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Πρόλογος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, για να μάθετε πώς να χειρίζεστε και
να συντηρείτε σωστά το μηχάνημά σας. Σε αντίθετη
περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν
τραυματισμοί ή ζημιές στον εξοπλισμό. Αυτή η
περιστροφική θεριστική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί
και να λειτουργήσει μόνο σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.
Ο χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα να οδηγεί
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα σε δημόσιους δρόμους. Το
παρόν εγχειρίδιο και η σήμανση ασφαλείας που φέρει
το μηχάνημά σας είναι διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες.
Για παραγγελία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
KEMPER.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναπόσπαστο μέρος
του μηχανήματος και σε περίπτωση πώλησης, πρέπει να
το παραδώσετε μαζί με το μηχάνημα.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ δίνονται σε
μετρικές μονάδες. Οι διαστάσεις αναφέρονται επίσης
και σε αγγλοσαξονικές μονάδες. Χρησιμοποιείτε μόνο
εξαρτήματα και μπουλόνια που ταιριάζουν. Τα εξαρτήματα
στερέωσης του μετρικού συστήματος και τα εξαρτήματα
στερέωσης του αγγλοσαξονικού συστήματος χρειάζονται
αντίστοιχα ειδικά κλειδιά.

Οι πλευρές "ΔΕΞΙΑ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" εννοούνται όταν
είστε στραμμένοι προς την κατεύθυνση κίνησης του
παρελκομένου ενώ αυτό κινείται προς τα εμπρός.

Ο όρος "ΜΕΤΑΦΟΡΑ" παραπέμπει σε περιστροφική
θεριστική μονάδα που στηρίζεται σε ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα για να μεταφέρεται από σημείο A σε σημείο B
πάνω σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

Ο όρος "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" αναφέρεται σε μια περιστροφική
θεριστική μονάδα, που φορτώνεται σε φορτηγό με
επίπεδη καρότσα και μεταφέρεται από το σημείο A στο
σημείο B επάνω σε φορτηγό με επίπεδη καρότσα.

Η ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ αυτής της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από άτομα, τα οποία είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο
ασφάλισης του φορτίου και μπορούν να το αποδείξουν
αυτό.

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (P.I.N.) στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά
ή Αριθμοί αναγνώρισης. Γράψτε όλους τους αριθμούς
επακριβώς. Σε περίπτωση κλοπής, οι αριθμοί αυτοί
μπορεί να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για την
αναζήτηση της ιδιοκτησίας σας. Ο αντιπρόσωπος
KEMPER χρειάζεται αυτούς τους αριθμούς όταν
παραγγέλνετε ανταλλακτικά. Φυλάξτε τους αριθμούς
αναγνώρισης σε ασφαλές μέρος εκτός του μηχανήματος.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
πραγματοποιήθηκε πλήρης έλεγχος στην αντιπροσωπεία.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ
ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ
για το θερισμό:

• εύκαμπτων τύπων φυτών με χοντρό στέλεχος, όπως
καλαμπόκι, πεννίσετο το πορφυρούν ή μπαμπού
• τύπων φυτών με λεπτό στέλεχος, όπως σοδειά σιτηρών,
σινάπι

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη προβλεπόμενη.
Για ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη. Ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη μεταφορά
υλικών οποιουδήποτε είδους, και δεν είναι κατάλληλη για
τη μεταφορά και τον τεμαχισμό:

• ξυλωδών φυτών με διάμετρο μεγαλύτερη από 1 mm
• ξύλου, που προορίζεται για πελέκημα
• ζωοτροφής, όπως τεύτλα
• μεταλλικών αντικειμένων
• υλικών που περιέχουν πέτρες
Αναπόσπαστα στοιχεία της ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
αποτελούν επίσης η συμμόρφωση με και η αυστηρή
τήρηση των συνθηκών λειτουργίας, σέρβις και επισκευής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ
να υποβάλλεται σε σέρβις και να επισκευάζεται ΜΟΝΟ
από μηχανικούς του βιομηχανικού τομέα, εγκαταστάτες
ή άτομα με ανάλογα προσόντα. Το ηλεκτρικό σύστημα
πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ηλεκτρολόγους.
Πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι κανονισμοί πρόληψης
ατυχημάτων, όλοι οι γενικά αναγνωρισμένοι κανόνες
ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών καθώς και
οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δεν επιτρέπεται η
τροποποίηση του μηχανήματος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
να δέχεται υλικά διαφορετικά από αυτά που επιτρέπει η
ενδεδειγμένη χρήση. Οποιαδήποτε αυθαίρετη μετατροπή
σε αυτήν την περιστροφική θεριστική μονάδα απαλλάσσει
τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη σε περίπτωση
πρόκλησης ζημιάς ή τραυματισμού.

ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στον Καναδά.
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Επιθεώρηση πριν την παράδοση

KM00321,00001F6 -30-13AUG09-1/1

KM00321,00008BA -30-26FEB19-1/1

Κατάλογος ελέγχων πριν από την παράδοση

Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας, επιθεωρήστε την για να βεβαιωθείτε
ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας πριν την
παραδώσετε στον πελάτη. Βάλτε ένα σημάδι κάθε φορά
που κριθεί ικανοποιητικό ένα στοιχείο, ή αφότου κάνετε τις
απαραίτητες επιδιορθώσεις.

□ Όλα τα προστατευτικά καλύμματα ανοίγουν και κλείνουν
απρόσκοπτα.

□ Η περιστροφική θεριστική μονάδα έχει συναρμολογηθεί
σωστά.

□ Τα εξαρτήματα που παραδόθηκαν ξεχωριστά έχουν
τοποθετηθεί σωστά.

□ Τα παξιμάδια σε όλες τις βίδες έχουν σφιχτεί.

□ Όλοι οι λιπαντήρες γράσου έχουν λιπανθεί.

□ Όλα τα κιβώτια γραναζιών είναι γεμισμένα (βλ. Λίπανση
και συντήρηση).

□ Οι βίδες στερέωσης μαχαιριών είναι σφιγμένες σωστά.

□ Οι βάσεις στήριξης μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί.

□ Η περιστροφική θεριστική μονάδα διπλώνεται σωστά.

□ Η περιστροφική θεριστική μονάδα έχει καθαριστεί,
και η βαφή έχει επιδιορθωθεί όπου έχει χτυπήματα ή
γρατσουνιές.

□ Όλα τα κινούμενα μέρη λειτουργούν απρόσκοπτα.

□ Ελέγξτε όλους τους συμπλέκτες ολίσθησης όπως
αναφέρεται στην ενότητα Σέρβις.

□ Όλα τα αυτοκόλλητα είναι στη θέση τους και σε καλή
κατάσταση.

□ Ελέγξτε ότι τα βοηθητικά φώτα έχουν τοποθετηθεί στο
ενσιρωτικό μηχάνημα.

□ Αυτή η περιστροφική θεριστική μονάδα έχει υποβληθεί
σε δοκιμές και, εξ όσων γνωρίζω, είναι έτοιμη για
παράδοση στον πελάτη.

(Ημερομηνία ελέγχου) (Υπογραφή του τεχνικού)

Κατάλογος ελέγχων κατά την παράδοση

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχων είναι μια υπενθύμιση
πολύ σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να
μεταβιβάζονται απευθείας στον πελάτη κατά την
παράδοση του μηχανήματος.

□ Εξηγήστε στον πελάτη ότι η αναμενόμενη διάρκεια
ζωής αυτού του μηχανήματος, όπως και κάθε άλλου,
εξαρτάται από την τακτική λίπανση όπως προβλέπεται
στο εγχειρίδιο χειριστή.

□ Συζητήστε σχετικά με τη σωστή λειτουργία της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας, καθώς και τις
διαδικασίες και μεθόδους που απαιτούνται για την
καλύτερη συγκομιδή.

□ Παραδώστε το εγχειρίδιο χειριστή στον πελάτη και
εξηγήστε όλες τις ρυθμίσεις λειτουργίας.

□ Ενημερώστε τον πελάτη για τα σωστά βάρη και υγρά
που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ελαστικά, ανάλογα
με το εκάστοτε ενσιρωτικό μηχάνημα.

□ Περιστροφικές θεριστικές μονάδες τύπου 498 μόνο
για ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS: Προγραμματίστε

τη μονάδα A130FAM για το μηχανισμό μεταβλητής
μετάδοσης κίνησης συλλέκτη (προαιρετικός εξοπλισμός).

□ Ενημερώστε τον πελάτη για τις προφυλάξεις που πρέπει
να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας.

□ Πείτε στον πελάτη ότι είναι ευπρόσδεκτος να σας
επισκεφθεί για να συζητήσει τυχόν προβλήματα που
μπορεί να συναντήσει κατά τη χρήση της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας.

□ Πείτε στον πελάτη να καταγράψει τον αριθμό σειράς της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας στο χώρο που έχει
προβλεφθεί για αυτόν το σκοπό στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου.

□ Αφαιρέστε και αρχειοθετήστε αυτή τη σελίδα σε ασφαλές
σημείο.

(Υπογραφή του τεχνικού) (Υπογραφή του πελάτη)
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Επιθεώρηση πριν την παράδοση

ZX,CHECK676,C -30-20JAN95-1/1

Κατάλογος ελέγχων μετά την πώληση

Τα παρακάτω σημεία πρέπει να ελεγχθούν κάποια
στιγμή κατά την πρώτη σεζόν χρήσης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας.

□ Ελέγξτε όλο το μηχάνημα για παξιμάδα ή μπουλόνια
που έχουν χαλαρώσει ή λείπουν.

□ Όλα τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους
και είναι στερεωμένα καλά.

□ Ελέγξτε για εξαρτήματα με ζημιές και βλάβες.

□ Αν είναι δυνατό, θέστε σε λειτουργία την περιστροφική
θεριστική μονάδα για να διαπιστώσετε ότι όλα λειτουργούν
σωστά.

□ Ελέγξτε για φθαρμένα περιστροφικά μαχαίρια.

□ Ελέγξτε με τον πελάτη την απόδοση της περιστροφική
θεριστικής μηχανής μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

□ Βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης κατανοεί τις καλύτερες
μεθόδους χρήσης της περιστροφική θεριστικής μηχανής.

□ Εξετάστε το Εγχειρίδιο χειρισμού μαζί με τον πελάτη και
τονίστε του τη σημασία της σωστής και τακτικής λίπανσης
και των μέτρων ασφαλείας.

(Υπογραφή του τεχνικού) (Υπογραφή του πελάτη)
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Απεικόνιση μοντέλου

KM00321,000030D -30-14JUN10-1/1

Απεικόνιση μοντέλου
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Στην εικόνα φαίνεται η περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus
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Μέτρα ασφαλείας

DX,ALERT -30-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -30-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -30-03MAR93-1/1

Αναγνώριση πληροφοριών ασφάλειας
Αυτό το σύμβολο σάς εφιστά την προσοχή σε θέματα
ασφάλειας. Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο στο μηχάνημα
ή στο παρόν εγχειρίδιο, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για
την πιθανότητα τραυματισμού.

Τηρείτε τις συνιστώμενες προφυλάξεις και τις ασφαλείς
πρακτικές χειρισμού.
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Τήρηση οδηγιών ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μηνύματα ασφαλείας
αυτού του εγχειριδίου και στα σήματα ασφαλείας του
μηχανήματος. Να φροντίζετε ώστε τα σήματα ασφαλείας
να είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε τυχόν
σήματα ασφαλείας που λείπουν ή είναι φθαρμένα.
Φροντίστε ώστε τα νέα εξαρτήματα εξοπλισμού και τα
ανταλλακτικά να περιλαμβάνουν τα ισχύοντα σήματα
ασφαλείας. Καινούργια σήματα ασφαλείας διατίθενται
από τον αντιπρόσωπο της KEMPER.

Πριν αρχίσετε τις εργασίες με το μηχάνημα, μάθετε πώς να
χρησιμοποιήσετε σωστά το μηχάνημα και τα χειριστήρια.
Μην αφήνετε κανέναν να χειρίζεται το μηχάνημα χωρίς
οδηγίες.

Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο μηχάνημα
μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία ή/και την
ασφάλεια, καθώς και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του
μηχανήματος.
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Εάν δεν καταλαβαίνετε κάποιο τμήμα αυτού του βιβλίου
και χρειάζεστε βοήθεια, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο
της KEMPER.

Κατανόηση λέξεων επισήμανσης
Κάθε σήμα προειδοποίησης συμπληρώνεται με τις
λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ. Η λέξη
ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει τα σημεία ή τις περιοχές με τον
μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τα σήματα ΚΙΝΔΥΝΟΣ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ βρίσκονται
κοντά σε σημεία ειδικού κινδύνου. Τα σήματα με την λέξη
ΠΡΟΣΟΧΗ αναφέρονται σε γενικές προφυλάξεις. Η λέξη
ΠΡΟΣΟΧΗ παραπέμπει επίσης σε υποδείξεις ασφαλείας
αυτού του βιβλίου.
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Μέτρα ασφαλείας

FX,ROAD -30-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -30-07DEC18-1/1

KM00321,000016C -30-14MAY09-1/1

Τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους να τηρείτε
διαρκώς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
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Ικανότητα χειριστή
• Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι χειριστές είναι υπεύθυνοι, εκπαιδευμένοι, έχουν
διαβάσει τις οδηγίες λειτουργίας και τις προειδοποιήσεις
και γνωρίζουν πώς να χειρίζονται το μηχάνημα σωστά
και με ασφάλεια.
• Η ηλικία, η σωματική ικανότητα και η νοητική ικανότητα
μπορούν να είναι παράγοντες τραυματισμών που
σχετίζονται με το μηχάνημα. Οι χειριστές πρέπει να
είναι διανοητικά και σωματικά ικανοί για πρόσβαση στον

σταθμό χειριστή ή/και στα χειριστήρια και για ασφαλή
και σωστό χειρισμό του μηχανήματος.
• Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή σε ανεκπαίδευτα
άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα. Δώστε οδηγίες σε
όλους τους χειριστές να μην επιτρέπουν την επιβίβαση
παιδιών στο μηχάνημα ή σε παρελκόμενο.
• Μη χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα όταν είστε αφηρημένοι,
κουρασμένοι ή εξασθενημένοι. Για τη σωστή λειτουργία
του μηχανήματος απαιτείται απόλυτη προσοχή και
εγρήγορση εκ μέρους του χειριστή.

Χρήση του φωτισμού και των συσκευών
ασφαλείας
Αποφύγετε τη σύγκρουση με άλλους χρήστες του δρόμου.
Τα τρακτέρ με φερόμενο ή ρυμουλκούμενο εξοπλισμό
που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, καθώς και τα
αυτοπροωθούμενα μηχανήματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα
σε δημόσιους δρόμους. Να είστε πάντα προσεκτικοί
για οχήματα που πλησιάζουν από πίσω, ιδίως όταν
αλλάζετε πορεία. Φροντίζετε για την ασφάλεια στο δρόμο
χρησιμοποιώντας τα φλας.

Χρησιμοποιείτε τους προβολείς, τα φώτα αλάρμ, τα φλας
και τις υπόλοιπες συσκευές ασφαλείας σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Φροντίζετε ώστε οι συσκευές
ασφαλείας να είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαθιστάτε τα
απολεσθέντα και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
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Μέτρα ασφαλείας

DX,FIRE2 -30-03MAR93-1/1

DX,WEAR -30-10SEP90-1/1

FX,READY -30-28FEB91-1/1

KM00321,00002E3 -30-28MAR14-1/1

Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης
Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για περίπτωση φωτιάς.

Ο πυροσβεστήρας και το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει
να φυλάσσονται σε ένα προσιτό μέρος.

Κοντά στο τηλέφωνο πρέπει να υπάρχουν οι αριθμοί
των τηλεφώνων ανάγκης όπως γιατρών, ασθενοφόρων,
νοσοκομείων και πυροσβεστικής.
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Xρήση προστατευτικού ρουχισμού
Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε εφαρμοστά ρούχα και
κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Η παρατεταμένη παραμονή σε μέρος με δυνατό θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή και απώλεια ακοής.

Συνιστάται η χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέσων
όπως ωτοκαλύμματα ή ωτοασπίδες.

Ο ασφαλής χειρισμός του τρακτέρ απαιτεί την πλήρη
προσοχή του χειριστή. Κατά την λειτουργία του
μηχανήματος απαγορεύεται η χρήση ακουστικών
ραδιοφώνου ή μουσικής.
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Έλεγχος της ασφάλειας του μηχανήματος
Πριν από τη χρήση να ελέγχετε πάντα το μηχάνημα ως
προς την ασφάλεια οδήγησης και λειτουργίας.

Αποφυγή μαγκώματος
Για να αποφύγετε ενδεχόμενο μάγκωμα, μην τροφοδοτείτε
το μηχάνημα με το χέρι ή με το πόδι. Μην προσπαθήσετε
να αφαιρέσετε τυχόν εμπόδια όσο το μηχάνημα βρίσκεται
σε λειτουργία. Οι κύλινδροι τροφοδοσίας τροφοδοτούν
το μηχάνημα πιο γρήγορα από όσο χρειάζεστε για να
αφήσετε το υλικό.
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Μέτρα ασφαλείας

FX,DEVICE -30-04DEC90-1/1

ZX,CUT688 -30-10FEB98-1/1

FX,KNIFE -30-21DEC90-1/1

Προστατευτικά και άλλα καλύμματα
Τα προστατευτικά και άλλα καλύμματα πρέπει να είναι
πάντοτε στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί
σωστά και ότι μπορούν να υποβληθούν σε συντήρηση.

Πριν βγάλετε κάποιο προστατευτικό κάλυμμα, πρέπει
πάντοτε να αποσυμπλέκετε το συμπλέκτη, να σβήνετε τον
κινητήρα και να βγάζετε το κλειδί.

Διατηρείτε τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα σας μακριά
από τα κινούμενα εξαρτήματα.
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Μείνετε σε απόσταση από τη θεριστική
μονάδα
Λόγω της φύσης της λειτουργίας τους, οι ρότορες
κοπής και τα τύμπανα συλλογής, διασταύρωσης και
τροφοδοσίας δεν μπορούν να προστατευτούν πλήρως.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να παραμένετε
μακριά από αυτά τα κινούμενα εξαρτήματα. Πριν κάνετε
συντήρηση και πριν ξεβουλώσετε τη θεριστική μονάδα,
πρέπει πάντοτε να αποσυμπλέκετε το συμπλέκτη, να
σβήνετε τον κινητήρα και να βγάζετε το κλειδί εκκίνησης.
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Τα χέρια μακριά από τα μαχαίρια
Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τυχόν εμπόδια
μπροστά ή επάνω στη θεριστική μονάδα, εκτός αν έχετε
αποσυμπλέξει το συμπλέκτη, σβήσει τον κινητήρα και
βγάλει το κλειδί εκκίνησης.

Όταν βάζετε εμπρός τον κινητήρα δεν πρέπει να είναι
κανείς κοντά στο μηχάνημα.
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Μέτρα ασφαλείας

DX,STORE -30-03MAR93-1/1

DX,SERV -30-17FEB99-1/1

Ασφαλής αποθήκευση εξαρτημάτων
Τα αποθηκευμένα εξαρτήματα όπως διπλοί τροχοί,
πλέγματα τροχού και φορτωτές μπορούν να πέσουν και
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο.

Για την αποφυγή τυχόν πτώσης να αποθηκεύετε τα
εξαρτήματα και τα παρελκόμενα με ασφάλεια. Τα παιδιά
και τα άτομα που δεν έχουν δουλειά πρέπει να μένουν
μακριά από τον χώρο αποθήκευσης.
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Ασφάλεια κατά τις εργασίες συντήρησης
Πρέπει να γνωρίζετε τις διαδικασίες των εργασιών
συντήρησης. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και
στεγνό.

Oι εργασίες λίπανσης, συντήρησης και ρύθμισης γίνονται
πάντα με τoν κινητήρα σβηστό. Στην επικίνδυνη περιοχή
των κινούμενων εξαρτημάτων της μηχανής δεν επιτρέπεται
να απλώνετε χέρια, πόδια ή ρούχα. Χρησιμοποιώντας τα
όργανα χειρισμού απενεργοποιήστε όλα τα συστήματα
κίνησης και εκτονώστε την πίεση. Κατεβάστε τον
εξοπλισμό στο έδαφος. Σβήστε τον κινητήρα. Βγάλτε το
κλειδί εκκίνησης. Η μηχανή πρέπει να κρυώσει.

Τα μέρη του μηχανήματος που θα πρέπει να ανυψωθούν
για την συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια
πάνω σε τάκους.

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή
κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα.
Επιδιορθώνετε τις ζημιές αμέσως. Τα φθαρμένα και τα
σπασμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται. Να
βγάζετε το συσσωρευμένο γράσο, το λάδι ή την βρωμιά.

Σε αυτοκινούμενο εξοπλισμό, πριν κάνετε ρυθμίσεις στο
ηλεκτρικό σύστημα ή ηλεκτροκολλήσεις στο μηχάνημα,
αποσυνδέστε πρώτα τη γείωση της μπαταρίας (-).

Σε ρυμουλκούμενα εργαλεία πριν γίνουν εργασίες στα
μέρη του ηλεκτρικού συστήματος ή ηλεκτροκολλήσεις,
πρέπει να αποσυνδεθούν τα ηλεκτρικά καλώδια από το
τρακτέρ.
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Μέτρα ασφαλείας

DX,ROTATING -30-18AUG09-1/1

DX,LOOSE -30-04JUN90-1/1

DX,LOWER -30-24FEB00-1/1

Προσοχή στους περιστρεφόμενους άξονες
κίνησης
Η απροσεξία στην περιοχή των περιστρεφόμενων αξόνων
μπορεί να γίνει αιτία για σοβαρούς ή και θανατηφόρους
τραυματισμούς.

Όλες οι προστατευτικές ασπίδες πρέπει να βρίσκονται
πάντα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε, ότι τα περιστρεφόμενα
καλύμματα κινούνται χωρίς εμπόδια.

Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα. Πριν κάνετε ρυθμίσεις,
συνδέσεις ή συντήρηση στον κινητήρα ή σε
δυναμοδοτούμενο εξοπλισμό σβήστε τον κινητήρα και
βεβαιωθείτε πως όλα τα περιστρεφόμενα μέρη και οι
άξονες κίνησης έχουν σταματήσει.
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Ασφαλής συντήρηση των μηχανημάτων
Τα μακριά μαλλιά δένονται πίσω στο κεφάλι. Κατά τη
διάρκεια εργασιών κοντά στη μηχανή ή σε κινούμενα
εξαρτήματα να μην φοράτε γραβάτες, φουλάρια, φαρδιά
ρούχα ούτε αλυσίδες. Αν αυτά μαγγώσουν στο μηχάνημα,
μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Επίσης απογορεύονται τα δαχτυλίδια και τα άλλα
κοσμήματα προς αποφυγή βραχυκυκλώματος ή
μαγγώματος σε κάποιο κινούμενο εξάρτημα της μηχανής.
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Ασφαλής στήριξη του μηχανήματος
Πριν πραγματοποιηθούν εργασίες στο μηχάνημα, πρέπει
πάντα να χαμηλώνετε τα παρελκόμενα στο έδαφος. Αν
η εργασία απαιτεί να ανυψωθούν το μηχάνημα ή τα
παρελκόμενα, φροντίστε για την ασφαλή τους στήριξη. Σε
ανυψωμένη θέση υπάρχει πιθανότητα να χαμηλώσουν οι
υδραυλικά υποστηριζόμενοι μηχανισμοί λόγω διαρροής.

