TUZ-u
Odwrócony!

WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
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6 Ekran główny
Komunikat przy włączaniu: wyświetlany podczas
włączania i przedstawia
wersję typu i urządzenia.

3.5 V3.16
www.APV.at

Wersja oprogramowania może być bardzo pomocna podczas prac konserwacyjnych
bądź dla serwisu.
Liczba obrotów:
1.000

Ustawiona liczba obrotów silnika w 1/min

Po włączeniu urządzenia następującymi trzema przyciskami można
przechodzić po menu:
przechodzi się o jeden punkt menu w dół

Przyciskami kursora w menu
bądź w górę.

Dostępne są następujące punkty menu:
Obliczanie
powierzchni

Próba wysiewu

Opróżnianie

Licznik dzienny

Powierzchnia:

Roboczogodziny:

Silnik 1:

Wybór języka?

Napięcie robocze:

Za pomocą

12.7 V

wybrać punkt menu i zatwierdzić przyciskiem

W tym miejscu przyciskiem
przyciskiem

11.5 A

576.23

.

można wybrać podmenu (jeśli jest) i zatwierdzić

, w trakcie tej czynności następuje również przejście do trybu ustawiania

wartości.
Wartości można ustawić przyciskami

.

Ustawione wartości zawsze zatwierdzać przyciskiem

.

WSKAZÓWKA: Jeśli żadne inne ustawienia nie zostaną wprowadzone, nastąpi
przejście do ekranu głównego.
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6.1 Praca w polu
Chcąc przerwać rozsiew na dłuższy czas, wyłączyć rozsiewacz, naciskając przycisk
. Przy ponownym włączaniu urządzenia przyciskiem
od razu następuje ponowne
przejście do menu głównego. Następnie od razu wyświetlone zostanie następujące
menu:
Tarcza rozsiewająca zaczyna się obracać (z ostatnią
ustawioną liczbą obrotów) i rzeczywista liczba obrotów
jest pokazywana na wyświetlaczu.

Liczba obrotów:
1000

Przyciskami
można ustawić żądaną liczbę obrotów silnika zgodnie z żądaną
szerokością rozsiewu.

6.2 Obliczanie powierzchni
Jest to funkcja dodatkowa, w której przed rozsiewem należy wprowadzić prawidłowe
parametry, np. szerokość rozsiewu i prędkość jazdy, z którą zgodnie
z prędkościomierzem odbywa się jazda. Te parametry są potrzebne również podczas
przeprowadzania próby wysiewu urządzeniem ES 100 M3 Special.
Szerokość robocza?
12.0 m
Nacisnąć przycisk
wartość.

Prędkość?

i wybrać przyciskami

żądaną

10 km/h
Reset
obl. powierzchni?

Po naciśnięciu przycisku
wyzerowany.

licznik hektarów zostanie

6.3 Próba wysiewu
Próba wysiewu

Przejść do punktu menu Próba wysiewu i ustawić
następujące wartości:

Ustawienia wprowadza się przyciskami

.

Chcąc zmienić wartość, wybrać ją przyciskiem
zatwierdzić przyciskiem .
Liczba obrotów:

i zmienić przyciskami

Tutaj należy wprowadzić liczbę obrotów.

. Wartość
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PORADA: Wartości należy odczytać w tabelach rozsiewu (punkt 8).
Po naciśnięciu przycisku
wysiewu.

Rozpocząć próbę?

rozpoczyna się próba

WSKAZÓWKA: Próba wysiewu trwa 1 minutę. Aby faktycznie wysiać żądaną dawkę
rozsiewu, zalecamy powtarzanie próby wysiewu do chwili, aż wartości (kg/min)
ustabilizują się bądź różnice nie będą już zbyt duże.
Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!

6.4 Opróżnianie
Po zatwierdzeniu przyciskiem
rozpoczyna się
opróżnianie, tarcza rozsiewająca zaczyna się obracać,
a zasuwa automatycznie się otwiera.

Opróżnianie

PORADA: Otworzyć zasuwę dozującą do oporu, aby przyspieszyć opróżnianie.
Opróżnianie można zakończyć w każdej chwili przyciskami

.

6.5 Licznik dzienny
Tutaj wyświetlana jest powierzchnia i roboczogodziny zliczone od ostatniego resetu.
Powierzchnia:

Roboczogodziny:

25 ha

Wskazuje obsianą powierzchnię.

0.00 h

Wskazuje roboczogodziny.

Reset?

Po naciśnięciu przycisku
powierzchnia
i roboczogodziny zostaną wyzerowane.

6.6 Powierzchnia
Powierzchnia:

25 ha

Tutaj wyświetlana jest cała obsiana powierzchnia.

WSKAZÓWKA: Nie można jej wyzerować.
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6.7 Roboczogodziny
Roboczogodziny:

0.00 h

Wskazuje łączne roboczogodziny.

WSKAZÓWKA: Nie można ich wyzerować.

6.8 Napięcie robocze
Napięcie robocze:

12.7 V

Tutaj wyświetlane jest aktualne napięcie robocze.