Κατά την στήριξη πάνω σε τάκους, δεν επιτρέπεται η
χρήση τσιμεντόλιθων, τούβλων ή άλλων υλικών, τα οποία
μπορεί να υποχωρήσουν κάτω από το συνεχές φορτίο.
Απαγορεύονται οι εργασίες κάτω από ένα τρακτέρ, το
οποίο στηρίζεται μόνο σε ένα γρύλο. Ακολουθείτε πάντα
τις διαδικασίες που προτείνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

Αν μαζί με το μηχάνημα χρησιμοποιείτε προσδεμένα ή
ρυμουλκούμενα εξαρτήματα, ακολουθείτε πάντοτε τις
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υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του εκάστοτε εξαρτήματος.
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Μέτρα ασφαλείας

KM00321,000016D -30-14MAY09-1/1

KM00321,0000446 -30-15MAY15-1/1

ZX,HEADER676 -30-20JAN95-1/1

Προσοχή στα υγρά υψηλής πίεσης
Τα υδραυλικά λάδια που διαφεύγουν με υψηλή πίεση
μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να προκαλέσουν
σοβαρά εγκαύματα.

Πριν από την αποσύνδεση υδραυλικών και άλλων
αγωγών, αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο εκτονώνοντας
την πίεση στην εγκατάσταση. Πριν από την εξάσκηση
πίεσης σφίξτε καλά όλες τις συνδέσεις.

Το υδραυλικό λάδι που διαφεύγει από μικρά ανοίγματα
διακρίνεται δύσκολα, γι' αυτό κατά την αναζήτηση ενός
σημείου διαρροής χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι χαρτόνι.
Προστατέψτε τα χέρια και το σώμα σας από υγρά υψηλής
πίεσης.

Σε περίπτωση τραυματισμού συμβουλευτείτε αμέσως ένα
γιατρό. Aν κάποιο υγρό διαπεράσει το δέρμα, θα πρέπει
να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση μέσα σε λίγες
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ώρες, διότι διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
μολύνσεις. Οι γιατροί που δεν έχουν εμπειρία με τέτοιου
είδους τραυματισμούς, θα πρέπει να συμβουλευτούν τα
ειδικά ιατρικά κέντρα.

Τήρηση μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου
μπροστινού άξονα
Η μεταφορά των περιστροφικών θεριστικών μονάδων
375plus και 390plus σε δημόσιους δρόμους με τα
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα επιτρέπεται μόνο εφόσον
τηρείται το μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα των 11500
kg (25353 lb.).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο μπροστινού άξονα μπορεί
να τηρηθεί με στερέωση του τροχού στήριξης άνεσης.

Αν το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο μπροστινού
άξονα δεν τηρηθεί, ακυρώνεται η άδεια οδήγησης σε
δημόσιους δρόμους και ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός και ζημιά στο μηχάνημα.
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Μεταφορά με τη θεριστική μονάδα
τοποθετημένη
Πριν οδηγήσετε το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα σε δημόσιους
δρόμους, η θεριστική μονάδα πρέπει να είναι ανυψωμένη
και ασφαλισμένη στη θέση ανύψωσης. Ωστόσο, δεν
πρέπει να εμποδίζει την ορατότητα του χειριστή.
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Μέτρα ασφαλείας

ZX,WEIGHT676 -30-20JAN95-1/1

DX,PAINT -30-24JUL02-1/1

Προσθήκη αντίβαρων για ασφαλή επαφή με
το έδαφος
Η συμπεριφορά του οχήματος κατά τη λειτουργία, την
οδήγηση και το φρενάρισμα μπορεί να επηρεαστεί αισθητά
από τα συνδεμένα γεωργικά εργαλεία που αλλάζουν
το κέντρο βάρος του μηχανήματος. Για να διατηρηθεί
ασφαλή επαφή με το έδαφος, πρέπει να βάλετε τα σωστά
αντίβαρα στο πίσω μέρος του οχήματος. Λάβετε υπόψη
τα μέγιστα συνολικά επιτρεπόμενα φορτία στους άξονες
και τα συνολικά βάρη.
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Αφαίρεση βαφής πριν από την
ηλεκτροκόλληση ή την θέρμανση των
εξαρτημάτων
Αποφεύγετε την δημιουργία τοξικών αναθυμιάσεων και
σκόνης.

Όταν η βαφή θερμαίνεται από ηλεκτροκόλληση,
συγκόλληση ή καμινέτο μπορούν να δημιουργηθούν
επικίνδυνες αναθυμιάσεις.

Πριν ζεστάνετε, αφαιρέστε τη βαφή:

• Αφαιρέστε την βαφή κατά τουλάχιστον 100 mm (4 in.)
από την περιοχή, η οποία πρόκειται να υποστεί
θέρμανση. Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την βαφή,
πριν το ζέσταμα ή την κόλληση φορέστε μια κατάλληλη
αναπνευστική μάσκα.
• Εάν τροχίζετε ή λειαίνετε τη βαφή με γυαλόχαρτο,
αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης. Πρέπει να φοράτε
μια κατάλληλη προστατευτική μάσκα.
• Εάν χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή υγρό αφαίρεσης
χρώματος, πριν ηλεκτροκολλήσετε απομακρύντε το με
σαπούνι και νερό. Από τον χώρο εργασίας πρέπει να
απομακρύνονται τα δοχεία με το διαλυτικό και τα άλλα
εύφλεκτα υλικά. Πριν από την ηλεκτροκόλληση ή την
θέρμανση περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά ώστε να
διαλυθούν οι αναθυμιάσεις.
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Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχο διάλυτικό σε τμήματα,
όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί ηλεκτροκόλληση.

Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε ένα μέρος, που
αερίζεται επαρκώς, ώστε να απομακρύνονται οι τοξικές
αναθυμιάσεις και η σκόνη.

Κατά την απόσυρση των δοχείων με χρώματα και με
διαλυτικά πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί.
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Μέτρα ασφαλείας

KM00321,000016E -30-14MAY09-1/1

KM00321,00002BB -30-31MAR10-1/1

Σωστή απόρριψη αποβλήτων
Αν τα απόβλητα δεν απορρίπτονται σωστά, ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον και σε οικολογικά
συστήματα. Εν δυνάμει επιβλαβή απόβλητα που
χρησιμοποιούνται με τον εξοπλισμό της KEMPER είναι,
μεταξύ άλλων, τα λάδια, καύσιμα, ψυκτικό υγρό, υγρό
φρένων, φίλτρα και μπαταρίες.

Κατά την αποστράγγιση υγρών πρέπει να χρησιμοποιείτε
δοχεία που δεν παρουσιάζουν διαρροές. Μην
χρησιμοποιείτε δοχεία για τρόφιμα ή ποτά, τα οποία
μπορεί να παραπλανήσουν κάποιον και να τα πιει.

Μην χύνετε τα απόβλητα στο έδαφος, σε αποχέτευση ή σε
οποιοδήποτε υδάτινο σώμα.

Τα ψυκτικά υγρά των κλιματιστικών που διαφεύγουν στον
αέρα μπορεί να βλάψουν την ατμόσφαιρα. Οι ισχύοντες
κρατικοί κανονισμοί μπορεί να απαιτούν τη συλλογή και
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ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ψυκτικών υγρών
κλιματισμού από πιστοποιημένο κέντρο επισκευής
κλιματιστικών.

Προφύλαξη των αυτοκόλλητων ασφαλείας
από δέσμη υψηλής πίεσης
Η δέσμη νερού μπορεί να ξεκολλήσει και να καταστρέψει
τα αυτοκόλλητα ασφαλείας. Αποφεύγετε να στρέφετε
τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης πάνω στα αυτοκόλλητα
ασφαλείας.

Αντικαθιστάτε αμέσως αυτοκόλλητα ασφαλείας που
λείπουν ή που έχουν χαλάσει. Καινούργια αυτοκόλλητα
ασφαλείας διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της
KEMPER.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

FX,WBZ -30-19NOV91-1/1

DX,SIGNS1 -30-04JUN90-1/1

KM00321,00001FB -30-13AUG09-1/1

Εικονογραφημένα σήματα ασφαλείας
Σε μερικά σημαντικά σημεία αυτού του μηχανήματος
υπάρχουν σήματα ασφαλείας με σκοπό να προειδοποιούν
για πιθανό κίνδυνο. Ο κίνδυνος αναγνωρίζεται με ένα
εικονογράφημα εντός ενός προειδοποιητικού τριγώνου.
Ένα παρακείμενο εικονογράφημα παρέχει πληροφορίες
για το πώς να αποφεύγετε τραυματισμούς. Παρακάτω
παρουσιάζονται αυτά τα σήματα ασφαλείας, η θέση τους
στο μηχάνημα, καθώς και ένα σύντομο επεξηγηματικό
κείμενο.
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Αντικατάσταση των προειδοποιητικών
σημάτων
Τα προειδοποιητικά σήματα, που λείπουν ή που έχουν
χαλάσει, πρέπει να αντικαθίστανται. Η διάταξη των
σημάτων αναφέρεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
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Εγχειρίδιο χειριστή
Το παρόν εγχειρίδιο χειριστή περιλαμβάνει όλες τις
σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία του
μηχανήματος. Για την αποφυγή ατυχημάτων, τηρείτε
προσεκτικά όλους τους κανόνες ασφαλείας.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,00001FC -30-13AUG09-1/1

KM00321,00002E2 -30-08JUN10-1/1

Επισκευή και συντήρηση
Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες επισκευής ή
συντήρησης, να σβήνετε τον κινητήρα και να βγάζετε το
κλειδί.
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Περιστρεφόμενες λεπίδες
Μην αγγίζετε τα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται όλα τα
εξαρτήματα.

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες δεν ακινητοποιούνται
αμέσως όταν το μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,00001FE -30-14AUG09-1/1

KM00321,00001FF -30-14AUG09-1/1

Περιοχή δίπλωσης
Μείνετε σε απόσταση από την περιοχή δίπλωσης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

Κατά τη διαδικασία δίπλωσης ή αναδίπλωσης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν άτομα μέσα στην περιοχή δίπλωσης.

Πριν αρχίσετε τη δίπλωση ή την αναδίπλωση, βεβαιωθείτε
ότι όλα τα άτομα μένουν σε απόσταση ασφαλείας από την
περιστροφική θεριστική μονάδα.
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Περιστρεφόμενα τύμπανα
Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, παραμένετε
μακριά από τα περιστρεφόμενα τύμπανα.

Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν χέρια, πόδια ή ρούχα μέσα
στα περιστρεφόμενα τύμπανα όταν είναι σε λειτουργία.

Να τηρείτε πάντα την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας
από τα περιστρεφόμενα τύμπανα.

Περιμένετε να σταματήσουν να κινούνται όλα τα
εξαρτήματα.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,000018D -30-22JUN12-1/1

Σύστημα μετάδοσης κίνησης εισόδου
Παραμένετε σε απόσταση από τις καυτές επιφάνειες.
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Μεταφορά

KM00321,0000201 -30-14AUG09-1/1

Παλέτα μεταφοράς

K
M
10
00
96
1
—
U
N
—
10
JU

L1
7

A—Παλέτα μεταφοράς

Όταν η περιστροφική θεριστική μονάδα αποστέλλεται
ξεχωριστά σε φορέα με πλατφόρμα, να τοποθετείτε πάντα
την παλέτα μεταφοράς (A) που παρέχεται!

Μετά την τοποθέτηση της παλέτας μεταφοράς (A), η
περιστροφική θεριστική μονάδα μπορεί να φορτωθεί με
περονοφόρο ανυψωτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ανυψωτική
ικανότητα του περονοφόρου ανυψωτικού
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας (βλ.
ενότητα Προδιαγραφές.)
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Μεταφορά

KM00321,00003C7 -30-17JAN11-1/1

Φόρτωση με γερανό
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφαιρέστε τους ελικοειδείς μεταφορείς (A) για

να αποκτήσετε πρόσβαση στα σημεία ανάρτησης.

Όταν επανατοποθετήσετε τους ελικοειδείς μεταφορείς
(A), προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης. Μην
ανταλλάξετε μεταξύ τους τους ελικοειδείς μεταφορείς!

Τα μοντέλα 375plus και 390plus πρέπει να αναδιπλωθούν
για να χρησιμοποιηθούν τα σημεία ανάρτησης κάτω από
τους ελικοειδείς μεταφορείς (A).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν φορτώνετε την περιστροφική
θεριστική μονάδα με γερανό, χρησιμοποιείτε
πάντα τα σημεία ανάρτησης. Κατά τον τρόπο
αυτόν εμποδίζετε την ανατροπή του μηχανήματος.

Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες ή οι αρτάνες
που χρησιμοποιείτε συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας (βλ. κεφάλαιο Προδιαγραφές).

Όταν φορτώνετε με αυτόν τον τρόπο χρειάζεται
μεγάλη προσοχή και πρέπει να χρησιμοποιείτε
πρόσθετες αλυσίδες πρόσδεσης όπου χρειάζεται.

Όταν φοτώνετε την περιστροφική θεριστική μηχανή με
γερανό, πρέπει να χρησιμοποιούνται αλυσίδες ή αρτάνες
κατάλληλου μήκους, όπως φαίνεται στην εικόνα.
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A—Ελικοειδείς μεταφορείς
B—1500 mm (4 ft. 11,05 in.)

C—1900 mm (6 ft. 2,80 in.)
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Μεταφορά

KM00321,00002E0 -30-20MAY10-1/1

Φόρτωση περιστροφικής θεριστικής μονάδας σε φορτηγό ή τρέιλερ
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A—Παλέτα μεταφοράς B—Λαστιχένιο πέλμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν φορτώνετε την περιστροφική
θεριστική μονάδα σε φορτηγό ή τρέιλερ, να
χρησιμοποιείτε πάντα την παλέτα μεταφοράς
(A) που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα.

Όταν φορτώνετε το μηχάνημα σε τρέιλερ, να προσέχετε
τα παρακάτω σημεία:

• Βάλτε ένα περονοφόρο ανυψωτικό κάτω από την
παλέτα μεταφοράς (A) όπως φαίνεται.

• Τοποθετήστε αντιολισθητικά λαστιχένια πέλματα (B)
κάτω από την παλέτα μεταφοράς (A).
• Τοποθετήστε την περιστροφική θεριστική μονάδα στο
τρέιλερ και στερεώστε. Βλ. Στερέωση περιστροφικής
θεριστικής μονάδας (σημεία πρόσδεσης) στην παρούσα
ενότητα.
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Μεταφορά

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00002E1 -30-20MAY10-1/2

Στερέωση περιστροφικής θεριστικής μονάδας (σημεία πρόσδεσης)
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Σημεία πρόσδεσης
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Σημεία πρόσδεσης

A—Ιμάντες τάνυσης B—Ιμάντας τάνυσης
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Μεταφορά

KM00321,00002E1 -30-20MAY10-2/2

Στερεώστε την περιστροφική θεριστική μονάδα με ιμάντες
τάνυσης (A) στις δύο πλευρές, όπως φαίνεται. Στερεώστε τα πρόσθετα εξαρτήματα με επιπρόσθετο

ιμάντα τάνυσης (B).
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AF9 -30-02OCT20-1/1

KM00321,00008B5 -30-25FEB19-1/1

Πίνακας καταλληλότητας
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμβατότητα
μεταξύ της περιστροφικής θεριστικής μονάδας και του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Καταλληλότητα περιστροφικής θεριστικής μονάδας/ενσιρωκοπτικού μηχανήματος

345plus .................................................................................. 830 Τύπος 492/493
840 Τύπος 492/496/500
850 Τύπος 492/493/496/500
860 Τύπος 496/500
870 Τύπος 492/493/496/500
890 Τύπος 492/493
900 Τύπος 492/493
930 Τύπος 494/497/498/502
940 Τύπος 494/497/498/502
950 Τύπος 494/497/498/502
960 Τύπος 494/497/498/502
970 Τύπος 494
980 Τύπος 494

360plus .................................................................................. 830 Τύπος 492/493
840 Τύπος 492/496/500
850 Τύπος 492/493/496/500
860 Τύπος 496/500
870 Τύπος 492/493/496/500
890 Τύπος 492/493
900 Τύπος 492/493
930 Τύπος 494/497/498/502
940 Τύπος 494/497/498/502
950 Τύπος 494/497/498/502
960 Τύπος 494/497/498/499/502
970 Τύπος 494/497/498/502
980 Τύπος 494/497/498/502
990 Τύπος 494/497/498/499/502

375plus .................................................................................. 860 Τύπος 496/500
870 Τύπος 496/500
890 Τύπος 492/493
900 Τύπος 492/493
940 Τύπος 497/498/502
950 Τύπος 494/497/498/502
960 Τύπος 494/497/498/499/502
970 Τύπος 494/497/498/502
980 Τύπος 494/497/498/502
990 Τύπος 494/497/498/499/502

390plus .................................................................................. 960 Τύπος 494/497/498/499/502
970 Τύπος 494/497/498/502
980 Τύπος 494/497/498/502
990 Τύπος 494/497/498/499/502

Ρύθμιση πρόσθετων φώτων πορείας στο
ενσιρωτικό μηχάνημα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την αναδίπλωση της

περιστροφικής θεριστικής μονάδας, υπάρχει
κίνδυνος πρόσκρουσης με τα βοηθητικά φώτα
πορείας (A) του ενσιρωτικού μηχανήματος.

Για να αποφύγετε την πρόσκρουση κατά την αναδίπλωση
του παρελκομένου χορτοκοπτικού, τοποθετήστε
τα βοηθητικά φώτα πορείας (A) του ενσιρωτικού
μηχανήματος προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερο.

A—Βοηθητικά φώτα πορείας
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFA -30-05OCT20-1/4

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFA -30-05OCT20-2/4

Πρόσδεση σε ενσιρωτικά μηχανήματα
τύπου 498, 499 και 502 με μετάδοση κίνησης
κεφαλής μεταβλητής ταχύτητας
Οι περιστροφικές θεριστικές μονάδες για τα ενσιρωτικά
μηχανήματα CLAAS τύπου 498, 499 και 502 είναι από
τεχνικής άποψης προετοιμασμένες για τον μηχανισμό
μετάδοσης κίνησης κεφαλής μεταβλητής ταχύτητας.

Απαιτούνται, επιπλέον, βήματα προγραμματισμού
από το λογισμικό του ενσιρωτικού μηχανήματος,
το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στο CLAAS.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της CLAAS
σχετικά με αυτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμό
μετάδοσης κίνησης κεφαλής μεταβλητής
ταχύτητας, η μονάδα A130FAM πρέπει να
προγραμματιστεί για τον μηχανισμό μετάδοσης
κίνησης κεφαλής. Διαφορετικά, η περιστροφική
θεριστική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο με σταθερή ταχύτητα και η ρύθμιση της
ταχύτητας της κεφαλής κοπής εκτελείται από το
κιβώτιο πολλαπλών ταχυτήτων Kemper™.

Ο προγραμματισμός της μονάδας A130FAM
πραγματοποιείται μέσω του ενσιρωτικού μηχανήματος.
Για να γίνει αυτό, ενεργήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε την περιστροφική θεριστική μονάδα στο
ενσιρωτικό μηχάνημα.

2. Συνδέστε το ενσιρωτικό μηχάνημα σε υπολογιστή και
εκκινήστε το Σύστημα διαγνωστικού ελέγχου CLAAS
(CLAAS Diagnostics System - CDS).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το λογισμικό που υπάρχει στη μονάδα
CLAAS της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
πρέπει να διαγραφεί πριν από τον προγραμματισμό.

3. Επιλέξτε τη μονάδα A130FAM για τον προγραμματισμό
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.
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4. Κατά την καταχώριση ενός αριθμού σειράς,
πληκτρολογήστε έκδοση από Claas.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εισαγάγετε τον αριθμό σειράς
μιας περιστροφικής θεριστικής μονάδας
που αντιστοιχεί στο πλάτος εργασίας της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας Kemper.
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFA -30-05OCT20-3/4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παρακάτω καταχωρίσεις πρέπει
να συμπληρωθούν από το Claas.

5. Χρησιμοποιήστε τους παλιούς τύπους Orbis κατά την
επιλογή του τύπου του μηχανήματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός
Orbis 900, επιλέξτε τον τύπο 992 και όχι τον
τύπο I53 (βλ. απεικόνιση).

6. Ανάλογα με το μοντέλο του παρελκόμενου
χορτοκοπής, επιλέξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
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Μοντέλο περιστροφικής
θεριστικής μονάδας Τύπος μηχανήματος Κιβώτιο ταχυτήτων Σύστημα μεταφοράς

345plus Orbis 450 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Χωρίς σύστημα μεταφοράς

360plus/460plus χωρίς σασί Orbis 600 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Χωρίς σύστημα μεταφοράς

360plus/460plus με σασί Orbis 750 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Καρότσα μεταφοράς

375plus/475plus χωρίς σασί Orbis 750 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Χωρίς σύστημα μεταφοράς

375plus/475plus με σασί Orbis 750 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Καρότσα μεταφοράς

390plus/490plus χωρίς σασί Orbis 900 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Χωρίς σύστημα μεταφοράς

390plus/490plus με σασί Orbis 900 Κιβώτιο 3 ταχυτήτων Καρότσα μεταφοράς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιπλέον, για κάθε τύπο επιλέξτε
τη ρύθμιση "μηχανισμός μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας".
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFA -30-05OCT20-4/4
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A—Καλώδιο προσαρμογής B—Βύσμα κεντρικής δέσμης
καλωδίων

C—Μονάδα ελέγχου CLAAS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο σε
περιστροφικές θεριστικές μονάδες που έχουν
εξοπλιστεί για την προσάρτηση ενός τροχού
στήριξης στο εργοστάσιο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι περιστροφικές θεριστικές μονάδες που
δεν έχουν εξοπλιστεί για την προσάρτηση ενός
τροχού στήριξης στο εργοστάσιο δεν διαθέτουν
καλώδιο προσαρμογέα (A).

7. Το καλώδιο προσαρμογέα (A) πρέπει να αφαιρεθεί
από τη μονάδα ελέγχου Claas (C) όταν ολοκληρωθεί
ο προγραμματισμός. Για να γίνει αυτό, ενεργήστε ως
εξής:

• Αφαιρέστε το καλώδιο προσαρμογέα (Α).
• Συνδέστε το βύσμα (B) της κεντρικής δέσμης
καλωδίων κατευθείαν στη μονάδα ελέγχου CLAAS
(C).
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFB -30-05OCT20-1/3

Τοποθέτηση πρόσθετης δέσμης καλωδίων (μόνο ενσιρωτικά μηχανήματα τύπων 498, 499
και 502)
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πρόσθετη δέσμη καλωδίων
παρέχεται μαζί με τις παρακάτω περιστροφικές
θεριστικές μονάδες και πρέπει να τοποθετείται
στο ενσιρωτικό μηχάνημα:

• Όλες οι περιστροφικές θεριστικές μονάδες
που είναι εξοπλισμένες για την πρόσδεση
του πρόσθετου πλαισίου
• Όλες οι περιστροφικές θεριστικές μονάδες
10 σειρών και 12 σειρών

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Απαιτείται η πρόσθετη δέσμη καλωδίων,
έτσι ώστε η περιστροφική θεριστική μονάδα να
διπλώνει στην ανυψωμένη κατάσταση.

Πριν από την πρόσδεση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετηθεί στο
ενσιρωτικό μηχάνημα CLAAS η δέσμη καλωδίων που
παρέχεται.

Για να γίνει αυτό, ενεργήστε ως εξής:

1. Αποσυνδέστε το βύσμα (E) από τον αισθητήρα γωνίας
(D) του ενσιρωτικού μηχανήματος.
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A—Βύσματα
B—Θηλυκό τερματικό
C—Καλώδιο σύνδεσης

D—Αισθητήρας γωνίας
E—Βύσμα

2. Συνδέστε τις βυσματικές συνδέσεις (A) της δέσμης
καλωδίων που παρέχεται μεταξύ του αισθητήρα γωνίας
(D) και του βύσματος (E) στο ενσιρωτικό μηχάνημα.
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFB -30-05OCT20-2/3

KM00321,0000AFB -30-05OCT20-3/3

3. Τοποθετήστε το θηλυκό τερματικό (A) στο ενσιρωτικό
μηχάνημα CLAAS με τις βίδες (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η θέση στερέωσης της πρίζας διαφέρει
και εξαρτάται από το έτος κατασκευής του
ενσιρωτικού μηχανήματος.

A—Θηλυκό τερματικό B—Μπουλόνια
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Θέση στερέωσης της πρίζας
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Θέση στερέωσης της πρίζας

4. Στερεώστε τα υπόλοιπα καλώδια με δετήρες καλωδίων
(A) πίσω από το μπροστινό κάλυμμα.

5. Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης (B) στην πρίζα και
συνδέστε το στην κύρια δέσμη καλωδίων (C).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η πρίζα μπορεί να στερεωθεί στο ενσιρωτικό
μηχάνημα μετά τη συγκομιδή καλαμποκιού. Η πρίζα
δεν λειτουργεί αν δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο βύσμα.

A—Δετήρας καλωδίων
B—Καλώδιο σύνδεσης

C—Κεντρική δέσμη καλωδίων
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000204 -30-18AUG09-1/1

KM00321,0000544 -30-17JUN16-1/1

Προσθήκη αντίβαρων του μηχανήματος
Πριν από την τοποθέτηση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο
με τα σωστά αντίβαρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να ανατρέχετε πάντα στις πληροφορίες
που παρέχονται στο κεφάλαιο Τροχοί
και αντίβαρα του εγχειρίδιου χρήσης του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Ρύθμιση πλάτους καναλιού
Πριν από την πρόσδεση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι
οι πλάκες τροφοδοσίας (A) συμφωνούν με το πλάτος
καναλιού του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Το προρυθμισμένο πλάτος καναλιού (X) για την πρόσδεση
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας σε ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα CLAAS είναι 650 mm (2 ft. 1,59 in.).

A—Πλάκες τροφοδοσίας X—Προρυθμισμένο πλάτος
καναλιού
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000545 -30-21JUN16-1/2

Τοποθέτηση πλακών τροφοδοσίας
Περιστροφικές θεριστικές μονάδες με άκαμπτο
πλαίσιο πρόσδεσης:

Ανάλογα με την κατάσταση του γεννήματος, η
περιστροφική θεριστική μονάδα μπορεί να ασφαλίσει σε
δύο διαφορετικές θέσεις.

Για να οδηγήσετε την περιστροφική θεριστική μονάδα
επίπεδα στο έδαφος, τοποθετήστε τη βάση (A) στις δύο
πλευρές στην μπροστινή θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα
(εργοστασιακή ρύθμιση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν οι βάσεις (A) τοποθετηθούν στην
μπροστινή θέση, πρέπει να τοποθετηθούν οι
κοντές πλάκες τροφοδοσίας (B).

A—Βάση B—Πλάκες τροφοδοσίας
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000545 -30-21JUN16-2/2

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000546 -30-20JUN16-1/5

Υπό ορισμένες συνθήκες θερισμού, η βάση (A) μπορεί
να τοποθετηθεί στην πίσω θέση, ώστε να δημιουργηθεί
μεγαλύτερη γωνία σε σχέση με το έδαφος (ανατρέξτε στην
εικόνα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν οι βάσεις (A) τοποθετηθούν
στην πίσω θέση, πρέπει να τοποθετηθούν οι
μακριές πλάκες τροφοδοσίας (C).

Περιστροφική θεριστική μονάδα με ταλαντούμενο
πλαίσιο:

Σε περιστροφικές θεριστικές μονάδες με ταλαντούμενο
πλαίσιο, οι βάσεις (Α) δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περιστροφικές θεριστικές μονάδες με
ταλαντούμενο πλαίσιο, πρέπει να τοποθετούνται
πάντοτε οι μακριές πλάκες τροφοδοσίας (C).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την πρόσδεση της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι οι
πλάκες τροφοδοσίας (C) δεν έρχονται σε
επαφή με τους κυλίνδρους τροφοδοσίας του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

A—Βάση B—Πλάκες τροφοδοσίας
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS (Περιστροφικές θεριστικές μονάδες
με άκαμπτο πλαίσιο πρόσδεσης)
1. Απασφαλίστε το μοχλό (A).

A—Μοχλός
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000546 -30-20JUN16-2/5

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000546 -30-20JUN16-3/5

2. Οδηγήστε το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα κοντά στο
πλαίσιο της περιστροφικής θεριστικής μονάδας, έως
ότου οι στεφάνες πρόσδεσης (B) προεξέχουν από τις
βάσεις (D) του πλαισίου πρόσδεσης.

Ανυψώστε το κέλυφος κυλίνδρων τροφοδοσίας
(C), έως ότου οι στεφάνες πρόσδεσης (B) της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας εισέλθουν στις
βάσεις (D).

B—Στεφάνες πρόσδεσης
C—Κέλυφος κυλίνδρων

τροφοδοσίας

D—Βάση
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3. Ασφαλίστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
εμπλέκοντας το μοχλό (А).

Ασφαλίστε το μοχλό με τον πείρο ταχείας ασφάλισης
(Α).

A—Μοχλός
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000546 -30-20JUN16-4/5

KM00321,0000546 -30-20JUN16-5/5

4. Ασφαλίστε το άνω σημείο έδρασης τοποθετώντας τον
πείρο (G).

G—Πείρος
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5. Ασφαλίστε τα βοηθητικά στηρίγματα (E) στη δεξιά
και αριστερή πλευρά στην υψηλότερη θέση. Για να
γίνει αυτό, τραβήξτε έξω τον πείρο (F) με ελατήριο
και αφήστε τον να ασφαλίσει ξανά όταν το βοηθητικό
στήριγμα βρεθεί στην τελική του θέση.

E—Βοηθητικό στήριγμα F—Πείρος
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000547 -30-20JUN16-1/1

Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS (Περιστροφικές θεριστικές μονάδες
με ταλαντούμενο πλαίσιο)
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1. Απασφαλίστε το μοχλό (A).

2. Οδηγήστε το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα κοντά στο
πλαίσιο της περιστροφικής θεριστικής μονάδας, έως
ότου οι στεφάνες πρόσδεσης (B) προεξέχουν από τις
βάσεις (D) του πλαισίου πρόσδεσης.

3. Αφαιρέστε τους πείρους (E) και από τις δύο πλευρές.

4. Ανυψώστε το κέλυφος κυλίνδρων τροφοδοσίας
(C), έως ότου οι στεφάνες πρόσδεσης (B) της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας εισέλθουν στις
βάσεις (D).

5. Ασφαλίστε την περιστροφική θεριστική μονάδα:

Ασφαλίστε το άνω σημείο έδρασης τοποθετώντας τον
πείρο (E).

Ασφαλίστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
εμπλέκοντας το μοχλό (А). Ασφαλίστε το μοχλό (Α) με
τον πείρο ταχείας ασφάλισης.

6. Ασφαλίστε τα βοηθητικά στηρίγματα (F) στη δεξιά και
την αριστερή πλευρά στην υψηλότερη θέση. Για να
γίνει αυτό, τραβήξτε έξω τον πείρο (G) με ελατήριο
και αφήστε τον να ασφαλίσει ξανά όταν το βοηθητικό
στήριγμα βρεθεί στην τελική του θέση.

A—Μοχλός
B—Στεφάνες πρόσδεσης
C—Κέλυφος κυλίνδρων

τροφοδοσίας
D—Βάση

E—Πείρος
F—Βοηθητικό στήριγμα
G—Πείρος
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000548 -30-21JUN16-1/3

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000548 -30-21JUN16-2/3

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες με κιβώτιο
πολλών ταχυτήτων και ταχυσύνδεσμο
Ρύθμιση του ταχυσυνδέσμου (μόνο για
την αρχική χρήση)

1. Βεβαιωθείτε ότι η σιαγόνα στερέωσης (A) στην
περιστροφική θεριστική μονάδα είναι ευθυγραμμισμένη
με τη σιαγόνα στερέωσης (B) στο ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα.

2. Ρυθμίστε τη σιαγόνα στερέωσης (Α) στην
περιστροφική θεριστική μονάδα, αν χρειάζεται.

• Χαλαρώστε τις βίδες (C).
• Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι (D) και ρυθμίστε τη
σιαγόνα στερέωσης (A) με τη ρυθμιστική βίδα (E).
• Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι (D).
• Σφίξτε τις βίδες (C) με την προβλεπόμενη ροπή.

Προδιαγραφές
Βίδες (C) στον
ταχυσύνδεσμο—Ροπή.............................................. 240 N·m (177 lb.-ft.)

A—Σιαγόνα στερέωσης σε
περιστροφική θεριστική
μονάδα

B—Σιαγόνα στερέωσης σε
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα

C—Βίδα

D—Κόντρα παξιμάδι
E—Ρυθμιστική βίδα
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Ρύθμιση ταχυσυνδέσμου στην αξονική κατεύθυνση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή (B) στη
σιαγόνα στερέωσης του ενσιρωκοπτικού
μηχανήματος γυρίζει ελεύθερα και δεν
αγγίζει το περίβλημα (A).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς - Τυχόν
εσφαλμένη ρύθμιση ενδέχεται να προκαλέσει τη
δημιουργία αερομεταφερόμενων σπινθήρων!

Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε την ενδιάμεση πλάκα
(C) πριν τοποθετήσετε τη βάση στήριξης (βλέπε βέλος).

A—Περίβλημα
B—Εγκοπή

C—Ενδιάμεση πλάκα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000548 -30-21JUN16-3/3

KM00321,0000179 -30-27MAY09-1/1

KM00321,000033F -30-21OCT14-1/1

Μόνο σε περιστροφικές θεριστικές μονάδες 375plus με
πλαίσιο πρόσδεσης που δέχεται τροχό στήριξης:

Αν κάποια περιστροφική θεριστική μονάδα 375plus
με πλαίσιο πρόσδεσης που δέχεται τροχό στήριξης
μετατραπεί έτσι ώστε να προσδεθεί ο τροχός στήριξης
άνεσης, τότε το προστατευτικό κάλυμμα (A) πρέπει να
τοποθετηθεί με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 1.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Όταν το μηχάνημα εγκαταλείψει το
εργοστάσιο, το προστατευτικό κάλυμμα (A)
πρέπει να είναι τοποθετημένο με τον τρόπο
που φαίνεται στο σχήμα 2.

A—Προστατευτικό κάλυμμα
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Σύνδεση υδραυλικών εύκαμπτών σωλήνων
Συνδέστε τους υδραυλικούς σωλήνες (A) στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα χρησιμοποιώντας τους
ταχυσυνδέσμους.

A—Υδραυλικοί εύκαμπτοι
σωλήνες
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Σύνδεση της πλεξούδας καλωδίων για τα
προειδοποιητικά φώτα αλάρμ (προαιρετικός
εξοπλισμός στο 375plus, στάνταρ εξοπλισμός
στο 390plus)
Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων (A) για τα προειδοποιητικά
φώτα αλάρμ στην υποδοχή που παρέχεται στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

A—Προειδοποιητικά φώτα
αλάρμ
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000362 -30-16DEC14-1/1

Σύνδεση του μηχανισμού κίνησης
(Ενσιρωκοπτικό μηχάνημα τύπου 492)
1. Τοποθετήστε τους διαστημοδακτυλίους (A).
2. Επεκτείνετε το εξοπλισμένο κάλυμμα στερεώνοντας

την πλάκα (B).
3. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (C).
4. Συνδέστε τον αρθρωτό άξονα (D).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ασφαλίστε τον αρθρωτό άξονα (D) στις
δύο πλευρές με τις βίδες ασφάλισης.

Βεβαιωθείτε ότι ο αρθρωτός άξονας δεν
μπορεί πλέον να κινηθεί.

A—Διαστημοδακτύλιοι
B—Πλάκα

C—Προστατευτικό κάλυμμα
D—Αρθρωτός άξονας
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Περιστροφικές θεριστικές μονάδες 360plus, 375plus και 390plus
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Περιστροφικές θεριστικές μονάδες 345plus
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFD -30-05OCT20-1/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFD -30-05OCT20-2/9

Σύνδεση του μηχανισμού κίνησης
(ενσιρωτικά μηχανήματα τύπου 493, 494,
497, 498, 499 και 502)
1. Αφαιρέστε πλήρως το συμπλέκτη με σιαγόνες (A) από

το μηχανισμό κίνησης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

Για το σκοπό αυτόν, αποσυναρμολογήστε τα
εξαρτήματα 1 έως 11.

A—Συμπλέκτης με δόντια
εμπλοκής K

M
10
00
86
7
—
U
N
—
26
M
AY

09
K
M
10
00
86
8
—
U
N
—
26
M
AY

09

2. Βιδώστε την ντίζα (B) μέσα στον αρθρωτό άξονα
κίνησης, ρυθμίστε σε 167 mm (6,57 in.) (X) και
ασφαλίστε με το εξαγωνικό παξιμάδι (A).

A—Εξαγωνικό παξιμάδι
B—Ντίζα

X—167 mm (6,57 in.)
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFD -30-05OCT20-3/9

KM00321,0000AFD -30-05OCT20-4/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFD -30-05OCT20-5/9

3. Εισαγάγετε τον αρθρωτό άξονα κίνησης στο
πολύσφηνο κουζινέτο (A) του μηχανισμού κίνησης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας στο ενσιρωτικό
μηχάνημα.

A—Πολύσφηνο κουζινέτο
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4. Ασφαλίστε τον αρθρωτό άξονα κίνησης με το κουζινέτο
(A) και το παξιμάδι συγκράτησης (B).

A—Κουζινέτο B—Παξιμάδι συγκράτησης
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5. Βάλτε το άλλο άκρο του αρθρωτού άξονα κίνησης
στο κιβώτιο γραναζιών της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας (A).

A—Κιβώτιο ταχυτήτων
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFD -30-05OCT20-7/9

6. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ολίσθησης (A) έχει πιάσει και
ότι ο αρθρωτός άξονας κίνησης είναι ασφαλισμένος.

A—Πείρος ολίσθησης
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Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος
αρθρωτού άξονα κίνησης (Claas 493, 494 και 497)

Τοποθετήστε το στήριγμα (A).

Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα αρθρωτού άξονα
κίνησης (B).

A—Στήριγμα
B—Προστατευτικό κάλυμμα

αρθρωτού άξονα κίνησης
C—Ροδέλα γκρόβερ
D—Βίδα εξαγ. κεφαλής

E—Ροδέλα
F—Παξιμάδι συγκράτησης
G—Ροδέλα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFD -30-05OCT20-8/9

Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος
αρθρωτού άξονα κίνησης (CLAAS 498, 499 και 502)

Στερεώστε τον προσαρμογέα (A) με τις φλαντζωτές βίδες
(B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τοποθετήστε τις ροδέλες (C) όπως απαιτείται.

A—Προσαρμογέας
B—Φλαντζωτή βίδα

C—Ροδέλες

K
M
35
99
64

—
U
N
—
17
D
E
C
18

K
M
35
99
65

—
U
N
—
17
D
E
C
18

20-19 101820

PN=46



Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFD -30-05OCT20-9/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFE -30-05OCT20-1/8

Τοποθετήστε το στήριγμα (A) με τις εξαγωνικές βίδες
Άλλεν.

Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα αρθρωτού
άξονα κίνησης (C) και ασφαλίστε με τη ροδέλα (D) και το
ασφαλιστικό παξιμάδι (E).

A—Στήριγμα
B—Εξαγωνικές βίδες Άλλεν
C—Προστατευτικό κάλυμμα

αρθρωτού άξονα κίνησης

D—Ροδέλα
E—Παξιμάδι συγκράτησης
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Σύνδεση του μηχανισμού κίνησης
(ενσιρωτικά μηχανήματα τύπου 496 και 500)
1. Αφαιρέστε εντελώς τον συμπλέκτη με δόντια

εμπλοκής (A) από τον μηχανισμό κίνησης κεφαλής του
ενσιρωτικού μηχανήματος.

Για τον σκοπό αυτόν, αφαιρέστε τις πλάκες (B), (C) και
(D) και βγάλτε το συμπλέκτη με δόντια εμπλοκής (A).

A—Συμπλέκτης με δόντια
εμπλοκής

B—Μεταλλικό έλασμα

C—Μεταλλικό έλασμα
D—Μεταλλικό έλασμα

K
M
22
37
38

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
39

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFE -30-05OCT20-2/8

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFE -30-05OCT20-3/8

2. Από το πίσω μέρος του μηχανισμού κίνησης κεφαλής,
αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι (A) χρησιμοποιώντας
μια ράβδο διαμέτρου 35 mm.

A—Καπάκι

K
M
22
37
40

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
41

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

3. Βιδώστε την ντίζα (B) μέσα στον αρθρωτό άξονα
κίνησης, ρυθμίστε την απόσταση (Χ) σε 225 mm (8,86
in.) και ασφαλίστε με το εξαγωνικό παξιμάδι (A).

A—Εξαγωνικό παξιμάδι
B—Ντίζα

X—225 mm (8,86 in.)

K
M
10
00
87
2
—
U
N
—
26
M
AY

09
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFE -30-05OCT20-4/8

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFE -30-05OCT20-5/8

4. Περάστε τον αρθρωτό άξονας κίνησης μέσα στον
μηχανισμό κίνησης κεφαλής (Α) του ενσιρωτικού
μηχανήματος.

5. Ασφαλίστε τον αρθρωτό άξονα κίνησης στο πίσω μέρος
του μηχανισμού κίνησης κεφαλής χρησιμοποιώντας τη
ροδέλα (C) και το παξιμάδι συγκράτησης (B).

6. Βάλτε το άλλο άκρο του αρθρωτού άξονα κίνησης στο
κιβώτιο ταχυτήτων (D) της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

A—Μηχανισμός κίνησης
κεφαλής

B—Παξιμάδι συγκράτησης

C—Ροδέλα
D—Κιβώτιο ταχυτήτων K

M
22
37
42

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
43

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
44

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

7. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ολίσθησης (A) έχει πιάσει και
ότι ο αρθρωτός άξονας κίνησης είναι ασφαλισμένος.

A—Πείρος ολίσθησης
K
M
22
37
37

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFE -30-05OCT20-6/8

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000AFE -30-05OCT20-7/8

8. Προσυναρμολογήστε το στήριγμα και τοποθετήστε το
στον μηχανισμό κίνησης κεφαλής του ενσιρωτικού
μηχανήματος.

A—Άξονας
B—Ελατήριο
C—Κυρτή ροδέλα ελατηρίου

D—Ροδέλα
E—Δακτύλιος συγκράτησης

K
M
22
37
45

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

K
M
22
37
46

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

9. Τοποθετήστε το κάλυμμα αρθρωτού άξονα (Α) και
ασφαλίστε το με την κυρτή ροδέλα ελατηρίου (Β) και
το ασφαλιστικό παξιμάδι (C).

A—Προστατευτικό κάλυμμα
αρθρωτού άξονα κίνησης

B—Κυρτή ροδέλα ελατηρίου

C—Παξιμάδι συγκράτησης

K
M
22
37
47

—
U
N
—
22
O
C
T1
4
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000AFE -30-05OCT20-8/8

KM00321,000026B -30-25FEB10-1/1

10. Συγκρατήστε το προστατευτικό κάλυμμα του αρθρωτού
άξονα κίνησης με τον πείρο ταχείας ασφάλισης (A).

A—Πείρος ταχείας ασφάλισης

K
M
22
37
48

—
U
N
—
22
O
C
T1
4

Αντικαταστήστε το δίσκο CLAAS με το δίσκο
KEMPER
Ο καμπυλωτός δίσκος CLAAS ενδέχεται να περιορίζει
τη ροή υλικού κάτω από τους κυλίνδρους τροφοδοσίας.
Αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση του ίσιου δίσκου
(A) KEMPER.

Τοποθέτηση:

Αφαιρέστε το δίσκο CLAAS, τοποθετήστε τον ίσιο δίσκο
KEMPER (A) και στερεώστε τον στον άξονα στήριξης (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Κατά το θερισμό χόρτου, αφαιρέστε
το δίσκο KEMPER.

A—Δίσκος KEMPER B—Άξονας στήριξης

K
M
10
01
10
5
—
U
N
—
10
FE

B
10
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,0000AFF -30-05OCT20-1/1

Πίνακας καταλληλότητας
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμβατότητα
μεταξύ της περιστροφικής θεριστικής μονάδας και του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Καταλληλότητα περιστροφικής θεριστικής μονάδας/ενσιρωκοπτικού μηχανήματος

345plus .................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X 500

360plus .................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X V8
BIG X 500
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700

375plus .................................................................................. BIG X 480
BIG X 530
BIG X 580
BIG X 630
BIG X V8
BIG X V12
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700
BIG X 770
BIG X 800
BIG X 850
BIG X 1000
BIG X 1100

390plus .................................................................................. BIG X V8
BIG X V12
BIG X 600
BIG X 650
BIG X 700
BIG X 770
BIG X 800
BIG X 850
BIG X 1000
BIG X 1100

22-1 101820
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,0000361 -30-10DEC14-1/1

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053E -30-21JUN16-1/11

Αφαίρεση συνδετήρων μεταφοράς
Όταν βγάλετε την παλέτα μεταφοράς, πρέπει να
αφαιρέσετε τους συνδετήρες μεταφοράς (A) στην αριστερή
και τη δεξιά πλευρά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε
και σφίξτε τη βίδα (Β). Έτσι ασφαλίζει
η βάση στήριξης (C) για τα εμπρός
βοηθητικά στηρίγματα.

A—Συνδετήρας μεταφοράς
B—Βίδα

C—Βάση στήριξης

K
M
22
50
16

—
U
N
—
10
D
E
C
14

K
M
22
97
25

—
U
N
—
10
D
E
C
14

Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
KRONE (μοντέλα BIG X 480, 530, 580 και 630)
1. Βγάλτε τις βίδες (A) και αφαιρέστε τον ταχυσύνδεσμο

(B).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε ιδιαιτέρως κατά την
αφαίρεση του ταχυσυνδέσμου. Ο ταχυσύνδεσμος
είναι πολύ βαρύς. Αν είναι απαραίτητο,
ζητήστε τη βοήθεια ενός ατόμου κατά την
αφαίρεση του ταχυσυνδέσμου.

A—Βίδες B—Ταχυσύνδεσμος

K
M
27
73
77

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
78

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053E -30-21JUN16-2/11

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053E -30-21JUN16-3/11

2. Χρησιμοποιήστε τις βίδες (B) και (C) και τα γκρόβερ
(D) για να τοποθετήσετε τη βάση (A).

Σφίξτε τις βίδες (B) και (C) σύμφωνα με τις
προδιαγραφές.

Προδιαγραφές
Βίδες M16—Ροπή.......................................................................320 N·m

236 lb.-ft.