6.9 Silnik 1
Silnik 1:

0.0 A

Wskazuje pobór prądu silnika talerza rozsiewającego
w amperach.

6.10 Wybór języka
Wybór języka?

Zatwierdzić przyciskiem , wybrać przyciskami
żądany język i zatwierdzić przyciskiem .
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Moduł sterujący 3.5 (wybór języka)
Od wersji oprogramowania V3.16 do wyboru są następujące języki:
• NIemiecki (Deutsch)
• Angielski (English)
•

Francuski (Français)

•

Czeski (Česky)

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

7 Nastawy
7.1 Szerokość rozsiewu
Szerokość rozsiewu zależy od gęstości i formy materiału siewnego oraz liczby obrotów
tarczy rozsiewającej. Rozsiewacz jednotarczowy został skonstruowany w sposób
pozwalający na równomierne rozdzielanie materiału siewnego (środka
ślimakobójczego) na szerokości do 28 m. Aby było to możliwe, akumulator i prądnica
muszą być w dobrym stanie. Dokładne ustawienia dawki rozsiewu, szerokości roboczej
itd. podane są w tabelach rozsiewu w punkcie 12.
Rozsiewacz musi zostać zamontowany 1,5 m nad podłożem, aby uzyskać optymalną
gęstość rozsiewu i maksymalną szerokość roboczą.
WSKAZÓWKA: Jeśli urządzenie ES 100 M3 Special będzie montowane na
urządzeniach o mniejszej szerokości roboczej i materiał siewny ma być rozsiewany
bezpośrednio w/przed wałkiem, rozsiewacz można również zmontować z lekkim
nachyleniem w dół. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zbiornik opróżniał się całkowicie
jedynie w ustawieniu poziomym!
PORADA: Do takich specjalnych zastosowań w ramach akcesoriów dostępna jest
precyzyjna płyta rozsiewająca. Nadaje się ona do małych szerokości roboczych (do ok.
4 m) i sprawia, że materiał siewny jest na przykład dokładnie rozrzucany w wał.
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7.2 Regulacja dawki rozsiewu
Chcąc wyregulować dawkę nasion, obrócić uchwyt
dozujący znajdujący się z lewej strony.
W trakcie tej czynności zasuwa dozująca otwiera lub
zamyka się i wskazówką można ustawić niezbędną
pozycję na skali. Zamocować następnie zasuwę
dozującą nakrętką zabezpieczającą założoną na
gwincie.
Rys.: 8
Pozycja 0: zamknięta; pozycja 10: całkowicie otwarta.
Potrzebne ustawienia odczytać w odpowiedniej tabeli rozsiewu. Do przeprowadzenia
próby wysiewu można użyć kartonu transportowego lub worka, który nakłada się
z przodu na rozsiewacz. Korzystając z kartonu, należy wyciąć jedną ściankę boczną
i wstawić rozsiewacz. Następnie za pomocą modułu sterującego ustawia się
przybliżoną liczbę obrotów tarczy rozsiewającej, z którą materiał ma być rozsiewany na
polu, i wybiera wstępnie wymaganą wartość na skali dla zasuwy dozującej. Wybór
właściwej liczby obrotów jest ważny, ponieważ wykręcona ilość zależy również od liczby
obrotów!
Próba wysiewu zostanie teraz przeprowadzona po otwarciu zasuwy przyciskiem „Otw.
zasuwy” na module sterującym dokładnie na jedną minutę lub za pomocą menu „Próba
wysiewu” patrz Punkt 6.3; materiał siewny zostanie bezstratnie zebrany podczas próby.
Dawkę rozsiewu określa się z następującego wzoru:
zadana dawka rozsiewu [kg/ha] × predkosc jazdy [km/h] × szerokosc rozsiewu [m]
= masa [kg/min]
600
Przykład:
5 [kg/ha] × 12 [km/h] × 12 [m]
= 1,2 [kg/min]
600

•

Zważyć teraz wykręconą i zebraną ilość materiału siewnego.

•

Następnie poprzez zmianę wartości skali przy zasuwie dozownika i po
przeprowadzeniu ponownej próby wysiewu można ustalić odpowiednią wartość.

•

Czynność tę należy powtarzać do chwili uzyskania żądanej dawki rozsiewu.

•

Po rozpoczęciu pracy należy skontrolować rozsiew na polu. Kontroli wymaga
w szczególności prędkość jazdy, dawka rozsiewu i rozdział na powierzchni.

7.3 Mieszadło
Ponieważ napęd mieszadła z dwoma trzpieniami
mocującymi z zasady nie jest potrzebny, mieszadło
fabrycznie wyposażono w jeden trzpień mieszający.
Jeśli jednak niezbędna jest lepsza skuteczność
mieszania (np. w przypadku trawy itd.), należy wykonać
następujące czynności: seryjnie dołączone trzpienie
mocujące mocuje się przy dolnym trzpieniu

Rys.: 9
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mieszającym mieszadła. Zwiększają one skuteczność mieszania. W razie konieczności
górny trzpień mieszający, który jest dołączony z trzpieniami mocującymi w torebce
z zamknięciem strunowym, może również zostać zamocowany w przewidzianym do
tego celu otworze przy mieszadle.
W ten sposób zapewniony będzie przepływ materiału rozsiewanego, który jest bardzo
lekki (trawy itd.), lub takiego, który ma tendencję do tworzenia mostków (niecałkiem
suchy materiał siewny itd.).