A—Βάση
B—Βίδα M16 x 70

C—Βίδες M16 x 35
D—Γκρόβερ

K
M
27
73
80

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
81

—
U
N
—
21
N
O
V
16

3. Συνδέστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης (Α) στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το ένα άκρο του άξονα μετάδοσης κίνησης
έχει υποστεί κατεργασία με τη διαμορφωμένη
περιοχή (C). Συνδέστε το κατεργασμένο
άκρο του άξονα μετάδοσης κίνησης στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ολίσθησης
(B) έχει ασφαλίσει και ότι ο άξονας μετάδοσης
κίνησης είναι στερεωμένος.

A—Άξονας μετάδοσης κίνησης
B—Πείρος ολίσθησης

C—Διαμορφωμένη περιοχή

K
M
27
73
82

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
27
73
83

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053E -30-21JUN16-4/11

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053E -30-21JUN16-5/11

4. Οδηγήστε αργά το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα στην
περιστροφική θεριστική μονάδα, έως ότου τα ράουλα
ταλαντούμενου πλαισίου (A) στη δεξιά και αριστερή
πλευρά του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος βρεθούν
κάτω από το σωλήνα (B) της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

5. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω άνοιγμα (C) στην περιστροφική
θεριστική μονάδα βρίσκεται μπροστά από τη βάση (D).

A—Ράουλα σε ταλαντούμενο
πλαίσιο

B—Σωλήνας

C—Άνοιγμα
D—Βάση

K
M
27
73
84

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
05

—
U
N
—
21
N
O
V
16

6. Κρατήστε πατημένο το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
(A) για να κλείσουν οι ασφαλιστικοί πείροι (B).

A—Προγραμματιζόμενο
πλήκτρο

B—Ασφαλιστικός πείρος

K
M
28
55
06

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
07

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053E -30-21JUN16-6/11

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053E -30-21JUN16-7/11

7. Όταν τα ράουλα (Α) στο ταλαντούμενο πλαίσιο
βρεθούν κάτω από το σωλήνα (Β), ανυψώστε το
κέλυφος των κυλίνδρων τροφοδοσίας και προσδέστε
την περιστροφική θεριστική μονάδα.

8. Ανοίξτε τους ασφαλιστικούς πείρους (C) και ασφαλίστε
την περιστροφική θεριστική μονάδα.

A—Ράουλα σε ταλαντούμενο
πλαίσιο

B—Σωλήνας

C—Ασφαλιστικός πείρος

K
M
27
73
85

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
08

—
U
N
—
21
N
O
V
16

9. Μόνο κατά την πρώτη πρόσδεση:

Ρυθμίστε τις κάτω πλάκες (Α) χρησιμοποιώντας
τις σχισμές (Β), ώστε να είναι δυνατή η ασφάλιση
των ασφαλιστικών πείρων (C) στο ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα.

A—Πλάκα
B—Σχισμές

C—Ασφαλιστικός πείρος

K
M
28
55
09

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053E -30-21JUN16-8/11

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053E -30-21JUN16-9/11

10. Συνδέστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης (A) στο κιβώτιο
ταχυτήτων της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ολίσθησης
(B) έχει ασφαλίσει και ότι ο άξονας μετάδοσης
κίνησης είναι στερεωμένος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για λόγους σαφήνειας, το προστατευτικό
κάλυμμα έχει αφαιρεθεί από την περιστροφική
θεριστική μονάδα. Μη θέσετε ποτέ σε λειτουργία
την περιστροφική θεριστική μονάδα χωρίς το
προστατευτικό κάλυμμα.

A—Άξονας μετάδοσης κίνησης B—Πείρος ολίσθησης

K
M
28
55
10

—
U
N
—
21
N
O
V
16

11. Συνδέστε την κύρια πλεξούδα καλωδίων (Α) για
τον προαιρετικό εξοπλισμό ελέγχου ύψους και
καθοδήγησης σειράς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι υδραυλικοί εύκαμπτοι σωλήνες (B)
του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος φέρουν
ξεχωριστή σήμανση.

12. Συνδέστε, με τον τρόπο που εικονίζεται, τους
υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες (III) και (IV) για τη
λειτουργία αναδίπλωσης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

A—Κύρια πλεξούδα καλωδίων B—Υδραυλικοί εύκαμπτοι
σωλήνες

K
M
28
55
11

—
U
N
—
21
N
O
V
16

22-6 101820

PN=57



Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053E -30-21JUN16-10/11

KM00321,000053E -30-21JUN16-11/11

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα είναι
εξοπλισμένο με τροφοδοσία 24 Volt. Για το
λόγο αυτόν, ο σύνδεσμος (A) και οι λαμπτήρες
(B) του συστήματος οδικής ασφάλειας πρέπει
να αντικατασταθούν.

13. Αντικαταστήστε το σύνδεσμο (A) του συστήματος
οδικής ασφάλειας με τον παρεχόμενο σύνδεσμο 24
Volt.

14. Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες (B) με τους
παρεχόμενους λαμπτήρες 24 Volt.

A—Σύνδεσμος B—Λαμπτήρες

K
M
28
55
13

—
U
N
—
21
N
O
V
16

K
M
28
55
12

—
U
N
—
21
N
O
V
16

15. Αν η περιστροφική θεριστική μονάδα κρύβει τα φώτα
πορείας (A) κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους,
πρέπει να στερεωθούν πρόσθετα φώτα πορείας
στην κουπαστή. Αυτά τα πρόσθετα φώτα πορείας
διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο της KRONE.

A—Φώτα πορείας

K
M
28
55
14

—
U
N
—
21
N
O
V
16
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053F -30-14JUN16-1/7

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053F -30-14JUN16-2/7

Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
KRONE (μοντέλα BIG X 500, 600, 650, 700,
770, 800, 850, 1000 και 1100)
1. Απασφαλίστε το μοχλό (A).

A—Μοχλός

K
M
10
02
31
1
—
U
N
—
14
JU

N
12

2. Οδηγήστε αργά το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα στην
περιστροφική θεριστική μονάδα μέχρι οι πείροι (A)
στη δεξιά και αριστερή πλευρά της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας να είναι πάνω από τις πάνω
σιαγόνες υποδοχής (B) στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

Ανυψώστε το κέλυφος των κυλίνδρων τροφοδοσίας
και στερεώστε την περιστροφική θεριστική μονάδα.

A—Πείρος B—Σιαγόνες υποδοχής

K
M
10
02
31
2
—
U
N
—
21
JU

N
12

K
M
10
02
31
3
—
U
N
—
21
JU

N
12
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053F -30-14JUN16-3/7

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053F -30-14JUN16-4/7

3. Συνεχίστε την ανύψωση του κελύφους κυλίνδρων
τροφοδοσίας μέχρι οι κάτω ασφαλιστικοί πείροι (B) να
βρίσκονται μέσα στις σιαγόνες (C) υποδοχής.

Μόνο κατά την πρώτη πρόσδεση:

Ρυθμίστε τους κάτω ασφαλιστικούς πείρους (Β)
χρησιμοποιώντας τις σχισμές (Α), έτσι ώστε να είναι
δυνατή η ασφάλιση του μοχλού στο ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα.

A—Σχισμές
B—Ασφαλιστικός πείρος

C—Σιαγόνες υποδοχής

K
M
10
02
31
4
—
U
N
—
21
JU

N
12

K
M
10
02
31
5
—
U
N
—
21
JU

N
12

4. Ασφαλίστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
εμπλέκοντας το μοχλό (А) και ασφαλίστε τον με τον
πείρο ταχείας ασφάλισης (B).

A—Μοχλός B—Πείρος ταχείας ασφάλισης

K
M
10
02
31
6
—
U
N
—
18
JU

N
12

K
M
10
02
31
7
—
U
N
—
18
JU

N
12
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053F -30-14JUN16-5/7

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000053F -30-14JUN16-6/7

5. Αφαιρέστε τα εμπρός βοηθητικά στηρίγματα (А) και
αποθηκεύστε τα στην παρεχόμενη υποδοχή στήριξης
(B).

6. Τραβήξτε προς τα πάνω τα πίσω βοηθητικά
στηρίγματα (C) και ασφαλίστε τα στην υψηλότερη
θέση.

A—Εμπρός βοηθητικά
στηρίγματα

B—Υποδοχή στήριξης

C—Πίσω βοηθητικά
στηρίγματα

K
M
10
02
31
8
—
U
N
—
18
JU

N
12

K
M
10
02
31
9
—
U
N
—
18
JU

N
12

7. Συνδέστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης (Α) της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας στον άξονα
μετάδοσης κίνησης (Β) του ενσιρωκοπτικού
μηχανήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος ολίσθησης
ασφαλίζει και στα δύο άκρα του άξονα
μετάδοσης κίνησης.

A—Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Περιστροφική θεριστική
μονάδα

B—Άξονας μετάδοσης κίνησης
- Ενσιρωκοπτικό μηχάνημα
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,000053F -30-14JUN16-7/7

KM00321,000018C -30-21JUN12-1/1

8. Συνδέστε την πλεξούδα καλωδίων για τον προαιρετικό
εξοπλισμό ελέγχου ύψους και καθοδήγησης σειράς
(υποβοήθηση διεύθυνσης) στην πρίζα (A).

9. Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων για το φωτισμό της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας στην πρίζα (B) στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

10. Συνδέστε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες
για τη λειτουργία αναδίπλωσης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας στις υδραυλικές εξόδους (III) και
(IV) στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

A—Πρίζα
B—Πρίζα

III— Υδραυλική σύνδεση
IV— Υδραυλική σύνδεση
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Σύνδεση δέσμης καλωδίων περιμετρικών και
ενδεικτικών φώτων (375plus και 390plus)
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα μοντέλα 375plus και 390plus διαθέτουν

περιμετρικά και ενδεικτικά φώτα στις πλευρικές
προστατευτικές βάσεις στήριξης.

Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων των περιμετρικών και
ενδεικτικών φώτων στην πρίζα που παρέχεται στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

A—Περιμετρικά και ενδεικτικά
φώτα K
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE

KM00321,0000363 -30-19DEC14-1/1

Απενεργοποίηση οπισθοπορείας στο
ρελαντί
Για να απενεργοποιήσετε την οπισθοπορεία στο ρελαντί,
πρέπει να αλλάξουν στο λογισμικό του ενσιρωκοπτικού
μηχανήματος οι εξής παράμετροι:

Παράμετρος BIG X (εύρος τιμών συλλεκτικού ράμφους)

Αρ. Επίπεδο Συνιστώμενη ρύθμιση Περιγραφή

25241 Σέρβις 65000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η μέγιστη ρυθ-
μιζόμενη εργοστασιακή
τιμή είναι 20000. Ο
αντιπρόσωπος της
Krone μπορεί να αυ-
ξήσει αυτήν την τιμή σε
επίπεδο προγραμματι-
σμού μέχρι 65000.

Αυτή είναι η χρονοκαθυστέρηση
που μεσολαβεί μετά το πάτημα
του κουμπιού "Άνοδος γραναζιού
ανύψωσης" πριν από την έναρξη
λειτουργίας της τροφοδοσίας
και της θεριστικής μονάδας με
μειωμένο φορτίο.

25242 Σέρβις 0 Διάρκεια οπισθοπορείας της
περιστροφικής θεριστικής
μονάδας μετά την παρέλευση
της χρονοκαθυστέρησης.

25478 Χειριστής 0 Ο δυναμικός έλεγχος της ταχύτητας
του συλλεκτικού ράμφους
μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί.
0 = Δυναμικός έλεγχος
ταχύτητας συλλεκτικού ράμφους
απενεργοποιημένος

22-12 101820
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα FENDT

KM00321,0000126 -30-23MAR12-1/1

KM00321,0000184 -30-12JUN12-1/5

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000184 -30-12JUN12-2/5

Ευθυγράμμιση πλαισίου πλεύσης
Ευθυγραμμίστε το πλαίσιο πλεύσης (A) με τη γραμμική
μονάδα (B).

A—Πλαίσιο πλεύσης B—Γραμμική μονάδα
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Πρόσδεση περιστροφικής θεριστικής
μονάδας σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
FENDT
1. Χρησιμοποιήστε το μοχλό τάνυσης (A) για να ανοίξετε

το μηχανισμό κλειδώματος.

A—Μοχλός τάνυσης
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2. Οδηγήστε αργά το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα στην
περιστροφική θεριστική μονάδα μέχρι οι πείροι (A)
στη δεξιά και αριστερή πλευρά της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας να είναι πάνω από τις σιαγόνες
υποδοχής (B) στο πλαίσιο κλίσης.

A—Πείρος B—Σιαγόνες υποδοχής
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα FENDT

KM00321,0000184 -30-12JUN12-3/5

KM00321,0000184 -30-12JUN12-4/5

KM00321,0000184 -30-12JUN12-5/5

3. Σηκώστε το μηχανισμό ανύψωσης μέχρι οι πείροι (B)
να εμπλακούν στα κάτω μάνταλα (A) αριστερά και
δεξιά.

4. Σβήστε τον κινητήρα.

5. Τραβήξτε το φρένο στάθμευσης.

A—Μάνταλα B—Πείρος
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6. Χρησιμοποιήστε το μοχλό τάνυσης (A) για να κλείσετε
το μηχανισμό κλειδώματος.

A—Μοχλός τάνυσης
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7. Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα ασφάλισης (A) εδράζουν καλά.

A—Άγκιστρο ασφάλισης
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα FENDT

KM00321,0000185 -30-13JUN12-1/1

KM00321,000012C -30-29MAR12-1/1

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000129 -30-29MAR12-1/3

Σύνδεση υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων
και δέσμης καλωδίων
Οι υδραυλικές έξοδοι στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα είναι
αριθμημένες. Συνδέστε τους αριθμημένους υδραυλικούς
εύκαμπτους σωλήνες της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας στις σχετικές πρίζες υδραυλικής ισχύος του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων (A) στην ηλεκτρική πρίζα
που παρέχεται στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

A—Δέσμη καλωδίων K
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Αρθρωτός άξονας κίνησης

A—Αρθρωτός άξονας
B—Άκρο συλλεκτικού ράμφους

C—Άκρο τροφοδοσίας
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα
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Σύνδεση του αρθρωτού άξονα
1. Πιέστε τον πείρο ολίσθησης (A) και περάστε το

σύνδεσμο πάνω στον πολύσφηνο άξονα στο συλλέκτη
μέχρι ο πείρος ολίσθησης (A) να εμπλακεί στη
δακτυλιοειδή εσοχή.

A—Πείρος ολίσθησης
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα FENDT

KM00321,0000129 -30-29MAR12-2/3

KM00321,0000129 -30-29MAR12-3/3

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000012D -30-29MAR12-1/2

2. Περάστε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω στο
σύνδεσμο, μέχρι να εμπλακεί.
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3. Πιέστε τον πείρο ολίσθησης (A) και περάστε το
σύνδεσμο πάνω στον πολύσφηνο άξονα στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα, μέχρι ο πείρος ολίσθησης
(A) να εμπλακεί στη δακτυλιοειδή εσοχή.

A—Πείρος ολίσθησης
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Αλλαγή υδραυλικού συστήματος
Μετακινήστε το σφαιρικό κρουνό (Α) στη θέση για τον
αντίστοιχο συλλέκτη.
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα FENDT

KM00321,000012D -30-29MAR12-2/2

KM00321,000012F -30-29MAR12-1/1

Θέσεις σφαιρικού κρουνού

1—Θέση για καλαμπόκι 2—Θέση χόρτου
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Απασφάλιση του πλαισίου πλεύσης
Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και εισαγάγετε το
στην οπή (B) στο πλαίσιο πλεύσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το πλαίσιο πλεύσης έχει πλέον απασφαλιστεί.

A—Ασφαλιστικός πείρος B—Οπή
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Αποσύνδεση της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000193 -30-27JUN12-1/1

KM00321,0000192 -30-08AUG12-1/1

Τοποθέτηση εμπρός βοηθητικών
στηριγμάτων (μόνο περιστροφικές
θεριστικές μονάδες για ενσιρωκοπτικά
μηχανήματα KRONE)
Πριν από την αποσύνδεση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας, τοποθετήστε τα εμπρός βοηθητικά στηρίγματα
(Α) στις δύο πλευρές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εργάζεστε κάτω από την
περιστροφική θεριστική μονάδα, πρέπει να
στηρίζεται με ασφάλεια.

A—Βοηθητικό στήριγμα
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Αποσύνδεση περιστροφικής θεριστικής
μονάδας
1. Κατεβάστε την περιστροφική θεριστική μονάδα πάνω

σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια.

2. Σβήστε τον κινητήρα του ενσιρωκοπτικού
μηχανήματος, αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη
εκκίνησης και δέστε το φρένο στάθμευσης.

3. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα και τους
υδραυλικούς συνδέσμους (A) από το ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα και αποθηκεύστε τα στο στήριγμα (B) που
παρέχεται.

4. Τραβήξτε έξω τον άξονα κίνησης.

5. Στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, κατεβάστε τα
βοηθητικά στηρίγματα (C) και ασφαλίστε τα σε
κατάλληλο ύψος. Για το σκοπό αυτόν, τραβήξτε τον
πείρο (D) με ελατήριο και αφήστε τον να ασφαλίσει
ξανά όταν το βοηθητικό στήριγμα έχει φθάσει σε
κατάλληλο ύψος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφήστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
όρθια σε ύψος που θα διευκολύνει την πρόσδεση σε
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα σε μεταγενέστερη στιγμή.
Μην επιλέγετε ποτέ υπερβολικά χαμηλό ύψος.

6. Αποσυμπλέξτε το μηχανισμό κλειδώματος στο πλαίσιο
πρόσδεσης της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

7. Βάλτε μπρος το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα, κατεβάστε
πιο κάτω το κέλυφος κυλίνδρων τροφοδοσίας και
οδηγήστε έξω από το πλαίσιο πρόσδεσης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.
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A—Σύνδεσμοι υδραυλικού

συστήματος
B—Βάση στήριξης

C—Βοηθητικό στήριγμα
D—Πείρος
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Μετακίνηση

KM00321,000027A -30-19FEB10-1/1

KM00321,000035A -30-05JAN15-1/1

Οδήγηση σε δημόσιους δρόμους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την οδήγηση σε δημόσιους
δρόμους ή σε κεντρικούς οδικούς άξονες, τόσο
την ημέρα όσο και τη νύχτα, να τηρείτε πάντα
τον τοπικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας σχετικά
με συσκευές προειδοποίησης, φωτισμού και
ασφάλειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο
χρήσης του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος για

να συμμορφώνεστε με την τοπική νομοθεσία
όταν οδηγείτε το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα
σε δημόσιους δρόμους.

Διπλώστε τα εξωτερικά τμήματα για τη μεταφορά, όπως
προβλέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κίνδυνος σύγκρουσης! Για να
αποφύγετε ζημιά, κλείστε την πόρτα της
καμπίνας του ενσιρωκοπτικό μηχάνημα πριν
διπλώσετε την περιστροφική θεριστική μονάδα.

Τοποθέτηση αυτοκόλλητου (Περιστροφικές
θεριστικές μονάδες με τροχό υποστήριξης)
Σε περιστροφικές θεριστικές μονάδες με τροχό
υποστήριξης παρέχεται ένα αυτοκόλλητο με τις
προδιαγραφές (βλέπε εικόνα).

Το αυτοκόλλητο πρέπει να τοποθετείται στο ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα, δίπλα στην πινακίδα τύπου.
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Μετακίνηση

KM00321,0000540 -30-20JUN16-1/1

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες με τροχό στήριξης άνεσης
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A—Πρακτικός τροχός στήριξης

Μπορείτε να οδηγήσετε τις περιστροφικές θεριστικές
μονάδες με προεγκατάσταση τροχού στήριξης άνεσης (A)
σε δημόσιους δρόμους, μόνο αν είναι τοποθετημένος ο
τροχός στήριξης άνεσης.

Ανατρέξτε στο πρόσθετο Εγχειρίδιο χειριστή για τον τροχό
στήριξης 300F.
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Μετακίνηση

KM00321,0000194 -30-29JUN12-1/1

Πρόληψη ατυχήματος (περιστροφικές θεριστικές μονάδες με προστατευτικές πλευρικές
βάσεις στήριξης)
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A—Διάταξη πρόληψης
ατυχήματος

B—Κουρτίνες
C—Περιμετρικά και ενδεικτικά

φώτα

D—Προστατευτική βάση
στήριξης

Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, ολόκληρη
η περιοχή γύρω από τους διαχωριστήρες πρέπει να
ασφαλίζεται με διάταξη πρόληψης ατυχήματος (A) και
κουρτίνες (Β).

Τοποθέτηση:

1. Όταν οι ρότορες ακινητοποιηθούν πλήρως, διπλώστε
τα πλευρικά τμήματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Όταν διπλωθεί η περιστροφική θεριστική
μονάδα, οι πλευρικές βάσεις στήριξης (D)
μεταβαίνουν αυτόματα στη θέση μεταφοράς.

2. Αναδιπλώστε τη συσκευή αποτροπής ατυχήματος (A)
και στερεώστε την στους εξωτερικούς διαχωριστήρες.

3. Τοποθετήστε τις κουρτίνες (Β) στα πλευρικά τμήματα
και στερεώστε τες με λαστιχένιους δακτύλιους.

4. Τα πέλματα ολίσθησης, οι λεπίδες και τα άλλα άκρα
καλύπτονται με κουρτίνες (Β).

Περιμετρικά και ενδεικτικά φώτα:

Πριν οδηγήσετε σε δημόσιους δρόμους, συνδέστε τη
δέσμη καλωδίων των περιμετρικών και ενδεικτικών φώτων
(C) στην υποδοχή που παρέχεται στο ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα.

Απόσταση από το έδαφος:

Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, η περιστροφική
θεριστική μονάδα πρέπει να είναι ανεβασμένη, ώστε το
εμπρός μέρος της διάταξης πρόληψης ατυχήματος (A) να
είναι περίπου 300 mm (1 ft.) πάνω από το έδαφος.
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Μετακίνηση

KM00321,000035B -30-16DEC14-1/4

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000035B -30-16DEC14-2/4

Πρόληψη ατυχήματος (περιστροφικές
θεριστικές μονάδες χωρίς προστατευτικές
πλευρικές βάσεις στήριξης)
Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, ολόκληρη
η περιοχή γύρω από τους διαχωριστήρες πρέπει να
ασφαλίζεται με διάταξη πρόληψης ατυχήματος (C) και
παραπετάσματα (A).

Περιμετρικά και ενδεικτικά φώτα:

Πριν οδηγήσετε σε δημόσιους δρόμους, συνδέστε
την πλεξούδα καλωδίων των περιμετρικών και
ενδεικτικών φώτων (B) στην υποδοχή που παρέχεται στο
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

Απόσταση από το έδαφος:

Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, η περιστροφική
θεριστική μονάδα πρέπει να είναι ανεβασμένη, ώστε το
εμπρός μέρος της διάταξης πρόληψης ατυχήματος (C) να
είναι περίπου 300 mm (1 ft.) πάνω από το έδαφος.
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A—Κουρτίνες
B—Φώτα όγκου

C—Διάταξη πρόληψης
ατυχήματος

Τοποθέτηση:

1. Όταν οι ρότορες ακινητοποιηθούν πλήρως, διπλώστε
τα πλευρικά τμήματα.

2. Τοποθετήστε τους τάκους (Α) στους εξωτερικούς
διαχωριστήρες.

A—Τάκος
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Μετακίνηση

KM00321,000035B -30-16DEC14-3/4

KM00321,000035B -30-16DEC14-4/4

3. Ολισθήστε τη διάταξη πρόληψης ατυχήματος (A) πάνω
στους εξωτερικούς διαχωριστήρες μέχρι να ασφαλίσει.

A—Διάταξη πρόληψης
ατυχήματος
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4. Βάλτε κουρτίνες στη διάταξη πρόληψης ατυχήματος.

5. Στερεώστε τις κουρτίνες χρησιμοποιώντας ένα
λαστιχένιο σχοινί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τη σωστή σειρά
(βλέπε εικόνα).
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Μετακίνηση

KM00321,000081E -30-05JUL18-1/1

KM00321,0000196 -30-29JUN12-1/1

Ρύθμιση των αισθητήρων AHC στη θέση
μεταφοράς
Μόνο μοντέλα 345plus και 360plus

Οι αισθητήρες AHC (A) πρέπει να ρυθμιστούν στη
θέση μεταφοράς, για να επιτευχθεί το μέγιστο πλάτος
μεταφοράς:

• Περιστρέψτε τον αισθητήρα AHC (A) προς την
κατεύθυνση του βέλους.
• Τοποθετήστε τον αισθητήρα AHC (A) στο μπουλόνι (B).
• Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά.
A—Αισθητήρας AHC B—Βίδα
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Ασφάλιση/απασφάλιση πλαισίου κλίσης
(μόνο περιστροφικές θεριστικές μονάδες για
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα CLAAS)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε απρόοπτη
μετακίνηση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας κατά την οδήγηση σε δημόσιους
δρόμους, να ασφαλίζετε πάντα το πλαίσιο κλίσης.

Όταν οδηγήσετε σε δημόσιους δρόμους, η περιστροφική
θεριστική μονάδα πρέπει να είναι διπλωμένη (θέση
μεταφοράς). Στη θέση αυτή, η περιστροφική θεριστική
μονάδα προστατεύεται από περιστροφή με δύο αλυσίδες
(A).

Με τη θεριστική μονάδα στη θέση μεταφοράς, τανύζετε
ξανά σε τακτικά διαστήματα τις αλυσίδες (A) με τη βοήθεια
του παξιμαδιού (B) ώστε το διάκενο (X) ανάμεσα στους
κρίκους αλυσίδας να διατηρείται σε περίπου 1 mm (0,04
in.) για να αποφύγετε στρέβλωση και να διασφαλιστεί
σωστή λειτουργία.

A—Αλυσίδα
B—Παξιμάδι

X—1 mm (0,04 in.)
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000081F -30-06JUL18-1/1

Μέθοδος χρήσης της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
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A—Τύμπανο συλλογής
B—Ράβδος εισόδου
C—Σειρά δοντιών
D—Κατεύθυνση σοδειάς

E—Τύμπανα συλλογής
F—Δόντια τροφοδοσίας
G—Εγκάρσια τύμπανα

τροφοδοσίας

H—Οδηγοί και αποξέστες
I— Δόντια τροφοδοσίας
K—Περιστρεφόμενη λεπίδα

Ο βασικός σκοπός χρήσης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας είναι η σοδειά καλαμποκιού. Ωστόσο, χάρη στις
εξαιρετικές ικανότητές της, η περιστροφική θεριστική
μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το θερισμό
ενσίρωσης πλήρους σοδειάς, μηδική, κράμβης, φασόλια
αγρού, κεχρί, ηλιοτρόπια και άλλα φυτά τύπου στελέχους.

Το σύστημα κοπής επιτρέπει το θερισμό γεννήματος από
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία από ποια
κατεύθυνση προσεγγίζει το ενσιρωκοπτικό τη σειρά. Η
προσέγγιση μπορεί να είναι από τα άκρα, υπό ορθή γωνία
ή λοξά, αν θέλετε.

Κανένα στέλεχος δεν μπορεί να ξεφύγει από την περιοχή
που καλύπτεται από τις περιστροφικές λεπίδες. Παρόλο
που δεν χρησιμοποιείται σταθερό μαχαίρι, η ταχεία
περιστροφή των περιστροφικών λεπίδων (K) κόβει όλα τα
στελέχη εντός του πλάτους λειτουργίας της μονάδας. Τα

αργά περιστρεφόμενα τύμπανα κλωβού τροφοδοσίας (A)
μεταφέρουν τα στελέχη κατά μήκος των ράβδων εισόδου
(B). Το στέλεχος πιάνεται από τη σειρά δοντιών (C) σαν
να γινόταν από αρπάγη.

Η εμπρός κίνηση των τυμπάνων συλλογής (A) ωθεί τη
σοδειά στα δόντια τροφοδοσίας (I) και κατά τον τρόπο
αυτόν τα στελέχη μεταφέρονται κατά μήκος των οδηγών
και των αποξεστών (H) στο τύμπανο τροφοδοσίας (E).
Τα εγκάρσια τύμπανα τροφοδοσίας (G) διοχετεύουν τα
στελέχη που έρχονται από τα ακραία τμήματα αριστερά
και δεξιά πίσω από τα τύμπανα συλλογής (A). Εδώ, τα
στελέχη έρχονται σε επαφή με τα δόντια τροφοδοσίας (F).

Από εκεί, τα στελέχη μεταφέρονται με συνεχή και πυκνή
ροή προς την κατεύθυνση (D) στον κύλινδρο τροφοδοσίας
του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000020F -30-24AUG09-1/1

KM00321,0000192 -30-09JUN09-1/1

Χρήση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας - Γενική χρήση
Εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος

Η εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος, η
ενεργοποίηση της κεφαλής κοπής και της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας, και η αντιστροφή των κυλίνδρων
τροφοδοσίας θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον κινητήρα
σε λειτουργία στο ρελαντί (βλ. το εγχειρίδιο χρήσης
του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος για περισσότερες
λεπτομέρειες). Οι περιστροφικοί κόπτες δεν κινούνται
(λόγω συσκευών υπέρβασης).

Συμπλέξτε το γρανάζι εμπρός κίνησης μόνο σε ταχύτητα
ρελαντί. Έτσι αποφεύγεται άσκοπη φθορά στους
συμπλέκτες.

Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Όταν η κεφαλή κοπής περιστρέφεται με τη σωστή
ταχύτητα, και οι περιστροφικοί κόπτες περιστρέφονται

με την κατάλληλη ταχύτητα, οδηγήστε μέσα στην όρθια
σοδειά.

Η ταχύτητα πρόωσης ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα
της σοδειάς, τον τύπο της σοδειάς και την ικανότητα του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Στις στροφές στα άκρα, διατηρήστε την ίδια ταχύτητα
περιστροφής. Έτσι αποφεύγεται άσκοπη φθορά στο
μηχανισμό κίνησης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

Όταν αλλάζετε το καρότσι ενσίρωσης, κρατήστε
συμπλεγμένη την περιστροφική θεριστική μονάδα. Έτσι
αποφεύγεται άσκοπη φθορά στο μηχανισμό κίνησης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

Ξεμπλοκαρίσματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού!
Μην προσπαθήσετε ποτέ να ξεμπλοκάρετε την
περιστροφική θεριστική μονάδα με το χέρι όσο
η μονάδα είναι σε λειτουργία. Σβήστε πρώτα
τον κινητήρα του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος

και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν
όλα τα κινούμενα μέρη.

Κατά το θερισμό, τα περισσότερα μπλοκαρίσματα
μπορούν να επιδιορθωθούν με σύντομη αντιστροφή των
τυμπάνων συλλογής.
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000198 -30-29JUN12-1/1

Ξεμπλοκαρίσματα σε ενσιρωκοπτικά
μηχανήματα CLAAS
Για να εξαλείψετε μπλοκαρίσματα μπορείτε να
σταματήσετε τα τύμπανα συλλογής και να αντιστρέψετε
τη φορά περιστροφής τους.

Για να εξαλείψετε μπλοκαρίσματα:

• Σταματήστε την οδήγηση του μηχανήματος.
• Οδηγήστε το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα προς τα πίσω
για μικρή απόσταση.
• Πατήστε σύντομα το κουμπί (A) και περιμένετε μέχρι
να ακινητοποιηθούν η μονάδα τροφοδοσίας και η
περιστροφική θεριστική μονάδα.
• Πατήστε ξανά το κουμπί (A) και κρατήστε το πατημένο
μέχρι να εξαλειφθεί το μπλοκάρισμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η διαδικασία αντιστροφής διαρκεί όσο
είναι πατημένο το κουμπί (A).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού!
Μην προσπαθήσετε ποτέ να ξεμπλοκάρετε την
περιστροφική θεριστική μονάδα με το χέρι όσο
η μονάδα είναι σε λειτουργία. Σβήστε πρώτα
τον κινητήρα του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος
και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν
όλα τα κινούμενα μέρη.

A—Κουμπί
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000199 -30-29JUN12-1/1

KM00321,0000B03 -30-05OCT20-1/1

Ταχύτητες λειτουργίας τυμπάνων συλλογής

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ταχύτητα λειτουργίας των τυμπάνων
συλλογής εξαρτάται από την πυκνότητα της
σοδειάς, τον τύπο της σοδειάς και την έκδοση
του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ταχύτητα λειτουργίας των τυμπάνων
συλλογής μπορεί να ρυθμιστεί.
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Ρύθμιση του μήκους κοπής σε συνδυασμό
με ενσιρωτικό μηχάνημα KRONE
Η μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα του μηχανισμού κίνησης
ενσιρωτικού μηχανήματος KRONE είναι 760 σ.α.λ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για ρυθμίσεις στο ενσιρωτικό μηχάνημα, βλ.
εγχειρίδιο χειριστή του ενσιρωτικού μηχανήματος.
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000281 -30-22FEB10-1/1

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B00 -30-05OCT20-1/2

Ρύθμιση του μήκους κοπής με ενσιρωκοπτικό
μηχάνημα CLAAS
Σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS η μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής και η ταχύτητα κίνησης για τη περιστροφική
θεριστική μονάδα επιλέγονται ξεχωριστά.

Το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS διαθέτει δύο
ταχύτητες για το μηχανισμό κίνησης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας. Για τη βέλτιστη λειτουργία με όλα
τα μήκη κοπής, η περιστροφική θεριστική μονάδα της
KEMPER πρέπει να εξοπλιστεί με κιβώτιο δύο ταχυτήτων
(προαιρετικός εξοπλισμός).

Για ρυθμίσεις στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χειριστή του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

Σε περιστροφική θεριστική μονάδα KEMPER, η 1η
ταχύτητα (A) και η 2η ταχύτητα (B) επιλέγονται κατευθείαν
στη θήκη του μηχανισμού κίνησης.
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A—1η ταχύτητα B—2η ταχύτητα

Μήκος κοπής και ταχύτητες τυμπάνων με
ενσιρωτικό μηχάνημα CLAAS 830-900 (τύποι
492, 496 και 500)
Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να προσδιορίσετε
τη ρύθμιση του μήκους κοπής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το κιβώτιο δύο ταχυτήτων (V) είναι
προαιρετικό. Η σχέση μετάδοσης του στάνταρ
κιβωτίου ταχυτήτων ισούται με αυτή της 1ης
ταχύτητας του κιβωτίου δύο ταχυτήτων.

Κεφαλή κοπής με 24 μαχαίρια (τύποι 492, 496 και 500)
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I—Μήκος κοπής,
κεφαλή κοπής με
2x12 μαχαίρια

II—Μοχλός θέση (B) III—Μοχλός θέση (A) IV—Μοχλός θέση (C) V—Περιστροφική
θεριστική μονάδα,

γραναζωτή

VI—Ταχύτητα
τυμπάνου συλλογής

4 mm (0,16 in.) 1 Αργά Αργά 1 42

5,5 mm (0,22 in.) 1 Γρήγορα Γρήγορα 1 51

7 mm (0,28 in.) 2 Αργά Αργά 2 53

9 mm (0,35 in.) 2 Γρήγορα Γρήγορα 1 51

14 mm (0,55 in.) 3 Αργά Αργά 2 53

17 mm (0,67 in.) 3 Γρήγορα Γρήγορα 2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000B00 -30-05OCT20-2/2

Κεφαλή κοπής με 20 μαχαίρια (τύποι 492, 496 και 500)

K
M
10
01
21
9
—
U
N
—
16
JU

N
10

I—Μήκος κοπής,
κεφαλή κοπής με
2x10 μαχαίρια

II—Μοχλός θέση (B) III—Μοχλός θέση (A) IV—Μοχλός θέση (C) V—Περιστροφική
θεριστική μονάδα,

γραναζωτή

VI—Ταχύτητα
τυμπάνου συλλογής

5 mm (0,20 in.) 1 Αργά Αργά 1 42

6,5 mm (0,26 in.) 1 Γρήγορα Γρήγορα 1 51

8,5 mm (0,33 in.) 2 Αργά Αργά 2 53

11 mm (0,43 in.) 2 Γρήγορα Γρήγορα 1 51

17 mm (0,67 in.) 3 Αργά Αργά 2 53

21 mm (0,83 in.) 3 Γρήγορα Γρήγορα 2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000317 -30-16JUN10-1/6

Μήκος κοπής και ταχύτητες τυμπάνων με
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS 830-900
(Τύπος 493)
Κιβώτιο 2 ταχυτήτων

Το κιβώτιο δύο ταχυτήτων της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

• Αύξηση ταχύτητας για κανονικό ή μεγάλο μήκος κοπής
(στάνταρ)
• Μείωση ταχύτητας για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικό)

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να προσδιορίσετε
τη ρύθμιση του μήκους κοπής.

Κεφαλή κοπής με 28 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (III) για κανονικό ή μεγάλο
μήκος κοπής (στάνταρ)
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I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x14 μαχαίρια 2x7 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

5,1 mm (0,20") 10,2 mm (0,40 in.) 1 51

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 1 51

6,9 mm (0,27 in.) 13,8 mm (0,54 in.) 1 51

7,7 mm (0,30 in.) 15,4 mm (0,60 in.) 1 51

8,6 mm (0,34 in.) 17,2 mm (0,68 in.)

1

2 64

6,9 mm (0,27 in.) 13,8 mm (0,54 in.) 1 51

7,7 mm (0,30 in.) 15,4 mm (0,60 in.) 1 51

8,6 mm (0,34 in.) 17,2 mm (0,68 in.) 2 64

9,4 mm (0,37 in.) 18,8 mm (0,74 in.) 2 64

10,3 mm (0,41 in.) 20,6 mm (0,81 in.) 2 64

11,1 mm (0,44 in.) 22,2 mm (0,87 in.) 2 64

12,0 mm (0,47 in.) 24,0 mm (0,94 in.)

2

2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000317 -30-16JUN10-2/6

Κεφαλή κοπής με 28 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙΙ) για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικό)
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I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x14 μαχαίρια 2x7 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

3,4 mm (0,13") 6,8 mm (0,27 in.) 2 41

4,3 mm (0,17 in.) 8,6 mm (0,34 in.) 2 41

5,1 mm (0,20 in.) 10,2 mm (0,40 in.) 2 41

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 2 41

6,9 mm (0,27 in.) 13,8 mm (0,54 in.) 1 51

7,7 mm (0,30 in.) 15,4 mm (0,61 in.) 1 51

8,6 mm (0,34 in.) 17,2 mm (0,68 in.)

1

1 51

6,9 mm (0,27 in.) 13,8 mm (0,54 in.) 1 51

7,7 mm (0,30 in.) 15,4 mm (0,61 in.) 1 51

8,6 mm (0,34 in.) 17,2 mm (0,68 in.) 1 51

9,4 mm (0,37 in.) 18,8 mm (0,74 in.)

2

1 51
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000317 -30-16JUN10-3/6

Κεφαλή κοπής με 24 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (III) για κανονικό ή μεγάλο
μήκος κοπής (στάνταρ)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x12 μαχαίρια 2x6 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

6 mm (0,24") 12 mm (0,47 in.) 1 51

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 1 51

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.)

1

2 64

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 2 64

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.) 2 64

12 mm (0,47 in.) 24 mm (0,94 in.) 2 64

13 mm (0,51 in.) 26 mm (1,02 in.) 2 64

14 mm (0,55 in.) 28 mm (1,10 in.)

2

2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000317 -30-16JUN10-4/6

Κεφαλή κοπής με 24 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙΙ) για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικό)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x12 μαχαίρια 2x6 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

4 mm (0,16") 8 mm (0,31 in.) 2 41

5 mm (0,20 in.) 10 mm (0,39 in.) 2 41

6 mm (0,24 in.) 12 mm (0,47 in.) 2 41

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 2 41

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.)

1

1 51

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 1 51

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.)

2

1 51
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000317 -30-16JUN10-5/6

Κεφαλή κοπής με 20 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (III) για κανονικό ή μεγάλο
μήκος κοπής (στάνταρ)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x10 μαχαίρια 2x5 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

7,3 mm (0,29") 14,7 mm (0,58 in.) 1 51

8,5 mm (0,33 in.) 17,0 mm (0,67 in.) 1 51

9,7 mm (0,38 in.) 19,3 mm (0,76 in.) 1 51

10,8 mm (0,43 in.) 21,7 mm (0,85 in.) 1 51

12 mm (0,47 in.) 24 mm (0,94 in.)

1

2 64

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 1 51

11,2 mm (0,44 in.) 22,4 mm (0,88 in.) 1 51

12,4 mm (0,49 in.) 24,8 mm (0,98 in.) 2 64

13,6 mm (0,54 in.) 27,2 mm (1,07 in.) 2 64

14,8 mm (0,58 in.) 29,6 mm (1,17 in.) 2 64

16 mm (0,63 in.) 32 mm (1,26 in.) 2 64

17,2 mm (0,68 in.) 34,4 mm (1,35 in.)

2

2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000317 -30-16JUN10-6/6

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B01 -30-05OCT20-1/6

Κεφαλή κοπής με 20 μαχαίρια (τύπος 493)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙΙ) για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικό)

K
M
10
01
22
0
—
U
N
—
16
JU

N
10

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής,
ενσιρωκοπτικό

μηχάνημα

III—Μηχανισμός
κίνησης περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

IV—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x10 μαχαίρια 2x5 μαχαίρια Γραναζωτή Γραναζωτή σ.α.λ.

5,0 mm (0,20") 10,0 mm (0,39 in.) 2 41

6,2 mm (0,24 in.) 12,3 mm (0,48 in.) 2 41

7,3 mm (0,29 in.) 14,7 mm (0,58 in.) 2 41

8,5 mm (0,33 in.) 17,0 mm (0,67 in.) 2 41

9,7 mm (0,38 in.) 19,3 mm (0,76 in.) 1 51

10,8 mm (0,43 in.) 21,7 mm (0,85 in.) 1 51

12,0 mm (0,47 in.) 24,0 mm (0,94 in.)

1

1 51

10,0 mm (0,39 in.) 20,0 mm (0,79 in.) 1 51

11,2 mm (0,44 in.) 22,4 mm (0,88 in.) 1 51

12,4 mm (0,49 in.) 24,8 mm (0,98 in.) 1 51

13,6 mm (0,53 in.) 27,2 mm (1,07 in.)

2

1 51

Μήκος κοπής και ταχύτητα τυμπάνου με
ενσιρωτικά μηχανήματα 930-990 (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)
Προεπιλογή μήκους κοπής στο ενσιρωτικό μηχάνημα

Η ρύθμιση φαρδιάς κοπής για το μήκος κοπής επιλέγεται
εκ των προτέρων μέσω του διακόπτη (A) στο ενσιρωτικό
μηχάνημα. (Βλ. το εγχειρίδιο χειριστή του ενσιρωτικού
μηχανήματος.)

Κιβώτιο 2 ταχυτήτων

Το κιβώτιο δύο ταχυτήτων της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

• Αύξηση ταχύτητας για κανονικό μήκος κοπής (στάνταρ)
• Μείωση ταχύτητας για μεγάλο μήκος κοπής σε
συνδυασμό με κεφαλή κοπής με 36 μαχαίρια
(προαιρετικό)
• Μείωση ταχύτητας για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικό)

Συμβουλευτείτε στους παρακάτω πίνακες για να
προσδιορίσετε τη ρύθμιση του μήκους κοπής.

K
M
10
02
33
4
—
U
N
—
29
JU

N
12

A—Διακόπτης

35-12 101820

PN=87



Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B01 -30-05OCT20-2/6

Κεφαλή κοπής με 36 μαχαίρια (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (II) για κανονικό μήκος κοπής
(στάνταρ)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μηχανισμός κίνησης
περιστροφικής θεριστικής

μονάδας

III—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x18 μαχαίρια 2x9 μαχαίρια Ταχύτητα σ.α.λ.

4 mm (0,16") 8 mm (0,31 in.) 1 51

4,7 mm (0,18 in.) 9,4 mm (0,37 in.) 1 51

5,3 mm (0,21 in.) 10,6 mm (0,42 in.) 1 51

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 1 51

6,7 mm (0,26 in.) 13,4 mm (0,52 in.) 2 64

7,3 mm (0,29 in.) 14,6 mm (0,57 in.) 2 64

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 2 64

8,7 mm (0,34 in.) 17,4 mm (0,68 in.) 2 64

9,3 mm (0,37 in.) 18,6 mm (0,73 in.) 2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B01 -30-05OCT20-3/6

Κεφαλή κοπής με 36 μαχαίρια (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙ) για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικός εξοπλισμός)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μηχανισμός κίνησης
περιστροφικής θεριστικής

μονάδας

III—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x18 μαχαίρια 2x9 μαχαίρια Ταχύτητα σ.α.λ.

2,7 mm (0,11") 5,4 mm (0,21 in.) 2 41

3,3 mm (0,13 in.) 6,6 mm (0,26 in.) 2 41

4,0 mm (0,16 in.) 8,0 mm (0,31 in.) 2 41

4,7 mm (0,18 in.) 9,4 mm (0,37 in.) 2 41

5,3 mm (0,21 in.) 10,6 mm (0,42 in.) 1 51

6,0 mm (0,24 in.) 12,0 mm (0,47 in.) 1 51

6,7 mm (0,26 in.) 13,4 mm (0,52 in.) 1 51

7,3 mm (0,29 in.) 14,6 mm (0,57 in.) 1 51
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B01 -30-05OCT20-4/6

Κεφαλή κοπής με 36 μαχαίρια (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙ) για μεγάλο μήκος κοπής
(προαιρετικός εξοπλισμός)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μηχανισμός κίνησης
περιστροφικής θεριστικής

μονάδας

III—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x18 μαχαίρια 2x9 μαχαίρια Ταχύτητα σ.α.λ.

6,0 mm (0,24") 12,0 mm (0,47 in.) 1 51

6,7 mm (0,26 in.) 13,4 mm (0,52 in.) 2 74

7,3 mm (0,29 in.) 14,6 mm (0,57 in.) 2 74

8,0 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 2 74

8,7 mm (0,34 in.) 17,4 mm (0,68 in.) 2 74

9,3 mm (0,37 in.) 18,6 mm (0,73 in.) 2 74

10,0 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 2 74

10,7 mm (0,42 in.) 21,4 mm (0,84 in.) 2 74

11,3 mm (0,44 in.) 22,6 mm (0,88 in.) 2 74

12,0 mm (0,47 in.) 24 mm (0,94 in.) 2 74
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B01 -30-05OCT20-5/6

Κεφαλή κοπής με 24 μαχαίρια (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (II) για κανονικό μήκος κοπής
(στάνταρ)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μηχανισμός κίνησης
περιστροφικής θεριστικής

μονάδας

III—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x12 μαχαίρια 2x6 μαχαίρια Ταχύτητα σ.α.λ.