7.4 Tarcza rozsiewająca, rozdział poprzeczny,
łopatki rozrzucające
Tarcza rozsiewająca musi poruszać się przeciwnie do
kierunku ruchu wskazówek zegara. Talerz rozsiewający
ma 2 łopatki rozrzucające, które nie są ustawione
całkowicie równolegle względem siebie. Nie można ich
regulować, ponieważ z uwagi na ich układ i formę są już
ustawione na idealny rozdział poprzeczny. Korekt stożka
rozsiewanego materiału dokonuje się jedynie za
pośrednictwem regulacji punktu padania.

Rys.: 10

WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca.

7.5 Regulacja punktu padania nasion na
tarczę
Regulacja punktu padania pozwala na zmianę całego
obrazu rozsiewania w obu kierunkach o 20°. Może to
mieć znaczenie w przypadku niektórych rozsiewanych
materiałów, aby np. uniknąć przestawiania łopatek
rozrzucających. Jeśli obraz rozsiewania ma zostać na
przykład obrócony o 15° w prawo, regulację punktu
padania należy przestawić o 15° w lewo. Ustawiając ją
dalej w prawo, można również otrzymać funkcję rozsiewu
krawędziowego.

8 Tabele rozsiewu

Rys.: 11

Rys.: 12

Tabele można wykorzystywać jako wartości orientacyjne, jednak nie wszędzie można je
stosować w identyczny sposób, ponieważ istotnych jest wiele czynników bądź mogą
pojawiać się znaczące zmiany (np: masa tysiąca sztuk ziaren, wilgotność ziarna,
zmiana właściwości przepływowych i wiele więcej).
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Trawa
Grass
Herbe
Lolium perenne
(zamontowany na dole trzpieniami
mocującymi)

Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 4 m)
2800 (~ 6 m)
3000 (~ 7 m)

3
0,13
0,65
0,84
0,85

Pozycja zasuwy
5
0,38
1,72
1,82
1,86
Masa w kg/min

8
1,23
3,05
2,88
2,89

10
1,48
3,34
3,20
3,22

3
0,84
1,19
1,18
1,25

Pozycja zasuwy
5
1,82
2,53
2,56
2,67
Masa w kg/min

8
3,25
4,21
4,18
4,44

10
3,39
4,53
4,49
4,74

Gorczyca
Mustard
Moutarde
Sinapis Alba
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)
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Koniczyna biała
White clover
Trèfle Blanc

Trifolium repens
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)

1
0,02
0,08
0,11
0,12

Pozycja zasuwy
3
5
1,39
2,91
2,00
3,79
1,83
3,72
1,97
3,99
Masa w kg/min

8
5,27
6,09
6,09
6,31

Łubin
wąskolistny
Łubin
wąskolistny
Lupin Bleu
Lupinus angustifolius
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (2 – 3 m)
1600 (~ 10 m)
2800 (~ 20 m)
3000 (~ 21 m)

3
0,24
0,68
0,72
0,77

Pozycja zasuwy
5
0,63
1,59
1,55
1,69
Masa w kg/min

8
1,45
2,73
2,77
2,87

10
1,47
2,88
2,83
3,05

3
0,49
0,89
0,89
0,96

Pozycja zasuwy
5
1,29
1,92
1,97
2,06
Masa w kg/min

8
2,29
3,31
3,26
3,61

10
2,02
2,51
2,68
2,84

Rzodkiew
Radish
Radis
Raphanus
raphanistrum
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)

10
5,77
6,66
6,50
6,97
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Phacelia
Phacelia
Phacélie
Phacelia tanacetifolia
Pozycja zasuwy

Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)

3

5

8

10

1,10

2,30

3,43

3,56

1600 (~ 5 m)

1,43

3,02

4,47

4,45

2800 (~ 10 m)

1,40

2,99

4,15

4,44

3000 (~ 12 m)

1,47

2,73

4,56

4,65

Masa w kg/min

Lucerna
Alfalfa
Luzerne
Medicago Sativa
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
200 (1 – 2 m)
1400 (~ 6 m)
2700 (~ 8 m)
3000 (~ 11 m)

3
1,49
1,93
1,95
2,07

Pozycja zasuwy
5
3,41
4,31
4,25
3,22
Masa w kg/min

8
6,38
7,26
7,18
7,52

10
6,71
7,37
7,27
8,35

Gryka
Buckwheat
Blé Noir
Fagopyrum
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 15 m)
3000 (~ 17 m)

3
0,39
0,79
0,81
0,90

Pozycja zasuwy
5
1,40
2,19
2,23
2,35
Masa w kg/min

8
2,69
3,72
3,58
3,94

10
2,99
3,49
3,97
4,33
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Wyka
Vetch
Vesce
Vicia
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 14 m)
2800 (~ 17 m)
3000 (~ 18 m)