6 mm (0,24") 12 mm (0,47 in.) 1 51

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 1 51

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,63 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 2 64

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.) 2 64

12 mm (0,47 in.) 24 mm (0,94 in.) 2 64

13 mm (0,51 in.) 26 mm (1,02 in.) 2 64

14 mm (0,55 in.) 28 mm (1,10 in.) 2 64
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000B01 -30-05OCT20-6/6

Κεφαλή κοπής με 24 μαχαίρια (τύποι 494,
497, 498, 499 και 502)

Κιβώτιο δύο ταχυτήτων (ΙΙ) για μικρό μήκος κοπής
(προαιρετικός εξοπλισμός)

K
M
10
02
33
5
—
U
N
—
29
JU

N
12

I—Μήκος κοπής, αριθμός μαχαιριών II—Μηχανισμός κίνησης
περιστροφικής θεριστικής

μονάδας

III—Ταχύτητα τυμπάνου
συλλογής

2x12 μαχαίρια 2x6 μαχαίρια Ταχύτητα σ.α.λ.

4 mm (0,16") 8 mm (0,31 in.) 2 41

5 mm (0,20 in.) 10 mm (0,39 in.) 2 41

6 mm (0,24 in.) 12 mm (0,47 in.) 2 41

7 mm (0,28 in.) 14 mm (0,55 in.) 2 41

8 mm (0,31 in.) 16 mm (0,62 in.) 1 51

9 mm (0,35 in.) 18 mm (0,71 in.) 1 51

10 mm (0,39 in.) 20 mm (0,79 in.) 1 51

11 mm (0,43 in.) 22 mm (0,87 in.) 1 51
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000035C -30-03DEC14-1/3

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000035C -30-03DEC14-2/3

Επιλογή γραναζιού ρύθμισης με μηχανισμό
κίνησης πολλαπλών ταχυτήτων για
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα CLAAS
Ο μηχανισμός κίνησης πολλαπλών ταχυτήτων για
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα CLAAS έχει 4 ταχύτητες.

Οι πρώτες 2 ταχύτητες επιλέγονται με περιστροφή του
παξιμαδιού (B) στην εξωτερική πλευρά του μηχανισμού
κίνησης.

Ολόκληρος ο μηχανισμός κίνησης πολλαπλών ταχυτήτων
μπορεί να περιστραφεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι
δυνατή η επιλογή 2 ακόμα ταχυτήτων (A).

Με το μηχανισμό κίνησης στην εικονιζόμενη θέση, είναι
δυνατή η επιλογή της πρώτης και της δεύτερης ταχύτητας.

A—Θέση μηχανισμού κίνησης
για την πρώτη και τη
δεύτερη ταχύτητα

B—Παξιμάδι (δεύτερη ταχύτητα
επιλεγμένη)

K
M
21
79
87

—
U
N
—
15
S
E
P
14

Περιστροφή του μηχανισμού κίνησης
πολλαπλών ταχυτήτων

Για να επιλέξετε την τρίτη και την τέταρτη ταχύτητα, πρέπει
να περιστρέψετε το μηχανισμό κίνησης γύρω από τον
κεντρικό του άξονα.

Για το σκοπό αυτόν, ενεργήστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε τον αρθρωτό άξονα (A) από το μηχανισμό
κίνησης.

2. Χαλαρώστε τις εξαγωνικές βίδες Allen (B).

A—Αρθρωτός άξονας B—Εξαγωνικές βίδες Allen

K
M
21
79
88

—
U
N
—
15
S
E
P
14

K
M
21
91
80

—
U
N
—
15
S
E
P
14
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000035C -30-03DEC14-3/3

3. Περιστρέψτε το μηχανισμό κίνησης (C) κατά 180°.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο μηχανισμός κίνησης μπορεί να
περιστραφεί χωρίς να αφαιρεθεί.

4. Σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες Allen (D) σύμφωνα με τις
προδιαγραφές.

Προδιαγραφές
Μηχανισμός κίνησης,
εξαγωνικές βίδες
Allen—Ροπή σύσφιξης................................................. 95 N·m (70 lb.-ft.)

5. Επανατοποθετήστε τον αρθρωτό άξονα (Ε) και το
προστατευτικό κάλυμμα (F).

C—Μηχανισμός κίνησης
D—Εξαγωνικές βίδες Allen

E—Αρθρωτός άξονας
F—Προστατευτικό κάλυμμα

K
M
21
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—
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N
—
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000B04 -30-05OCT20-1/1

KM00321,0000B02 -30-05OCT20-1/1

Μήκη κοπής και επιλογή ταχύτητας
με κιβώτιο πολλαπλών ταχυτήτων για
ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε
τη ρύθμιση του μήκους κοπής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα γκριζαρισμένα μήκη κοπής ενδέχεται
σε κάποιες περιπτώσεις να προκαλέσουν
προβλήματα στη ροή του υλικού.

Μήκη κοπής σε mm

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Επιλογή γραναζιού (4 γρανάζια)

Κεφαλή
κοπής 20
μαχαιριών

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

Κεφαλή
κοπής 24
μαχαιριών

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

Κεφαλή
κοπής 28
μαχαιριών

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

Κεφαλή
κοπής 36
μαχαιριών

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα χορτοκοπτικά μηχανήματα CLAAS
τύπου 498, 499 και 502 που είναι εξοπλισμένα με
μηχανισμό κίνησης παρελκόμενου μεταβλητής
ταχύτητας μπορούν να αλλάξουν ταχύτητα
εντός των ρυθμίσεων μήκους κοπής. Για να
αποφευχθεί η υπερβολικά υψηλή ταχύτητα
τυμπάνου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

την 4η ταχύτητα του κιβωτίου πολλαπλών
ταχυτήτων σε αυτήν την περίπτωση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Όταν χρησιμοποιείται η 3η ταχύτητα με τη
μέγιστη μεταβλητή ταχύτητα, αυτή η κατάσταση
αντιστοιχεί στην 4η ταχύτητα.

Βαθμονόμηση υποβοήθησης διεύθυνσης
(περιστροφικές θεριστικές μονάδες για
ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS)
Ενσιρωκοπτικά μηχανήματα CLAAS, τύποι
492 και 493:

Αποσυνδέστε το φις βαθμονόμησης (Α).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ επανασυνδέσετε το φις
βαθμονόμησης (A).

Ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS τύπου
494, 496 και 500:

Πριν από τη βαθμονόμηση της υποβοήθησης διεύθυνσης,
αποσυνδέετε το φις βαθμονόμησης (A).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για τη διαδικασία βαθμονόμησης της
υποβοήθησης διεύθυνσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
χειριστή του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επανασυνδέετε το φις βαθμονόμησης
(A) μετά τη βαθμονόμηση της υποβοήθησης
διεύθυνσης.

A—Φις βαθμονόμησης
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000212 -30-16FEB10-1/1

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000081C -30-05JUL18-1/2

Θερισμός - Γενικά
Πριν από το θερισμό, κάντε τα εξής:
- Ξεδιπλώστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
- Ρυθμίστε την ταχύτητα λειτουργίας των τυμπάνων
συλλογής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφεύγετε άσκοπη φθορά στους
συμπλέκτες. Να επιλέγετε πάντα την εμπρός
ταχύτητα από την ρύθμιση ρελαντί.

1. Αφήστε τον κινητήρα του ενσιρωκοπτικού
μηχανήματος να λειτουργεί στο ρελαντί.

2. Ενεργοποιήστε την περιστροφική θεριστική μονάδα.
3. Περιμένετε μέχρι τα τύμπανα συλλογής και οι

περιστροφικοί κόπτες να φθάσουν στην ταχύτητα
λειτουργίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις περισσότερες περιπτώσεις
είναι προτιμότερο να προσεγγίσετε τη
σοδειά σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση
στην οποία βρίσκεται. Έτσι επιτυγχάνεται
συνήθως η καλύτερη ροή σοδειάς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρατηρήστε πάντα τη ροή
της σοδειάς.

4. Οδηγήστε μέσα στη σοδειά με σχετικά μεγάλη ταχύτητα
για να πετύχετε γρήγορα καλή ροή της σοδειάς.
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Θερισμός ενσιρώματος πλήρους σοδειάς
Σε περίπτωση κακής ροής σοδειάς κατά το θερισμό
ενσίρωσης ολόκληρης της σοδειάς, αφαιρέστε τους
σωλήνες οδηγούς (A) από τα τύμπανα και την
περιστροφική θεριστική μονάδα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα δύο εσωτερικά τύμπανα δεν διαθέτουν
αφαιρούμενους σωλήνες οδηγούς.

A—Σωλήνες οδηγοί
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Χειρισμός της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000081C -30-05JUL18-2/2

KM00321,0000156 -30-03APR09-1/1

Αφαιρέστε τους οδηγούς (B) από τους εσωτερικούς
αποξέστες τυμπάνου εγκάρσιας τροφοδοσίας (A) σε κάθε
πλευρά της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι εξωτερικοί οδηγοί (C) μπορούν να
παραμείνουν στο μηχάνημα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στην εικόνα απεικονίζεται η περιστροφική
θεριστική μονάδα 390plus 12 σειρών.

A—Αποξέστες εγκάρσιου
τυμπάνου τροφοδοσίας

B—Οδηγοί (εσωτερικοί)

C—Οδηγοί (εξωτερικοί)
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Υδραυλικό σύστημα
Η υδραυλική πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
21000 kPa (210 bar, 3046 psi).
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Πρόσθετος εξοπλισμός

KM00321,0000272 -30-16FEB10-1/1

KM00321,0000289 -30-24FEB10-1/1

Ειδικό κιτ για καθοδήγηση σειράς
(υποβοήθηση διεύθυνσης)
Κατά την οδήγηση ενός ενσιρωκοπτικού μηχανήματος,
το 90% της προσοχής του οδηγού εστιάζεται στην
οδήγηση. Κατά συνέπεια, οι ικανότητες του μηχανήματος
μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο με υποβοήθηση
διεύθυνσης.

Διατίθεται είναι ειδικό κιτ ως πρόσθετο εξάρτημα, στο
οποίο συμπεριλαμβάνονται:

• (1) σύστημα αισθητήρων με καλώδιο σύνδεσης
• (1) σετ υλικού εξοπλισμού για την τοποθέτηση στην
περιστροφική θεριστική μονάδα
• (1) οδηγίες συναρμολόγησης

Κίτ αυτόματου ελέγχου ύψους
Το σύστημα αυτόματου ελέγχου ύψους αποτελείται από
δύο αισθητήρες στους δύο εξωτερικούς διαχωριστήρες
που είναι σε επαφή (ακολουθούν) το περίγραμμα του
εδάφους και διατηρούν την περιστροφική θεριστική
μονάδα παράλληλη προς το έδαφος.

Οι ηλεκτρικοί παλμοί των αισθητήρων μετατρέπονται
σε ποσότητα υδραυλικού υγρού από την κύρια

μονάδα ελέγχου SPFH. Βλ. το εγχειρίδιο χειριστή του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος για τη λειτουργία του
αυτόματου ελέγχου ύψους.

Ανάλογα με την ποσότητα λαδιού, ένας κύλινδρος
εκτείνεται ή μαζεύεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η
περιστροφική θεριστική μονάδα να ευθυγραμμίζεται
συνεχώς παράλληλα προς το έδαφος.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00002E4 -30-01APR14-1/2

Επιδιόρθωση βλαβών στην περιστροφική
θεριστική μονάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία
ρύθμισης ή συντήρησης του μηχανήματος, να

σβήνετε ΠΑΝΤΑ τον κινητήρα, να αφαιρείτε
το κλειδί από το διακόπτη εκκίνησης και να
περιμένετε μέχρι να πάψουν να κινούνται
όλα τα κινούμενα μέρη.

Σύμπτωμα Πρόβλημα Επίλυση

Υπερβολική κατανάλωση ισχύος Αποστομωμένες λεπίδες Αντικαταστήστε τις λεπίδες.

Ελαττωματικοί καθαριστήρες Τοποθετήστε νέους καθαριστήρες.

Οι λεπίδες δεν κινούνται
ομοιόμορφα

Συσσώρευση φύλλων κάτω από
τις περιστρεφόμενες λεπίδες,
ακαθαρσίες στην περιοχή των
τυμπάνων

Να καθαρίζετε τις περιστρεφόμενες
λεπίδες σε καθημερινή βάση ή όσο
συχνά χρειάζεται όταν το μηχάνημα
χρησιμοποιούνται συνεχώς.

Ελαττωματικοί καθαριστήρες Τοποθετήστε νέους καθαριστήρες.

Η περιστροφική θεριστική μονάδα
δονείται

Απώλεια ζυγοστάθμισης λόγω
ασυμμετρίας λεπίδων

Αντικαταστήστε τις ταιριαστές λεπίδες.

Ένας από τους καθαριστήρες έχει
σπάσει

Αντικαταστήστε και τους δύο
καθαριστήρες.

Απώλεια ζυγοστάθμισης λόγω
ακαθαρσιών στο εσωτερικό της
περιστρεφόμενης λεπίδας

Καθαρίστε την περιστρεφόμενη
λεπίδα.

Υπερβολικός κατακόρυφος τζόγος της
περιστρεφόμενης λεπίδας

Ισιώστε τις λεπίδες ή τοποθετήστε
νέες λεπίδες.

Συσσώρευση φλοιών στους
αποξέστες

Αποξέστες σε εσφαλμένη θέση Ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις.

Στα στελέχη ωθούνται μπροστά
πριν κοπούν (υψηλή και ανόμοια
αποκαλαμιά)

Φύλλα που συσσωρεύονται στους
μικρούς διαχωριστήρες

Καθαρίστε τους διαχωριστήρες.

Ένας από τους καθαριστήρες έχει
σπάσει

Αντικαταστήστε και τους δύο
καθαριστήρες.

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι
στομωμένες

Αντικαταστήστε τις λεπίδες.

Υπερθέρμανση κιβωτίου
μετάδοσης

Πλεόνασμα ή έλλειψη λαδιού στο
κιβώτιο μετάδοσης

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του
κιβωτίου μετάδοσης.

Τα τύμπανα συλλογής ή
τροφοδοσίας σταμάτησαν να
περιστρέφονται (οι λεπίδες
συνεχίζουν να περιστρέφονται)

Συσσώρευση σοδειάς στην περιοχή
τροφοδοσίας

Αντιστρέψτε τη φορά κίνησης
των κυλίνδρων τροφοδοσίας του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα, αν
χρειαστεί.

Ελαττωματικό κιβώτιο μετάδοσης Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
KEMPER.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

KM00321,00002E4 -30-01APR14-2/2

Σύμπτωμα Πρόβλημα Επίλυση

Τα εξωτερικά τύμπανα συλλογής
και οι περιστρεφόμενες λεπίδες
σταματούν να περιστρέφονται

Ελαττωματικός συμπλέκτης με
σιαγόνες (κολάρο αλλαγής ταχύτητας)

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
KEMPER.

Ολόκληρη η αριστερή ή η δεξιά
πλευρά της μονάδας σταματά να
περιστρέφεται

Ο αριστερός ή ο δεξιός συμπλέκτης
ολίσθησης είναι ελαττωματικός

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
KEMPER.

Στένωση στο υδραυλικό σύστημα
του εξωτερικού τμήματος
δίπλωσης

Ένα ξένο σώμα (π.χ. σπόροι ή άμμος)
εμποδίζει τη βαλβίδα στραγγαλισμού

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
KEMPER.

Δεν εκτελείται βαθμονόμηση
υποβοήθησης διεύθυνσης
(περιστροφικές θεριστικές μονάδες
για ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS)

Το φις βαθμονόμησης είναι ακόμα
συνδεδεμένο.

Αποσυνδέετε το φις βαθμονόμησης
πριν από τη βαθμονόμηση
υποβοήθησης διεύθυνσης.

Λανθασμένη τάση αισθητήρα Ελέγξτε τις τιμές μέτρησης της τάσης.

Ο ανιχνευτής σειράς βρίσκεται
υπερβολικά κοντά στον αισθητήρα
λόγω της καμπυλότητας και, εξ αιτίας
αυτού, η τάση είναι υπερβολικά
υψηλή.

Μετακινήστε τον ανιχνευτή σειράς σε
ίσια θέση.

Το φις επιλογής αισθητήρα δεν έχει
προσαρμοστεί κατάλληλα για το
ενσιρωκοπτικό μηχάνημα.

Μετακινήστε το φις επιλογής
αισθητήρα σε Ψηφιακό (Ακίδα 3) ή
Αναλογικό (Ακίδα 1 ή 2), βλ. οδηγίες
συναρμολόγησης, υποβοήθηση
διεύθυνσης.

Ελαττωματικό κιβώτιο UCC Ελέγξτε το κιβώτιο UCC και
αντικαταστήστε το, αν χρειάζεται.

Βραχυκύκλωμα στη δέσμη καλωδίων. Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων.

Δεν ανταποκρίνεται η υποβοήθηση
διεύθυνσης (περιστροφικές
θεριστικές μονάδες για
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS)

Δεν έχει εκτελεστεί βαθμονόμηση της
υποβοήθησης διεύθυνσης

Βαθμονομήστε την υποβοήθηση
διεύθυνσης.

Η υποβοήθηση διεύθυνσης
στρέφεται στην αντίθετη
κατεύθυνση (περιστροφικές
θεριστικές μονάδες για
ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS)

Λανθασμένες τιμές τάσης Ελέγξτε τις τιμές μέτρησης της τάσης.

Τα καλώδια σήματος έχει αντιστραφεί
μεταξύ τους

Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και
αντικαταστήστε το, αν χρειάζεται.

Ελαττωματικό κιβώτιο UCC Ελέγξτε το κιβώτιο UCC και
αντικαταστήστε το, αν χρειάζεται.
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Λίπανση και συντήρηση

OUKM001,0000012 -30-15FEB05-1/1

KM00321,00002CB -30-03MAY10-1/1

KM00321,00002CC -30-30APR10-1/1

Διαστήματα σέρβις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε ρυθμίσεις ή εκτελέσετε
εργασίες σέρβις, να διεξάγετε πάντα την
εξής διαδικασία:
- Σβήστε το μηχάνημα
- Αφαιρέστε το κλειδί από το διακόπτη εκκίνησης
- Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν
όλα τα κινούμενα μέρη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα προτεινόμενα διαστήματα
συντήρησης βασίζονται σε συνήθεις
συνθήκες εργασίας. Αν ισχύουν αντίξοες
συνθήκες, ενδέχεται να χρειάζεται πιο συχνή
λίπανση ή αλλαγή λαδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντικαταστήστε τυχόν χαλασμένα
εξαρτήματα.
Τυχόν βίδες που έχουν χαλαρώσει πρέπει
να σφιχθούν με τη σωστή ροπή.

Καθαρίστε καλά τους λιπαντήρες γράσου πριν από το
γρασάρισμα. Αντικαταστήστε αμέσως τους λιπαντήρες
που έχουν χαλάσει ή έχουν χαθεί. Αν δεν περνά γράσο
σε καινούργιο λιπαντήρα, αφαιρέστε τον και ελέγξτε αν το
πέρασμα γράσου είναι ελεύθερο.

Εκτελέστε τις εργασίες λίπανσης και συντήρησης που
αναφέρονται στην παρούσα ενότητα πριν από και μετά
κάθε θεριστική σεζόν.

Γράσο
Χρησιμοποιήστε ένα γράσο βάση της συνοχής NLGI
και των αναμενόμενων διακυμάνσεων θερμοκρασίας
περιβάλλοντος μέχρι την επόμενη συντήρηση.

Συνιστάται το γράσο AVIA AVIALITH 2 EP.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα γράσα, εφόσον
ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:

Ταξινόμηση GC-LB κατά NLGI

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ορισμένα είδη ουσιών για αύξηση
του ιξώδους του γράσου δεν είναι συμβατά
με άλλα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας για λιπαντικά πριν αναμιγνύετε διάφορους
τύπους λιπαντικών.
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Υγρό γράσο για συστήματα μετάδοσης
κίνησης
Οι γωνιακοί μηχανισμοί κίνησης ίσιων γραναζιών των
τυμπάνων τροφοδοσίας είναι πληρωμένα με υγρό γράσο.

Κατάλληλα είναι και τα παρακάτω υγρά γράσα:

Κατασκευαστής Ονομασία

ARAL ARALUB FDP 00

BP ENERGREASE HT 00 EP

TEXACO STARFAK E 900

WESTFALEN GRESANAT X 00

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υγρά γράσα,
εφόσον ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:

Ταξινόμηση NLGI 00 κατά NLGI
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,0000195 -30-10JUN09-1/1

KM00321,0000196 -30-10JUN09-1/1

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
Επιλέγετε ένα λάδι με ιξώδες κατάλληλο για τις
αναμενόμενες διακυμάνσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος
για τη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη αλλαγή λαδιού.

Τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να ικανοποιούν την
ταξινόμηση GL-5 κατά API.
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Ψυκτικό για συμπλέκτη τριβής κύριας μετάδοσης κίνησης

Το υγρό στο σύστημα ψύξης συμπλέκτη τριβής κύριας
μετάδοσης κίνησης παρέχει προστασία από διάβρωση,
καθώς και αντιπηκτική προστασία μέχρι τους -37 °C (-34
°F).

Χρησιμοποιήστε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό με βάση
τη αιθυλογλυκόλη και χαμηλή περιεκτικότητα σε πυριτικά
άλατα. Η αναλογία ανάμιξης είναι 50% συμπυκνωμένο
υγρό και 50% νερό.

Το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό πρέπει να έχει τέτοια
ποιότητα που παρέχει προστασία από διάβρωση λόγω
σπηλαίωσης σε χυτοσίδηρο στο σύστημα ψύξης.

Ένα μείγμα 50% ψυκτικού αιθυλενογλυκόλης με νερό
παρέχει προστασία από το πάγωμα μέχρι -37°C (-34°F).
Αν απαιτείται προστασία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες,
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της KEMPER.

Η ποιότητα του νερού είναι σημαντικός παράγοντας
για τη σωστή λειτουργία του συστήματος ψύξης. Για
την ανάμειξη με το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό
βάσει αιθυλενογλυκόλης συνιστάται η χρησιμοποίηση
απεσταγμένου, απιονισμένου ή αφαλατισμένου νερού.

Διαστήματα αλλαγής ψυκτικού υγρού

Αφαιρέστε το ψυκτικό υγρό του συμπλέκτη τριβής του
κύριου μηχανισμού κίνησης, ξεπλύνετε το ψυκτικό
σύστημα, και γεμίστε το πάλι με νέο ψυκτικό υγρό μετά
από τα πρώτα 3 χρόνια ή μετά από τις πρώτες 3000 ώρες
λειτουργίας. Σε κάθε αλλαγή πρέπει να αδειάζετε το
ψυκτικό, να ξεπλένετε το σύστημα ψύξης και να το γεμίζετε
πάλι με νέο ψυκτικό.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,0000197 -30-10JUN09-1/1

KM00321,0000198 -30-10JUN09-1/1

DX,LUBST -30-11APR11-1/1

KM00321,00002CD -30-03MAY10-1/1

Εναλλακτικά και συνθετικά λιπαντικά

Οι συνθήκες σε ορισμένες περιοχές μπορεί να απαιτούν
τη χρήση άλλων λιπαντικών, που δεν αναγράφονται σε
αυτό το βιβλίο οδηγιών.

Ορισμένα λιπαντικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην
περιοχή σας.

Για πληροφορίες και συστάσεις συμβουλευθείτε την
αντιπροσωπεία της KEMPER.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνθετικά λιπαντικά,
εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Τα όρια θερμοκρασίας και τα διαστήματα συντήρησης
που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν και τα
συμβατικά και τα συνθετικά λιπαντικά.

Παρασκευασμένα λιπαντικά (προϊόντα ανακύκλωσης)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον ανταποκρίνονται
στις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ανάμιξη λιπαντικών

Γενικά αποφεύγετε την ανάμιξη λαδιών από
διαφορετικούς τύπους και μάρκες. Οι κατασκευαστές
λιπαντικών προσθέτουν στα λάδια τους ειδικές ουσίες
(πρόσθετα) ώστε αυτά να ανταποκρίνονται σε ορισμένες
προδιαγραφές και απαιτήσεις απόδοσης.