3
0,53
1,05
1,13
1,15

Pozycja zasuwy
5
1,81
2,85
2,87
3,62
Masa w kg/min

8
3,14
4,27
4,31
4,48

10
3,44
3,93
4,37
4,77

3
1,29
1,53
1,65
1,79

Pozycja zasuwy
5
3,08
3,57
3,82
4,23
Masa w kg/min

8
5,55
6,44
6,53
6,55

10
5,93
7,03
6,93
7,15

3
0,39
1,29
1,31
1,97

Pozycja zasuwy
5
1,70
2,71
2,77
3,33
Masa w kg/min

8
3,43
3,90
3,60
4,14

10
5,15
3,06
3,14
3,13

Koniczyna
czerwona
Red Clover
Trèfle Rouge
Trifolium
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (1 – 2 m)
1600 (~ 9 m)
2800 (~15 m)
3000 (~16 m)

Metarex INOV
Metarex INO
Metarex TDS
Slug pellets

Grains anti-limaces
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 21 m)
3000 (~ 28 m)
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Drażetki na
ślimaki
Slug lentils
Lentilles antilimaces
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (~ 5 m)
1600 (~ 11 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,79
1,52
1,52
1,65

Pozycja zasuwy
5
2,07
3,23
3,38
3,70
Masa w kg/min

8
3,85
5,53
5,43
5,78

10
4,22
5,89
5,78
6,07

Pozycja zasuwy
5
1,77
2,84
2,98
3,30
Masa w kg/min

8
3,03
3,82
3,85
3,76

10
4,64
3,31
3,28
3,13

Pozycja zasuwy
5
1,61
2,79
2,92
3,39
Masa w kg/min

8
3,51
3,95
3,57
3,81

10
4,98
3,12
3,24
2,94

Allowin/Allowin
Quattro

Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,38
1,21
1,37
2,26

Clartex Neo,
Slugg OFF
Xenon Pro
Liczba obrotów
(szerokość robocza)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,45
1,35
1,15
1,59

PORADA: Od czasu do czasu zaleca się kontrolę ustawień dawki rozsiewu. Przy
dużych szerokościach roboczych należy zwracać uwagę na prędkość wiatru, aby
uniknąć błędów rozsiewu.
WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
Maksymalna szerokość robocza zależy również od napięcia akumulatora!

22
Jakość dla profesjonalistów

9 Komunikaty sterujące
9.1 Wskazówki
Wskazanie

Przyczyna

Rozwiązanie

Napięcie robocze
nieprawidłowe!

Wyświetlane, jeśli napięcie
robocze jest za niskie lub za
bardzo się waha.

Ograniczyć odbiorniki;
skontrolować
akumulator;
skontrolować
okablowanie;
Skontrolować prądnicę.

Urządzenie
wyłącza się!

Wyświetlane podczas
procesu wyłączania.
Komunikat znika po kilku
sekundach.

9.2 Błąd
Wskazanie

Przyczyna

Rozwiązanie

Błąd
zasuwy-1!

Wyświetlane przy
nieprawidłowym
okablowaniu.

Skontrolować kable
i wtyczki.

Silnik
niepodłączony!

Wyświetlane przy
nieprawidłowym
okablowaniu.

Skontrolować kable
i wtyczki.

Silnik przeciążony!
_

Wyświetlane, gdy tarcza
rozsiewająca nie może się
obracać.

Usterka kabli!

Wyświetlane przy
nieprawidłowym
okablowaniu.

Sprawdzić, czy jakieś
przedmioty nie blokują
lub nie utrudniają ruchu
mieszadła lub talerza
rozsiewającego.
Skontrolować kable
i wtyczki.

Usterka elektroniki!

Wyświetlane, gdy
elektronika w module
sterującym za bardzo się
nagrzewa.

Skontaktować się
z serwisem.

23
Jakość dla profesjonalistów

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

10.2 Lokalizacja tabliczki znamionowej
Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony przed pokrywą silnika zasuwy,
patrząc od przodu.

W razie pytań lub reklamacji z tytułu
gwarancji prosimy zawsze podawać
numer produkcyjny
maszyny.

Rys.: 13
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11 Dane techniczne
Oznaczenie:

ES100 M3 SPECIAL

Pojemność zbiornika:

105 l

Masa:

30 kg

Wymiary (W x S x G):

900 x 520 x 600 mm

Maks. szerokość robocza:

28 m (z 12% VK)
Sprawdzone przez Irstea za
pomocą środka ślimakobójczego
Metarex firmy De Sangosse.

Maks. szerokość rozsiewu:

31 m (dla środka ślimakobójczego
Metarex)

Zasilanie:

12 V, 25 A

Dane silnika (moc znamionowa):

170 W

Pobór prądu przez silnik:

25 A przy rozruchu,
14 A podczas normalnej pracy

Zakres obrotów maks.:

2600-3000 min-1

Kategoria zaczepu:

kat. II

Układ otworów kontrpłyty:

Rys.: 14

Jednostki w mm
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12 Akcesoria
12.1 Czujnik pozycji TUZ-u montowany na podwoziu (nr art.: 00410-2-008)

Rys.: 15

Przyłącze:

12-stykowe złącze w module sterującym

Zasuwa urządzenia ES 100 M3 Special otwiera i zamyka się automatycznie.
Długość przewodu:

5m

Położenie montażowe:

Ponieważ większość narzędzi uprawowych jest
podnoszonych i opuszczanych podczas pracy, montaż
czujnika przy lub na ramieniu podnoszącym jest najlepszą
metodą (patrz rysunek powyżej).
Czujnik może zostać zamontowany również w innych
miejscach, gdzie występuje ruch mechaniczny na odcinku
ponad 50 mm. Odległość między czujnikiem a magnesem
powinna wynosić ok. 5 mm.
W przypadku zawieszonych maszyn uprawowych czujnik
można zamontować na podwoziu, ponieważ tutaj TUZ nie
jest wykorzystywany.

Jeśli pozycja robocza ma zostać odwrócona, przy włączaniu należy równocześnie
nacisnąć przycisk

i przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie:
Zakres dostawy:

Sygnał TUZ-u
Odwrócony!

1 czujnik, 2 magnesy ze śrubami, opaski kablowe,
1 płyta mocująca, 2 nakrętki z PCW do czujnika

WSKAZÓWKA: Czujnika nie wolno zbyt mocno przykręcać (naprężać)!
Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
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12.2 Czujnik pozycji TUZ-u montowany na górnym cięgnie (nr art.:
00410-2-074)

Rys.: 16

Przyłącze:

12-stykowe złącze w module sterującym

Zasuwa urządzenia ES 100 M3 Special otwiera i zamyka się automatycznie.
Długość przewodu:

3m

Położenie montażowe: Ponieważ większość
narzędzi uprawowych jest podnoszonych
i opuszczanych podczas pracy, montaż czujnika na
zawieszeniu trzypunktowym maszyny uprawowej jest
najlepszą metodą. Czujnik może zostać
zamontowany również w innych miejscach, gdzie
występuje ruch mechaniczny. W przypadku
zawieszonych maszyn uprawowych czujnik można
zamontować na podwoziu, ponieważ tutaj TUZ nie
jest wykorzystywany.
Jeśli pozycja robocza ma zostać odwrócona, przy
włączaniu należy równocześnie nacisnąć przycisk
i przycisk

Rys.: 17

.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie:
Zakres dostawy:

Sygnał TUZ-u
Odwrócony!

1 czujnik,
1 płyta mocująca ze śrubami do zamocowania

WSKAZÓWKA: Czujnika nie wolno zbyt mocno przykręcać (naprężać)!
Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
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12.3 7-stykowy kabel sygnałowy (nr art.: 00410-2-006)

Rys.: 18

Przyłącze:

12-stykowe złącze w module sterującym

Długość przewodu:

1,5 m

Zakres dostawy:

1 czujnik – kabel (Amphenol)

Za pomocą kabla 7-stykowego można połączyć ciągnik z modułem
sterującym. Moduł sterujący otrzymuje tutaj sygnały z ciągnika
(norma DIN 9684). W ten sposób z ciągnika do modułu
sterującego przekazywany jest tylko sygnał pozycji TUZ-u
(pozycja robocza). Ten sygnał otwiera i zamyka zasuwę
automatycznie.
Również podczas zawracania z uwagi na sygnał TUZ-u ręczna
obsługa na module sterującym nie jest konieczna.
Rys.: 19

Jeśli pozycja robocza ma zostać odwrócona, przy włączaniu należy równocześnie
nacisnąć przycisk

i przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie:

Sygnał TUZ-u
Odwrócony!

WSKAZÓWKA: W niektórych ciągnikach sygnał pozycji TUZ-u nie jest seryjnie
dostępny.
Zasuwa otwiera się dopiero, gdy talerz rozsiewający się obraca!
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12.4 Czujnik pozycji TUZ-u montowany na wyłączniku linkowym (nr
art.: 00410-2-115)

Rys.: 20

Przyłącze:

12-stykowe złącze w module sterującym

Długość przewodu:

5m

Zasuwa urządzenia ES 100 M3 Special może się automatycznie otwierać i zamykać
za pośrednictwem tego czujnika przy podnoszeniu i opuszczaniu urządzenia
roboczego.
Położenie montażowe: Za pomocą sprężyny (do kompensacji długości) i łańcucha
można połączyć dwa punkty, które poruszają się względem siebie podczas
podnoszenia maszyny. Wskutek zmiany długości uruchamiany jest wyłącznik, przez co
wyłączany jest wałek wysiewający. Wyłącznik linkowy, podobnie jak czujnik pozycji
TUZ-u, montowany na cięgle górnym, może być montowany na zawieszeniu
trzypunktowym i mocowany za pomocą łańcucha np. przy zaczepie ciągnika. Jeśli
maszyna zostanie podniesiona, droga między obydwoma punktami wydłuży się
i wyłącznik linkowy uruchomi zasuwę. Wyłącznik można jednak zamontować również
np. równolegle do siłowników, w równoległobokach, gdzie podczas podnoszenia między
dwoma punktami występuje względny ruch. To, czy rozsiew będzie odbywać się przy
uruchomionym, czy też nieuruchomionym wyłączniku, można dostosować.
Jeśli pozycja robocza ma zostać odwrócona, przy włączaniu należy równocześnie
nacisnąć przycisk

i przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie:

Zakres dostawy:

Sygnał TUZ-u
Odwrócony!