Η ανάμιξη διαφορετικών λαδιών μπορεί να εμποδίσει
τη σωστή λειτουργία αυτών των πρόσθετων και να
υποβαθμίσει την απόδοση του λιπαντικού.

Για πληροφορίες και συστάσεις συμβουλευθείτε την
αντιπροσωπεία της KEMPER.

Αποθήκευση λιπαντικών

Το μηχάνημά σας μπορεί να λειτουργήσει με τη μεγαλύτερη
απόδοση μόνο εάν χρησιμοποιείτε καθαρά λιπαντικά.

Χρησιμοποιείτε καθαρά δοχεία για τη χρήση όλων των
λιπαντικών.

Να αποθηκεύετε τα λιπαντικά και τα δοχεία σε χώρους
προστατευμένους από σκόνη, υγρασία και άλλες

βλαβερές επιδράσεις. Για να αποφύγετε τη συσσώρευση
νερού και βρομιάς να αποθηκεύετε τα δοχεία πλαγίως.

Σιγουρευτείτε ότι σε όλα τα δοχεία αναγράφεται το
περιεχόμενό τους.

Απομακρύνετε όλα τα παλαιά δοχεία και ό,τι υπολείμματα
λιπαντικών περιέχουν με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά
KEMPER
Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα της KEMPER έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για τα μηχανήματα της KEMPER.

Τα ξένα εξαρτήματα δεν ελέγχονται ούτε διατίθενται
από την KEMPER. Η εγκατάσταση και χρήση τέτοιων
προϊόντων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μηχανημάτων KEMPER και ως εκ
τούτου να μειώσει την ασφάλειά τους.

Αποφεύγετε τέτοιους κινδύνους χρησιμοποιώντας μόνο
γνήσια εξαρτήματα KEMPER. K
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Λίπανση και συντήρηση

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B05 -30-05OCT20-1/2

Επισκόπηση κιβωτίων ταχυτήτων και στάθμες λαδιού
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Απεικονίζεται η περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus

A—Τάπα αποστράγγισης λαδιού
B—Τάπα πλήρωσης λαδιού
D—Τάπα στάθμης λαδιού
1—Μηχανισμός γωνιακής

μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης των τυμπάνων
τροφοδοσίας (πλήρωση με
υγρό γράσο εφ' όρου ζωής)

2—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης - 1,0 l (0,26 US.
gal)

3—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης εγκάρσιου
τυμπάνου τροφοδοσίας - 0,85
l (0,22 US. gal)

Κιβώτια ταχυτήτων περιστροφικής θεριστικής
μονάδας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus έχει
οκτώ μηχανισμούς γωνιακής μετάδοσης κίνησης

γραναζιών ευθείας οδόντωσης (4) για τα εγκάρσια
τύμπανα τροφοδοσίας, η 375plus έχει έξι, η 360plus
έχει τέσσερις και η 345plus έχει δύο.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,0000B05 -30-05OCT20-2/2

KM00321,0000B06 -30-05OCT20-1/1

Έλεγχος στάθμης λαδιού

Ανυψώστε ελαφρώς την περιστροφική θεριστική μονάδα
ώστε να είναι σε οριζόντια θέση και ελέγξτε τη στάθμη

λαδιού στα κιβώτια ταχυτήτων και τους μηχανισμούς
μετάδοσης κίνησης με κορώνα πηνίο. Η στάθμη λαδιού
είναι σωστή όταν φθάνει στο κάτω άκρο της τάπας
στάθμης λαδιού (D).

Κιβώτια ταχυτήτων — Τύμπανα συλλογής
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχουν δύο σειρές γωνιακών

μηχανισμών κίνησης γραναζιών ευθείας
οδόντωσης από διάφορους προμηθευτές:

• Γωνιακοί μηχανισμοί κίνησης γραναζιών
ευθείας οδόντωσης σειράς 1 με ενισχυτικές
ραβδώσεις (E) και τάπα αποστράγγισης
λαδιού (A) στη μέση.
• Μηχανισμοί γωνιακής μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας οδόντωσης σειράς 2 με
τάπα αποστράγγισης λαδιού (Α) στο πλάι.

Ανάλογα με τη σειρά των μηχανισμών γωνιακής μετάδοσης
κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης, η στάθμη λαδιού
διαφέρει. Βάλτε τη σωστή ποσότητα λαδιού. Βλ.
Μηχανισμός γωνιακής μετάδοσης κίνησης γραναζιών
ευθείας οδόντωσης τυμπάνου συλλογής, σειρά 1 —
Στάθμες λαδιού ή Μηχανισμός γωνιακής μετάδοσης
κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής, σειρά 2 — Στάθμες λαδιού στο παρόν τμήμα.

A—Τάπα αποστράγγισης
λαδιού

E—Ενισχυτικές ραβδώσεις

1—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης, σειρά 1

2—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης, σειρά 2
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Γωνιακός μηχανισμός κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης, σειρά 1
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Γωνιακός μηχανισμός κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης, σειρά 2
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Λίπανση και συντήρηση

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000B07 -30-05OCT20-1/2

Μηχανισμός γωνιακής μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής, σειρά 1 — Στάθμες λαδιού
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Στην περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus
χρησιμοποιούνται δώδεκα μηχανισμοί γωνιακής
μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης
τυμπάνου συλλογής (1), δέκα στην 375plus, οκτώ στην
360plus και έξι στην 345plus.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίζετε να είναι πάντα τοποθετημένα
τα εξαεριστικά (C), όπως απεικονίζεται. Έτσι
αποτρέπεται η διαρροή λαδιού όταν η
περιστροφική θεριστική μονάδα αναδιπλώνεται.

A—Τάπα αποστράγγισης
λαδιού

B—Τάπα πλήρωσης λαδιού
C—Εξαερωτήρας

D—Τάπα στάθμης λαδιού
E—Ενισχυτικές ραβδώσεις
1—Μηχανισμός γωνιακής

μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής - 8,5 l (2,25 US
gal)
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Γωνιακός μηχανισμός κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης, σειρά 1
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,0000B07 -30-05OCT20-2/2

Έλεγχος στάθμης λαδιού

Προτού ελέγξετε τη στάθμη λαδιού των μηχανισμών
γωνιακής μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας
οδόντωσης τυμπάνου συλλογής (1), ανυψώστε την
περιστροφική θεριστική μονάδα σε γωνία 8°.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για τον προσδιορισμό της γωνίας,
τοποθετήστε ένα γωνιόμετρο στο πρόσωπο της
φλάντζας (Α) του τετραγωνικού σωλήνα. Ανυψώστε
την περιστροφική θεριστική μονάδα, μέχρι να
επιτύχετε γωνία 82° με την κατακόρυφο.

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στους μηχανισμούς γωνιακής
μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης
τυμπάνου συλλογής (1). Η στάθμη λαδιού θα πρέπει
τώρα να φτάνει στο κάτω άκρο της τάπας στάθμης λαδιού.

1—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής

A—Πρόσωπο φλάντζας
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,0000B08 -30-05OCT20-1/1

Μηχανισμός γωνιακής μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής, σειρά 2 — Στάθμες λαδιού
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Στην περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus
χρησιμοποιούνται δώδεκα μηχανισμοί γωνιακής
μετάδοσης κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης
τυμπάνου συλλογής (2), δέκα στην 375plus, οκτώ στην
360plus και έξι στην 345plus.

Έλεγχος στάθμης λαδιού

Ανυψώστε ελαφρώς την περιστροφική θεριστική μονάδα
ώστε να είναι οριζόντια. Η στάθμη λαδιού θα πρέπει τώρα
να φτάνει στο κάτω άκρο της τάπας στάθμης λαδιού (D).

A—Τάπα αποστράγγισης
λαδιού

B—Τάπα πλήρωσης λαδιού
C—Εξαερωτήρας

D—Τάπα στάθμης λαδιού
2—Μηχανισμός γωνιακής

μετάδοσης κίνησης
γραναζιών ευθείας
οδόντωσης τυμπάνου
συλλογής - 2 l (0,53 US gal)

3—Μηχανισμός γωνιακής
μετάδοσης κίνησης -
γεμισμένος με λάδι εφ'
όρου ζωής
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Γωνιακός μηχανισμός κίνησης γραναζιών ευθείας οδόντωσης, σειρά 2
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Λίπανση και συντήρηση

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008BB -30-26FEB19-1/3

Επισκόπηση στάθμης λαδιών σε σύστημα
μετάδοσης κίνησης εισόδου
Περιστροφικές θεριστικές μονάδες για ενσιρωκοπτικά
μηχανήματα CLAAS

A—Κιβώτιο ταχυτήτων - 4,3 L
(1,14 U.S. gal.)

B—Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο
για τον ταχυσύνδεσμο
(προαιρετικός εξοπλισμός)
- 1 L (0,26 U.S. gal.)

C—Κιβώτιο πολλαπλών
ταχυτήτων με 4 ταχύτητες
(προαιρετικός εξοπλισμός)
- 1,25 L (0,33 U.S. gal.)
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Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
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Μηχανισμός κίνησης κωνικού γραναζιού για τον ταχυσύνδε-
σμο (προαιρετικός εξοπλισμός)
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Κιβώτιο 4 ταχυτήτων πολλαπλής ταχύτητας (προαιρετικός εξοπλισμός)
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,00008BB -30-26FEB19-2/3

KM00321,00008BB -30-26FEB19-3/3

KM00321,00002DD -30-10MAY10-1/1

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες για ενσιρωκοπτικά
μηχανήματα KRONE

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες μέχρι τον αριθμό
σειράς 131199:

Ο μηχανισμός κίνησης κωνικού γραναζιού (A) διαθέτει
πλήρωση λαδιού HD 85 W-140 - 0,9 L (0,24 U.S. gal.)

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες που ξεκινούν με
αριθμό σειράς 131200:

Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κορώνα πηνίο (A)
είναι γεμάτος με λάδι Mobil SHC 460 - 0,9 L (0,24 U.S. gal.)

A—Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο -
0,9 L (0,24 U.S. gal.)
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Περιστροφικές θεριστικές μονάδες για ενσιρωκοπτικά
μηχανήματα FENDT

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες μέχρι τον αριθμό
σειράς 131199:

Ο μηχανισμός κίνησης κωνικού γραναζιού (A) διαθέτει
πλήρωση λαδιού HD 85 W-140 - 0,9 L (0,24 U.S. gal.)

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες που ξεκινούν με
αριθμό σειράς 131200:

Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης με κορώνα πηνίο (A)
είναι γεμάτος με λάδι Mobil SHC 460 - 0,9 L (0,24 U.S. gal.)

A—Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο -
0,9 L (0,24 U.S. gal.)
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Αλλαγή λαδιού
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το λάδι στους μηχανισμούς κίνησης

πρέπει να αλλάζει μετά τις πρώτες 100 ώρες και,
στη συνέχεια, κάθε 500 ώρες λειτουργίας.

Αδειάζετε το λάδι όσο είναι ακόμη ζεστό (δηλ. μετά τη
λειτουργία). Βγάλτε τη τάπα πλήρωσης (B) και την τάπα

αποστράγγισης (A), και αδειάστε το λάδι μέσα σε ένα
κατάλληλο δοχείο. Καθαρίστε την τάπα αποστράγγισης
(A) πριν την επανατοποθετήσετε. Συμπληρώστε τη
σωστή ποσότητα λαδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην παραγεμίζετε, διαφορετικά θα
προκληθεί υπερθέρμανση και διαρροή λαδιού.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,00002CF -30-03MAY10-1/1

KM00321,00002D0 -30-03MAY10-1/1

KM00321,00001B6 -30-17JUN09-1/1

Κάθε 10 ώρες λειτουργίας - Περιστρεφόμενες
λεπίδες και καθαριστές
Ελέγξτε όλες τις περιστροφικές λεπίδες (Α) και τους
καθαριστήρες (B) για σημάδια φθοράς.

Αντικαταστήστε φθαρμένα εξαρτήματα (βλ. ενότητα
Σέρβις).

A—Περιστροφική λεπίδα B—Καθαριστήρας
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Κάθε 10 ώρες λειτουργίας - Αρθρωτός άξονας
Λιπάνετε με γράσο.
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Κάθε 10 ώρες λειτουργίας - Κάτω κύλινδροι
του πλαισίου πλεύσης
Λιπάνετε με γράσο.

ZX
10
40
57
7
—
U
N
—
12
A
P
R
07

50-11 101820

PN=111



Λίπανση και συντήρηση

KM00321,000031C -30-16JUN10-1/1

KM00321,000031D -30-16JUN10-1/1

KM00321,000031F -30-16JUN10-1/1

Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Πείροι άξονα και
μεντεσέδες (390plus μόνο)
Λιπάνετε με γράσο.
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Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Σιαγόνες
συμπλέκτη
Καθαρίστε όλες τις σιαγόνες συμπλέκτη (βλ. βέλη).

Λιπάνετε με γράσο.

Επίσης, εφαρμόστε λεπτό στρώμα γράσου στην αυλακωτή
επιφάνεια των σιαγόνων συμπλέκτη, χρησιμοποιώντας
ένα πινέλο.
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Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Μεντεσέδες των
ακραίων τμημάτων (390plus)
Λιπάνετε με γράσο.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,000019E -30-05JUL12-1/1

KM00321,0000320 -30-16JUN10-1/1

Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Μεντεσέδες των
εξωτερικών τμημάτων (360plus, 375plus και
345plus)
Λιπάνετε με γράσο.
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Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Πείροι άξονα
υδραυλικού κυλίνδρου (390plus μόνο)
Λιπάνετε με γράσο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Διπλώστε την περιστροφική θεριστική μονάδα
για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γρασαδοράκια.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,00002D6 -30-04MAY10-1/1

KM00321,000019A -30-12JUN09-1/1

OUKM001,0000014 -30-15FEB05-1/1

Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Πάνω κύλινδροι
του πλαισίου πλεύσης
Λιπάνετε με γράσο.
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Κάθε 3 χρόνια—Αλλαγή ψυκτικού υγρού του συμπλέκτη τριβής κύριου μηχανισμού κίνησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε
την τάπα αποστράγγισης ή πλήρωσης (B)
όταν ο συμπλέκτης τριβής είναι ζεστός!
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο συμπλέκτης
τριβής. Χαλαρώστε πρώτα την τάπα (B) κατά
μία στροφή, για να εκτονωθεί η πίεση.

Η κοιλότητα του συμπλέκτη τριβής (A) μπορεί να
αποστραγγιστεί και να πληρωθεί ξανά. Για να γίνει αυτή η
εργασία σέρβις, ο συμπλέκτης τριβής πρέπει να αφαιρεθεί
από το μηχάνημα. Για το λόγο αυτόν, συνιστάται να
επικοινωνήσετε με αντιπρόσωπο KEMPER για την
αποστράγγιση/επαναπλήρωση του συμπλέκτη τριβής.

Προδιαγραφές
Κοιλότητα συμπλέκτη
τριβής κύριας μετάδοσης
κίνησης—Χωρητικότητα............................................. 1,3 l (0,26 US gal.)
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Στην αρχή κάθε θεριστικής σεζόν
Πριν θέσετε σε λειτουργία το ενσιρωκοπτικό μηχάνημα,
διενεργήστε γενικό έλεγχο των συμπλεκτών τριβής
στον κύριο μηχανισμό κίνησης και ελέγξτε τα τύμπανα
συλλογής. Στην ενότητα "Σέρβις", βλ. "Εκτόνωση πίεσης
στους συμπλέκτης ολίσθησης του κύριου μηχανισμού
κίνησης".

Αφήστε την περιστροφική θεριστική μονάδα να λειτουργεί
για μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, ελέγξτε όλα τα έδρανα.
Αν διαπιστώσετε υπερθέρμανση ή υπερβολικό τζόγο,
αντικαταστήστε τα σχετικά έδρανα πριν θέσετε σε
λειτουργία την περιστροφική θεριστική μονάδα.
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Λίπανση και συντήρηση

ZX,688RHU009812 -30-01NOV97-1/1

KM00321,00002D7 -30-04MAY10-1/1

Καθημερινή συντήρηση (ή πιο συχνή αν
είναι απαραίτητο)
Ελέγξτε όλους τους καθαριστήρες (ένας καθαριστήρας
που έχει στομώσει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά θα
προκαλέσει μπλοκάρισμα και υπερβολική καταπόνηση
του μηχανισμού κίνησης και των συμπλεκτών τριβής).

Μετά μερικές ώρες λειτουργίας, ελέγξτε ότι όλα τα
μπουλόνια εδράζουν καλά, αυτό ισχύει και μετά την
αλλαγή λεπίδων ή καθαριστήρων.

Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα τύμπανα συλλογής,
τις περιστρεφόμενες λεπίδες και τους αποξέστες για να
αφαιρέσετε φλοιούς και κομμάτια από στελέχη.

Ελέγξτε όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης για
σημάδια διαρροής λαδιού.

Ελέγξτε τις λεπίδες κοπής και αντικαταστήστε τες αν είναι
φθαρμένες (οι στομωμένες λεπίδες θα προκαλέσουν
πολύ μεγάλο ύψος της αποκαλαμιάς και θα εκθέσουν το
σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους συμπλέκτες τριβής
σε άσκοπη καταπόνηση).

Εβδομαδιαίο σέρβις
Εκτελέστε όλες τις εργασίες σέρβις που αναγράφονται στη
λίστα Καθημερινό σέρβις στην παρούσα ενότητα.

Ελέγξτε αν είναι όλες οι βίδες σφιγμένα με την
προβλεπόμενη ροπή (βλ. πίνακα).

Αφαιρέστε ξένα σήματα από την περιοχή κοπής και
τροφοδοσίας.

Καθαρίστε το συμπλέκτη και το συγκρότημα ελατηρίου
των διπλούμενων τμημάτων.

Ελέγξτε αν η γλωσσίδα ασφάλισης του συμπλέκτη κινείται
ελεύθερα.

Ελέγξτε για διαρροή ψυκτικού του συμπλέκτη τριβής
κύριας μετάδοσης κίνησης. Αν εντοπιστεί διαφυγή
υγρού, ο συμπλέκτης τριβής πρέπει να αφαιρεθεί και
να επισκευαστεί. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
KEMPER.
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Λίπανση και συντήρηση

KM00321,00002D8 -30-04MAY10-1/1

Μετά από κάθε θεριστική σεζόν
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Περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus

• Καθαρίστε την περιστροφική θεριστική μονάδα.
• Αλλάξτε το λάδι γραναζιού όλων των μηχανισμών
κίνησης. Βλ. Γενική άποψη των μηχανισμών κίνησης
και Στάθμες λαδιού.
• Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.
• Ελέγξτε ολόκληρη την περιστροφική θεριστική
μονάδα για ελαττωματικά και φθαρμένα εξαρτήματα.
Παραγγείλετε αμέσως στον αντιπρόσωπο KEMPER

τα σχετικά ανταλλακτικά, ώστε να μπορέσετε να τα
τοποθετήσετε εγκαίρως για την επόμενη θεριστική
σεζόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η βέλτιστη απόδοση μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με σωστό σέρβις
στα παρελκόμενα.
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Σέρβις

DX,TORQ2 -30-30MAY18-1/1

Τιμές ροπής σύσφιξης μπουλονιών και βιδών στο μετρικό σύστημα
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Κατηγορία 4.8 Κατηγορία 8.8 ή 9.8 Κατηγορία 10.9 Κατηγορία 12.9
Μέγεθος

μπουλονιών
ή βιδών

Εξαγωνική
κεφαλήa

Φλαντζωτή
κεφαλήb

Εξαγωνική
κεφαλήa

Φλαντζωτή
κεφαλήb

Εξαγωνική
κεφαλήa

Φλαντζωτή
κεφαλήb

Εξαγωνική
κεφαλήa

Φλαντζωτή
κεφαλήb

N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in N·m lb·in

M6 3,6 31,9 3,9 34,5 6,7 59,3 7,3 64,6 9,8 86,7 10,8 95,6 11,5 102 12,6 112

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M8 8,6 76,1 9,4 83,2 16,2 143 17,6 156 23,8 17,6 25,9 19,1 27,8 20,5 30,3 22,3

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M10 16,9 150 18,4 13,6 31,9 23,5 34,7 25,6 46,8 34,5 51 37,6 55 40,6 60 44,3

N·m lb·ft

M12 — — — — 55 40,6 61 45 81 59,7 89 65,6 95 70,1 105 77,4

M14 — — — — 87 64,2 96 70,8 128 94,4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99,6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

Οι ονομαστικές τιμές ροπής σύσφιξης που παρατίθενται είναι μόνο για γενική
χρήση, με πιθανή ακρίβεια στρέψης 20%, όπως ισχύει με ένα χειροκίνητο
δυναμόκλειδο.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτές τις τιμές εάν δοθεί διαφορετική τιμή ροπής σύσφιξης
ή διαδικασία σύσφιξης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.
Για τα ασφαλιστικά παξιμάδια, για συνδετήρες από ανοξείδωτο χάλυβα ή για
παξιμάδια σε κοχλίες U, βλ. τις οδηγίες σύσφιξης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Αντικαθιστάτε τους συνδετήρες με την ίδια ή υψηλότερη τάξη
ιδιότητας. Εάν χρησιμοποιήσετε συνδετήρες υψηλότερης
τάξης ιδιότητας, συσφίξτε τους στη δύναμη του αυθεντικού
συνδετήρα.

• Βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα των συνδετήρων είναι καθαρά.
• Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα Hy-Gard™ ή την ισοδύναμου λαδιού κάτω από την κεφαλή και στα σπειρώματα του συνδετήρα, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
• Να είστε συντηρητικοί με την ποσότητα λαδιού για να μειώσετε την πιθανότητα υδραυλικού κλειδώματος στις τυφλές οπές λόγω περίσσειας
λαδιού.
• Ξεκινήστε σωστά την εμπλοκή των σπειρωμάτων.

TS1741 —UN—22MAY18

aΟι τιμές στη στήλη Εξαγωνική κεφαλή ισχύουν για εξαγωνικές κεφαλές ISO 4014 και ISO 4017, κεφαλές Άλλεν
ISO 4162 και εξαγωνικά παξιμάδια ISO 4032.
bΟι τιμές στη στήλη Εξαγωνική φλάντζα ισχύουν για προϊόντα εξαγωνικής φλάντζας ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ή EN 1665.
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Σέρβις

KM00321,0000321 -30-16JUN10-1/2

KM00321,0000321 -30-16JUN10-2/2

Εκτόνωση πίεσης στους συμπλέκτης
ολίσθησης του κύριου μηχανισμού κίνησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία
ρύθμισης ή συντήρησης του μηχανήματος,
να φροντίζετε πάντα:
- να σβήνετε τον κινητήρα-
- να αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη εκκίνησης
- να περιμένετε μέχρι να πάψουν να κινούνται
όλα τα κινούμενα μέρη.

Οι δύο συμπλέκτες ολίσθησης (D) στον κύριο μηχανισμό
κίνησης προστατεύουν την περιστροφική θεριστική
μονάδα από άσκοπη καταπόνηση. Για το λόγο αυτόν
είναι σημαντικό να φροντίζετε για το τακτικό σέρβις των
συμπλεκτών. Η ρύθμιση ροπής είναι 1150 N·m (848,2
lb.-ft.) για το μοντέλο 390plus και 900 N·m (657 lb.-ft.) για
όλα τα άλλα μοντέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα παρακάτω βήματα πρέπει να
εκτελούνται πριν η περιστροφική θεριστική
μονάδα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά
και πριν από κάθε σεζόν.