1 czujnik,
1 płyta mocująca ze śrubami do zamocowania
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12.5 Zestaw przewodów do pojazdu
Do zasilania modułu sterującego w pojeździe w ofercie
akcesoriów dostępny jest zestaw doposażeniowy. Jest
to przewód o długości 3 m.
Przewód przykręca się po stronie akumulatora
bezpośrednio do jego biegunów; na jego drugim końcu
znajduje się 3-biegunowe gniazdo znormalizowane.
(Zalecany ewentualnie przy quadach.)
Zakres dostawy:
Długość przewodu:
Nr katalogowy:

1 przewód zasilający
3m
art. nr: 00410-2-027

Rys.: 21

12.6 Zestaw przewodów do ciągnika
Jeśli ciągnik nie posiada seryjnego 3-biegunowego gniazda
znormalizowanego, do zasilania modułu sterującego można
dokupić zestaw doposażeniowy z oferty akcesoriów. Jest to
przewód o długości 8 m.
Przewód przykręca się po stronie akumulatora bezpośrednio
do jego biegunów; na jego drugim końcu znajduje się 3biegunowe gniazdo znormalizowane.
(Zalecany ewentualnie przy quadach.)
Zakres dostawy:
Długość przewodu:
Nr katalogowy:

1 przewód zasilający
8m
art. nr: 00410-2-022

Rys.: 22

12.7 Przedłużacz 5 m (4-stykowy)
Ten przedłużacz jest niezbędny, jeśli maszyna uprawowa
jest dłuższa niż fabrycznie zamontowany przewód o długości
6 m lub w celu praktycznego poprowadzenia przewodu.
Zakres dostawy:
Długość przewodu:
Nr katalogowy:

1 przedłużacz
5m
art. nr: 00410-2-016

Rys.: 23

12.8 Uchwyt do quada
W naszej ofercie akcesoriów do montażu urządzenia ES
100 M3 Special na ATV lub quadach dostępny jest uchwyt
do quada.
Zakres dostawy:
Nr katalogowy:

1 uchwyt do quada
art. nr: 00300-2-135

Rys.: 24
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12.9 Uchwyt do quada z regulacją wysokości
Do montażu urządzenia ES na quadzie/ATV.
Zakres dostawy:
Nr katalogowy:

1 uchwyt do quada z regulacją wysokości
art. nr: 00300-2-022

Rys.: 25

12.10Uchwyt do montażu na burcie
Do praktycznego i łatwego mocowania na skrzyniach lub pickupach.
Zakres dostawy:
Nr katalogowy:

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

Rys.: 26

12.11Płyta do precyzyjnego wysiewu
Jeśli urządzenie ES 100 M3 Special będzie wykorzystywane
na małych szerokościach roboczych, można również zakupić
płytę do precyzyjnego wysiewu. Została ona opracowana
specjalnie z myślą o małych szerokościach roboczych (do ok.
4 m) i sprawia, że materiał siewny jest rozsiewany dokładnie
w wał (bądź przed nim).
Zakres dostawy:
Nr katalogowy:

1 płyta do precyzyjnego wysiewu
art. nr: 02001-1-103

Rys.: 27

12.12Zbiornik do próby wysiewu
W ramach akcesoriów dostępny jest opcjonalny zbiornik do próby
wysiewu pozwalający na przeprowadzanie precyzyjnych prób
wysiewu.
Zakres dostawy:
Numer katalogowy:

1 zbiornik do próby wysiewu
nr art.: 02001-1-101
Rys.: 28
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13 Mój pomysł
Urządzenie ES 100 M3 Special było projektowane i testowane przez długi czas. Od
pierwszego pomysłu do produkcji seryjnej minęło dużo czasu. Wymagane było duże
zaangażowanie poszczególnych pracowników i całego zespołu rozwojowego.
Współpracujemy z uniwersytetami, specjalistami-praktykami i zleciliśmy
przeprowadzenie prac badawczych.
Jednak najcenniejsze doświadczenie to doświadczenie z praktyki. Nasza zasada:
„Inspiracje od rolników i realizacja przez profesjonalistów”.
Dlatego również PAŃSTWO są najważniejszymi osobami na etapie rozwoju maszyny
rolniczej do zastosowań praktycznych.
Bez uwzględniania opinii, doświadczeń, entuzjazmu, życzeń, a także problemów
naszych klientów i poważnego ich traktowania udoskonalanie i ciągłe ulepszanie
naszych maszyn nie byłoby możliwe.
Dlatego teraz dajemy Państwu możliwość efektywnego włączenia się w rozwój
i udoskonalanie naszych maszyn.
Prosimy opisać nam swoje pozytywne i negatywne doświadczenia z maszyną.
Chętnie poznamy Państwa propozycje ulepszeń i życzenia!
A może zechcieliby Państwo dołączyć zdjęcia lub odręczne rysunki – za każdą
informację, bez względu na jej formę, będziemy wdzięczni.
Informacje prosimy przesyłać na adres meineidee@apv.at lub faksem na numer
+43/(0)2913/8002. Można też przesłać nam list tradycyjną pocztą. Hasło: Mój pomysł
(Meine Idee).
Informacje zostaną przekazane bezpośrednio do naszego działu konstrukcji i zostaną
omówione i uwzględnione. Prosimy pamiętać, aby podać numer seryjny maszyny.
Prosimy o wyrozumiałość, ale nie możemy przyjmować propozycji ulepszeń przez
telefon, ponieważ jest to trudne zadanie z punktu widzenia organizacji pracy. Jeśli
jednak chcieliby Państwo nawiązać osobisty kontakt, swoimi doświadczeniami mogą się
Państwo podzielić z naszymi pracownikami handlowymi na targach i spotkaniach
terenowych. Oczywiście w razie pilnych problemów jesteśmy od razu do Państwa
dyspozycji. Można kontaktować się z nami telefonicznie lub skierować swoje pytanie do
naszego partnera handlowego w pobliżu Państwa zakładu.
Dobre pomysły są dla nas ważne – dlatego je nagradzamy. Jeśli któryś z Państwa
pomysłów zostanie zrealizowany, podziękujemy Państwu, wyrażając nasze uznanie.
Z góry dziękuję za konstruktywne sugestie i łączę,
Serdeczne pozdrowienia

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

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

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

14.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego i przepisy bhp
• Przed każdym uruchomieniem skontrolować urządzenie i ciągnik pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu drogowych i bezpieczeństwa eksploatacji.
• Użytkownik musi regularnie (przed każdym użyciem) kontrolować urządzenia pod
kątem złamań, pęknięć, przetarć, wycieków, luźnych śrub i połączeń gwintowanych,
wibracji, nietypowych odgłosów oraz prawidłowego działania.
• Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów bhp!
• Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne rozmieszczone na urządzeniu zawierają
ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji: ich przestrzeganie jest
warunkiem bezpieczeństwa użytkownika!
• Korzystając z dróg publicznych, przestrzegać właściwych postanowień!
• Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z całym wyposażeniem oraz
elementami sterującymi i ich funkcjami. Podczas pracy jest już na to za późno!
• W celu kontroli czynności zapewniony musi być widok na nabudowany rozsiewacz
jednotarczowy oraz niebezpieczną strefę ruchu.
• Odzież użytkownika powinna ściśle przylegać do ciała! Unikać noszenia luźnej
odzieży!
• W razie potrzeby nosić ochronę słuchu.
• Utrzymywać maszyny w czystości, aby uniknąć zagrożenia pożarowego!
• Przed ruszeniem i uruchomieniem skontrolować pobliski obszar! (Dzieci!) Zwracać
uwagę na dostateczną widoczność!
• Przewożenie osób podczas pracy i przejazdów transportowych na urządzeniu
roboczym jest niedozwolone!
• Urządzenie prawidłowo podłączać i mocować jedynie na wyznaczonych przyrządach!
• Przestrzegać zasad odnośnie montażu oraz wymagań odnoszących się do ciągnika
zgodnie z instrukcją obsługi.
• Podczas podłączania urządzeń do ciągnika i odłączania konieczna jest szczególna
ostrożność!
• Podczas montażu użytkownik musi szczególnie zwracać uwagę na spełnienie
wymagań dotyczących ciągnika według instrukcji obsługi oraz na prawidłowe
połączenie przyłączy zgodnie z instrukcją obsługi.
• Podczas montażu użytkownik musi połączyć rozsiewacz jednotarczowy z ciągnikiem
przez metalowe połączenie.
• Obciążniki montować zawsze prawidłowo w przewidzianych punktach mocowania!
• Przestrzegać dopuszczalnego nacisku na osie, masy całkowitej i wymiarów
transportowych!
• Kontrolować i montować wyposażenie transportowe, np. oświetlenie, sprzęt
ostrzegawczy i ew. urządzenia ochronne!
• Elementy zwalniające szybkozłączek muszą luźno zwisać i nie mogą się
samoczynnie zwolnić w dolnym położeniu!
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• Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy!
• Zamontowane lub zawieszone urządzenia i obciążniki mają również wpływ na
charakterystykę jazdy, sterowność i zdolność hamowania. Dlatego zwracać uwagę
na dostateczną zdolność kierowania i hamowania!
• Podczas jazdy na zakrętach uwzględniać duży wysięg i/lub bezwładność urządzenia!
• Urządzenie uruchamiać dopiero gdy wszystkie zabezpieczenia są zamontowane
i ustawione w pozycji zabezpieczającej!
• Prędkość jazdy ciągnika należy utrzymywać przy wykonywaniu czynności roboczych
zgodnie z instrukcją obsługi i zależnie od materiału siewnego między 1 a 20 km/h.
• Operator musi zwracać uwagę, aby żadne osoby nie przebywały w pobliżu
rozsiewacza jednotarczowego, jeśli jest on poruszany przez układ hydrauliczny
ciągnika. Kontrola wzrokowa przez kierowcę. Użytkownik musi zagwarantować, aby
• podczas jazdy po drogach rozsiewacz jednotarczowy nie mógł opaść (zawór
odcinający w układzie hydraulicznym ciągnika lub podobne).
• W strefie zagrożenia rozsiewacza jednotarczowego nie mogą przebywać inne osoby.
Kontrola wzrokowa przez kierowcę.
• Zabrania się przebywania w obszarze roboczym!
• Nie przebywać w obszarze obrotu i wychylenia urządzenia!
• Hydrauliczne ramy składane mogą być uruchamiane tylko jeśli w obszarze
wychylenia nie przebywają żadne osoby.
• Przy elementach uruchamianych siłą zewnętrzną (np. hydraulicznie) występują
miejsca grożące zmiażdżeniem i odcięciem!
• W przypadku urządzeń składanych ręcznie zawsze zadbać o dobrą stabilność
własną!
• W przypadku maszyn szybkojezdnych z narzędziami napędzanymi na glebie:
niebezpieczeństwo spowodowane bezwładnością po podniesieniu! Podchodzić
dopiero gdy całkowicie się zatrzymają!
• Przed wyjście z ciągnika postawić maszynę na glebie, wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki!
• Między ciągnikiem a urządzeniem nie mogą przebywać żadne osoby, jeśli pojazd nie
jest zabezpieczony przed przetoczeniem hamulcem ręcznym i/lub klinami pod
kołami!
• Złożone ramy i mechanizmy podnoszące zabezpieczyć w pozycji transportowej!
• Ramiona chwytne wału ugniatającego złożyć i zablokować przed transportem po
drogach!
• Znaczniki śladów zablokować w pozycji transportowej!
• Przy napełnianiu zbiornika środkiem przeciwko ślimakom lub podobnymi trującymi
preparatami należy wsypywać tylko taką ilość, która potrzebna jest przez krótki czas.
Podczas napełniania nosić odzież ochroną, rękawice ochronne oraz ochronę twarzy
i oczu.
• Przestrzegać ostrzeżeń podanych przez producenta na opakowaniu. Ziarna
stosowane w rozsiewaczu mogłyby być trujące!
• Pod żadnym pozorem nie umieszczać rąk, części odzieży itd. w obszarze
obracających się części!
• Zachować odstęp, gdy maszyna jest włączona!
• Nigdy nie patrzeć w stożek rozsiewanego materiału!
• Pozostałości produktu należy umieszczać z powrotem w oryginalnym opakowaniu.
Resztki nie mogą przedostać się w sposób niekontrolowany do środowiska.
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• Negatywne oddziaływania dopuszczonych środków ochrony roślin na stosowane
materiały nie są znane.
• Prace związane z naprawami, konserwacją i czyszczeniem oraz usuwanie usterek
należy podejmować wyłącznie przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku!

14.3 Zamontowane urządzenia
•
•
•
•
•
•

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

14.4 Konserwacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Użytkownik musi regularnie (przed każdym użyciem) kontrolować urządzenia pod
kątem złamań, pęknięć, przetarć, wycieków, luźnych śrub i połączeń gwintowanych,
wibracji oraz prawidłowego działania. Urządzenia
należy regularnie czyścić sprężonym powietrzem. Prace konserwacyjne
i czyszczenie przeprowadzać przy opuszczonej, wyłączonej i zabezpieczonej przed
ponownym rozruchem maszynie. Nie wolno pracować pod maszyną.

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

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

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

Podczas zaczepiania
urządzenia GP300
i uruchamiania układu
hydraulicznego nikt nie
może przebywać
między maszynami!

Podczas jazdy nie stać
na maszynie!

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

Zachować ostrożność
przy wydostaniu się
cieczy pod wysokim
ciśnieniem!
Przestrzegać zasad
podanych w instrukcji
obsługi!
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Nie wchodzić na obracające
się elementy, korzystać
z przewidzianych stopni!

Zagrożenie spowodowane
odrzucanymi elementami;
zachować bezpieczny
odstęp!
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16 Notatki

Jakość dla profesjonalistów
Inspiracje od rolników i realizacja przez profesjonalistów

APV - Technische Produkte GmbH
HEADQUARTER
Dallein 15
AT-3753 Hötzelsdorf
Tel.: +43 / (0)2913 / 8001
Fax: +43 / (0)2913 / 8002
www.apv.at
office@apv.at

APV Polska
ul. Cecorska 9
PL-76-200 Słupsk
Tel: +48 59 841 41 93
Fax: +48 59 841 41 93
E-mail: biuro@apv-polska.pl
Web: www.apv-polska.pl