1. Βγάλτε τις βίδες (B) και το κάλυμμα (A).
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2. Σφίξτε τις βίδες (C). Έτσι μειώνεται η πίεση στους
δίσκους συμπλέκτη.

3. Περιστρέψτε με το χέρι το συμπλέκτη ολίσθησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν δεν είναι δυνατό να περιστραφεί
ο συμπλέκτης ολίσθησης με το χέρι, πρέπει
να τον αποσυναρμολογήσετε και να τον
καθαρίσετε για να λειτουργήσει σωστά.
Βλ. Αφαίρεση συμπλέκτη ολίσθησης και
Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη ολίσθησης
στην παρούσα ενότητα.

4. Χαλαρώστε τις βίδες (C) όσο το επιτρέπουν τα
σπειρώματα (χωρίς να τις βγάλετε τελείως).

5. Βάλτε το κάλυμμα (A) και στερεώστε το με τις βίδες (B).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάτε να φροντίζετε για τον έλεγχο
των συμπλεκτών ολίσθησης μία φορά το χρόνο
από τον αντιπρόσωπο KEMPER.
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Σέρβις

KM00321,000022D -30-01SEP09-1/6

KM00321,000022D -30-01SEP09-2/6

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000022D -30-01SEP09-3/6

Αφαίρεση συμπλέκτη ολίσθησης
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (A). Αφαιρέστε πρώτα τις βίδες

(B).

A—Κάλυμμα B—Βίδες
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2. Ανοίξτε τους δακτύλιους κουμπώματος και πιέστε τους
πίσω στον πολύσφηνο άξονα.
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3. Πιέστε τον πολύσφηνο άξονα σε ένα συμπλέκτη
ολίσθησης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αφαιρεθεί
πλήρως από τον άλλο συμπλέκτη ολίσθησης.
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Σέρβις

KM00321,000022D -30-01SEP09-4/6

KM00321,000022D -30-01SEP09-5/6

KM00321,000022D -30-01SEP09-6/6

4. Ασφαλίστε τον πολύσφηνο άξονα με κατάλληλο
εργαλείο από ολίσθηση.
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5. Μετακινήστε το συμπλέκτη ολίσθησης πάνω στον
πολύσφηνο άξονα, όπως φαίνεται. Αφαιρέστε το
συμπλέκτη ολίσθησης με τον πολύσφηνο άξονα.
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6. Αφαιρέστε το δεύτερο συμπλέκτη ολίσθησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Συναρμολογήστε τους συμπλέκτες
ολίσθησης με αντίστροφη σειρά.
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Σέρβις

KM00321,000019F -30-10AUG12-1/1

Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη ολίσθησης
Αν δεν είναι δυνατό να περιστραφεί ο συμπλέκτης
ολίσθησης με το χέρι όπως εξηγείται στην ενότητα
Εκτόνωση πίεσης στους συμπλέκτης ολίσθησης
του κύριου μηχανισμού κίνησης, πρέπει να
αποσυναρμολογήσετε και καθαρίσετε το συμπλέκτη
ολίσθησης για να λειτουργήσει σωστά. Ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τους συμπλέκτες ολίσθησης από την
περιστροφική θεριστική μονάδα. Βλ. Αφαίρεση
συμπλέκτη ολίσθησης στην παρούσα ενότητα.

2. Σφίξτε τα παξιμάδια (Α). Έτσι εκτονώνεται η πίεση
στις πλάκες τριβής.

3. Αφαιρέστε πρώτα το κολάρο ασφάλισης (I) από το
περίβλημα (B).

4. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του
συμπλέκτη ολίσθησης από το περίβλημα (B).

5. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα, ιδίως τους δίσκους
τριβής (C, E). Αντικαταστήστε τα σπασμένα
εξαρτήματα.

6. Επανασυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα.

7. Τοποθετήστε το κολάρο ασφάλισης (I) όπως φαίνεται
στις παρακάτω Ρυθμίσεις ροπής.

8. Χαλαρώστε τα παξιμάδια (A) στο τέλος των
σπειρωμάτων.

9. Επανατοποθετήστε το συμπλέκτη ολίσθησης στην
περιστροφική θεριστική μονάδα.

Ρύθμιση ροπής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προβλεπόμενη ροπή των 1150
N·m (848,2 lb.-ft.) για το μοντέλο 390plus και
900 N·m (657 lb.-ft.) για όλα τα άλλα μοντέλα
δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Η ροπή αυτή καθορίζεται με ρύθμιση του προφίλ (F) του
κολάρου ασφάλισης (I) προς τα έξω. Ανάλογα με το
μοντέλο της περιστροφικής θεριστικής μονάδας, οι κρίκοι
του κολάρου ασφάλισης (I) πρέπει να εισέρχονται στα
εσωτερικά (H) ή τα εξωτερικά (G) κοιλώματα.

Περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus:

Εισαγάγετε τους κρίκους του κολάρου ασφάλισης (I) στα
εσωτερικά κοιλώματα (H) του περιβλήματος (B).

Περιστροφικές θεριστικές μονάδες 345plus, 360plus και
375plus:

Εισαγάγετε τους κρίκους του κολάρου ασφάλισης (I) στα
εξωτερικά κοιλώματα (G) του περιβλήματος (B).
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A—Παξιμάδι
B—Περίβλημα
C—Δίσκος τριβής
D—Δοχείο ψυκτικού - 1,3 l (0,34

US. gal.)
— 0,65 l (0,17 US gal.) νερό
— 0,65 l (0,17 US gal.)

αντιπηκτικό

E—Δίσκος τριβής
F—Προφίλ
G—Εξωτερικό κοίλωμα
H—Εσωτερικό κοίλωμα
I— Κολάρο ασφάλισης
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Σέρβις

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,000035F -30-09DEC14-1/2

Τοποθέτηση νέων περιστρεφόμενων λεπίδων
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A—Κίτρινη λεπίδα
B—Μαύρη λεπίδα

C—Καθαριστήρας (αριστε-
ρόστροφα)

D—Ιμάντας
E—Καθαριστήρας (δεξιόστροφα)

F—Κατεύθυνση κοπής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή
εργασία σέρβις, εκτελείτε πάντοτε τα εξής:
- Σβήστε τον κινητήρα
- Βγάλτε το κλειδί της μίζας
- Περιμένετε να σταματήσουν όλα τα
κινούμενα εξαρτήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες πρέπει
να τοποθετηθούν με τα άκρα τους στραμμένα
προς την κατεύθυνση κοπής (F).

1. Υπάρχουν διάφορες λεπίδες.
Συνολικά 4 λεπίδες τοποθετούνται σε κάθε
περιστρεφόμενη λεπίδα.
- 2 κίτρινες λεπίδες (A) και

- 2 μαύρες λεπίδες (B)
2. Οι λεπίδες τοποθετούνται με την εξής σειρά: 1 κίτρινη,

1 μαύρη, 1 κίτρινη και 1 μαύρη λεπίδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετήστε τις λεπίδες με τη
βαμμένη πλευρά προς τα πάνω.

3. Μην ξεχνάτε να τοποθετήσετε τον καθαριστήρα (C)
ή (E) όπως φαίνεται στο σχέδιο τοποθέτησης. Ο
καθαριστήρας (C) προορίζεται για την αριστερόστροφη
περιστροφή και ο καθαριστήρας (E) για τη δεξιόστροφη
περιστροφή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τοποθετήστε τους καθαριστήρες (C)
και (E) με την αιχμηρή τους πλευρά προς
την κατεύθυνση κοπής.
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Σέρβις
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KM00321,000022A -30-01SEP09-1/1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε πάντα την πλάκα
ενίσχυσης (C) όταν τοποθετείτε τους
καθαριστήρες.

Σφίξτε όλες τις βίδες στερέωσης των τμημάτων λεπίδων
και τους καθαριστήρες με την προβλεπόμενη ροπή.

Προδιαγραφές
Βίδες (M8)—Ροπή
σύσφιξης.........................................................................................28 Nm

20,65 lb.-ft.
Βίδες (M10)—Ροπή
σύσφιξης.........................................................................................51 Nm

37,62 lb.-ft.

A—Βίδες (M8)
B—Βίδες (M10)

C—Πλάκα ενίσχυσης
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Ρύθμιση διαχωριστήρων
Οι διαχωριστήρες (A) πρέπει να ρυθμιστούν σωστά,
προκειμένου να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα και
απώλειες σοδειάς.

Διατηρείτε πάντοτε απόσταση (X) μεταξύ 1 και 7 mm (0,04
και 0,27 in.).

Η προβλεπόμενη απόσταση (X) μπορεί να ρυθμιστεί με
οπές σχισμών (βλ. βέλη).

Προδιαγραφές
Διαχωριστήρες και
τύμπανα—Απόσταση
μεταξύ τους............................................................................ 1 έως 7 mm

0,04 έως 0,27 in.

A—Διαχωριστήρας X—1 έως 7 mm (0,04 έως
0,27 in.)
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Σέρβις
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KM00321,000022C -30-01SEP09-1/1

Έλεγχος ρύθμισης αποξέστη
Για να αποφευχθεί μπλοκάρισμα στο κανάλι τροφοδοσίας,
οι αποξέστες (Α) πρέπει να ρυθμιστούν όσο το δυνατό πιο
κοντά στα τύμπανα συλλογής. Οι αποξέστε μπορεί να
έλθουν ελαφρώς σε επαφή με τα τύμπανα.

Ο αποξέστης (A) μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια των
οπών-σχισμών (B).

A—Αποξέστης B—Οπή σχισμής
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Έλεγχος καθαριστήρων
Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των καθαριστήρων (A),
και αντικαταστήστε τους όταν χρειάζεται.

Αν οι καθαριστήρες παρουσιάζουν ζημιά ή δεν ρυθμιστούν
σωστά, καταπονούν το μηχανισμό κίνησης και ενδέχεται
να προκαλέσουν δυσλειτουργία της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας.

A—Καθαριστήρες

K
M
10
01
00
1
—
U
N
—
25
JU

L1
7

K
M
10
01
00
2
—
U
N
—
01
S
E
P
09

55-8 101820

PN=124



Σέρβις

KM00321,0000541 -30-14JUN16-1/1

KM00321,00002E6 -30-31MAR14-1/1

Ρύθμιση καθαριστήρων στα τύμπανα του
κλωβού τροφοδοσίας
Για να αποφύγετε τυχόν διακοπές στο κανάλι εισαγωγής,
η απόσταση μεταξύ του καθαριστήρα (A) και της
πλάκας-οδηγού (B) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.
Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τους καθαριστήρες (A)
προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

Προδιαγραφές
Καθαριστήρες (Α)
και πλάκα-οδηγός
(Β)—Απόσταση μεταξύ
τους.............................................................................................. 0,5 mm

0,02 in.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δύο καθαριστήρες πρέπει να
προσαρμοστούν σε κάθε τύμπανο του
κλωβού τροφοδοσίας.
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A—Καθαριστήρας B—Πλάκα-οδηγός

Ελέγξτε τις τιμές μέτρησης τάσης του αισθητήρα διεύθυνσης (περιστροφικές θεριστικές
μονάδες για ενσιρωκοπτικά μηχανήματα CLAAS)
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A—Αισθητήρας

Οι παρακάτω τιμές τάσης πρέπει να επιτυγχάνονται όταν
ο αισθητήρας (A) εκτρέπεται:

• Με τον αισθητήρα (A) σε ίσια θέση: 0,5 V (+/- 10%)

• Με μέγιστη εκτροπή του αισθητήρα (A): 4,5 V (+/- 5%)
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Σέρβις

KM00321,000014A -30-26MAR09-1/1

Καθαρισμός περιστροφικής θεριστικής
μονάδας
Αφαιρέστε το σκορπισμένο καρπό χρησιμοποιώντας
πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα.

Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστήρες υψηλής πίεσης/με
ατμό, κρατήστε ελάχιστη απόσταση (X) των 250 mm
(9,84 in.). Ανατρέξτε στις προδιαγραφές για τη μέγιστη
θερμοκρασία και τη μέγιστη πίεση.

Προδιαγραφές
Καθαριστήρας υψηλής
πίεσης/με ατμό—Μέγ.
θερμοκρασία...................................................................... 50 °C (122 °F)
Καθαριστήρας υψηλής
πίεσης/με ατμό—Μέγιστη
πίεση............................................................ 8000 kPa (80 bar, 1160 psi)
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X—250 mm (9,84 in.)
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Αποθήκευση

KM00321,000019E -30-12JUN09-1/1

ZX,688RHU010145 -30-01NOV97-1/1

Αποθήκευση στο τέλος της θεριστικής σεζόν
• Αποθηκεύστε την περιστροφική θεριστική μονάδα σε
ξηρό μέρος. Είναι προτιμότερο η απόθεση να γίνεται σε
οριζόντια επιφάνεια.
• Καθαρίστε προσεκτικά την περιστροφική θεριστική
μονάδα και ελέγξτε όλους τους συμπλέκτες ολίσθησης.
Πραγματοποιήστε επαναρυθμίσεις όπου χρειάζεται.
Στην ενότητα Σέρβις, βλ. Εκτόνωση πίεσης στους
συμπλέκτης ολίσθησης του κύριου μηχανισμού κίνησης.
• Λιπάνετε την περιστροφική θεριστική μονάδα ή
αποστραγγίστε το λάδι όπως επισημαίνεται.
• Ελέγξτε την περιστροφική θεριστική μονάδα για
εξαρτήματα που παρουσιάζουν φθορά ή λείπουν, και
αντικαταστήστε τα όπως χρειάζεται. Για πιο λεπτομερείς
ελέγχου, βλ. τον αντιπρόσωπο KEMPER.
• Επιδιορθώστε τη βαφή, αν χρειάζεται, και καθαρίστε
τα αυτοκόλλητα.
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Επανέναρξη λειτουργίας της θεριστικής
μονάδας μετά την αποθήκευση
Αν χρειάζεται, καθαρίστε επιμελώς τη θεριστική μονάδα.

Λιπάνετε τη θεριστική μονάδα. Βλ. την ενότητα “Λίπανση
και Συντήρηση”.

Σφίξτε όλες τις βίδες και ελέγξτε ότι εδράζουν καλά.

Ελέγξτε όλους τους συμπλέκτες όπως φαίνεται στην
ενότητα “Σέρβις”.

Εκτελέστε όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο
”Λίπανση και συντήρηση”.

Μελετήστε ξανά το εγχειρίδιο χρήσης.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

KM00321,00004C9 -30-30NOV15-1/1

KM00321,00008B6 -30-26FEB19-1/1

Σχεδίαση μηχανήματος για τη διάρκεια της
παραγωγικής λειτουργίας
Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για
να παρέχει μακρά διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας.
Ωστόσο, η πραγματική επιτεύξιμη διάρκεια εξαρτάται
από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι
συνθήκες εργασίας και η ολοκλήρωση των συνιστώμενων
εργασιών συντήρησης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις
του παρόντος εγχειριδίου).

Πραγματοποιείτε περιοδικά επιθεώρηση και έλεγχο του
μηχανήματος με τη συμβολή του τοπικού αντιπροσώπου
KEMPER. Ο έλεγχος συνεπάγεται ενδεχομένως συστάσεις
για σέρβις, επισκευή εξαρτημάτων, ανακατασκευή ή

αντικατάσταση, ή απόσυρση του μηχανήματος στο τέλος
της διάρκειας ζωής του. (Για πληροφορίες σχετικά με την
απόρριψη και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων του
μηχανήματος, ανατρέξτε στο ξεχωριστό κεφάλαιο σχετικά
με την αποξήλωση που περιλαμβάνεται στο παρόν
εγχειρίδιο.)

Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε
περίπτωση που τυχόν εξαρτήματα τα οποία σχετίζονται
με την ασφάλεια λείπουν ή χρειάζονται σέρβις. Όλα τα
σχετικά με την ασφάλεια εξαρτήματα που λείπουν ή
παρουσιάζουν ζημιά, συμπεριλαμβανομένων και των
σημάτων ασφαλείας, θα πρέπει να επισκευάζονται ή να
αντικαθίστανται πριν από τη λειτουργία.

Περιστροφική θεριστική μονάδα 345plus

Μηχανισμός κίνησης .............................................................................. κιβώτιο ταχυτήτων βυθισμένο σε λάδι με συμπλέκτη ασφαλείας

Σύστημα θερισμού................................................................................ Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενες λεπίδες υψηλής ταχύτητας

Μεταφορέας σοδειάς.......... έξι τύμπανα συλλογής αργής περιστροφής, δύο εγκάρσια τύμπανα τροφοδοσίας και δύο λοξά τύμπανα τροφοδοσίας
Βάρος με βασικό εξοπλισμό ...................................................................................................................περίπου 2025 kg (4464 lb.)

Πλάτος

Πλάτος μεταφοράς........................................................................................................................................3,00 m (9 ft. 10 in.)a

Πλάτος λειτουργίας .................................................................................................................................... 4,50 m (14 ft. 9,2 in.)a

Ολικό πλάτος ........................................................................................................................................... 4,50 m (14 ft. 9,2 in.)a

Ύψος .......................................................................................................................................................1,40 m (4 ft. 7,1 in.)a

Μήκος ......................................................................................................................................................1,60 m (5 ft. 3,0 in.)a

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας .......................................................................................................................... 15 km/h (9,32 mph)

aΌλες οι διαστάσεις είναι ονομαστικές διαστάσεις. Οι πραγματικές διαστάσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

KM00321,00008B7 -30-26FEB19-1/1

KM00321,00008B8 -30-26FEB19-1/1

Περιστροφική θεριστική μονάδα 360plus

Μηχανισμός κίνησης .............................................................................. κιβώτιο ταχυτήτων βυθισμένο σε λάδι με συμπλέκτη ασφαλείας

Σύστημα θερισμού................................................................................ Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενες λεπίδες υψηλής ταχύτητας

Μεταφορέας σοδειάς .. οχτώ τύμπανα συλλογής αργής περιστροφής, τέσσερα εγκάρσια τύμπανα τροφοδοσίας και δύο λοξά τύμπανα τροφοδοσίας

Βάρος με βασικό εξοπλισμό ...................................................................................................................περίπου 2400 kg (5291 lb.)

Πλάτος

Πλάτος μεταφοράς........................................................................................................................................3,00 m (9 ft. 10 in.)a

Πλάτος λειτουργίας .................................................................................................................................... 6,00 m (19 ft. 8,4 in.)a

Ολικό πλάτος ............................................................................................................................................ 6,07 m (19 ft. 11 in.)a

Ύψος .......................................................................................................................................................1,40 m (4 ft. 7,1 in.)a

Μήκος ......................................................................................................................................................1,60 m (5 ft. 3,0 in.)a

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας .......................................................................................................................... 15 km/h (9,32 mph)

aΌλες οι διαστάσεις είναι ονομαστικές διαστάσεις. Οι πραγματικές διαστάσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση.

Περιστροφική θεριστική μονάδα 375plus

Μηχανισμός κίνησης .............................................................................. κιβώτιο ταχυτήτων βυθισμένο σε λάδι με συμπλέκτη ασφαλείας

Σύστημα θερισμού................................................................................ Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενες λεπίδες υψηλής ταχύτητας

Μεταφορέας σοδειάς .. οχτώ τύμπανα συλλογής αργής περιστροφής, τέσσερα εγκάρσια τύμπανα τροφοδοσίας, και δύο λοξά τύμπανα τροφοδοσίας

Βάρος με βασικό εξοπλισμό ...................................................................................................................περίπου 3250 kg (7165 lb.)

Πλάτος

Πλάτος μεταφοράς........................................................................................................................................3,00 m (9 ft. 10 in.)a

Πλάτος λειτουργίας .................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft. 7,2 in.)a

Ολικό πλάτος ........................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft. 7,2 in.)a

Ύψος .......................................................................................................................................................1,40 m (4 ft. 7,1 in.)a

Μήκος ......................................................................................................................................................1,60 m (5 ft. 3,0 in.)a

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας .......................................................................................................................... 15 km/h (9,32 mph)

aΌλες οι διαστάσεις είναι ονομαστικές διαστάσεις. Οι πραγματικές διαστάσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση.
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KM00321,0000542 -30-15JUN16-1/1

Περιστροφική θεριστική μονάδα 390plus

Μηχανισμός κίνησης .............................................................................. κιβώτιο ταχυτήτων βυθισμένο σε λάδι με συμπλέκτη ασφαλείας

Σύστημα θερισμού................................................................................ Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενες λεπίδες υψηλής ταχύτητας

Μεταφορέας σοδειάς.. δώδεκα τύμπανα συλλογής αργής περιστροφής, οχτώ εγκάρσια τύμπανα τροφοδοσίας και δύο λοξά τύμπανα τροφοδοσίας

Βάρος .............................................................................................................................................. περίπου 4100 kg (9039 lb)

Πλάτος

Πλάτος μεταφοράς..................................................................................................................................... 3,30 m (10 ft. 9,9 in.)a

Πλάτος λειτουργίας ..................................................................................................................................... 9,00 m (29 ft 6,3 in.)a

Ολικό πλάτος ...........................................................................................................................................9,14 m (29 ft 11,8 in.)a

Ύψος .......................................................................................................................................................1,40 m (4 ft. 7,1 in.)a

Μήκος ......................................................................................................................................................1,60 m (5 ft. 3,0 in.)a

Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας .......................................................................................................................... 12 km/h (7,46 mph)

aΌλες οι διαστάσεις είναι ονομαστικές διαστάσεις. Οι πραγματικές διαστάσεις υπόκεινται σε διακυμάνσεις και μπορεί να διαφέρουν κατά περίπτωση.

Στάθμη θορύβου
Μέγιστη στάθμη θορύβου στο αυτί του χειριστή σύμφωνα
με DIN ISO 11204. Μέθοδος μέτρησης σύμφωνα με

το ISO5131 με την περιστροφική θεριστική μονάδα
συνδεδεμένη στο ενσιρωκοπτικό μηχάνημα και την
καμπίνα κλειστή (μέση τιμή):

390plus ................................................................................................................ 76,1 dB (A)

375plus ................................................................................................................ 76,1 dB (A)

360plus ................................................................................................................ 76,1 dB (A)

345plus ................................................................................................................ 76,1 dB (A)
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG

Breul
D-48703 Stadtlohn, Γερμανία

Το άτομο που αναγράφεται παρακάτω δηλώνει πως

Τύπος μηχανήματος: Περιστροφική θεριστική μονάδα

Μοντέλα: 345plus, 360plus, 375plus και 390plus

πληροί όλους του συναφείς κανονισμούς και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ Αυτοπιστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας

Ασφάλεια γεωργικών μηχανημάτων—Μέρος 1 DIN EN ISO 4254-1 Αυτοπιστοποίηση

Ασφάλεια γεωργικών μηχανημάτων—Μέρος 7 DIN EN ISO 4254-7 Αυτοπιστοποίηση

Ασφάλεια μηχανών DIN EN ISO 12100 Αυτοπιστοποίηση

Κεντρικοί άξονες και τα συστήματα προστασίας
τους

DIN EN 12965 Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που είναι εξουσιοδοτημένο με τη σύνταξη του φακέλου τεχνικής κατασκευής:

Brigitte Birk
Mannheim, Germany D-68008

Τόπος δήλωσης: D-48703 Stadtlohn, Γερμανία Ονοματεπώνυμο: Richard Wübbels

Ημερομηνία δήλωσης: 1 Μαρτίου 2020 Τίτλος: Manager Product Engineering (Διευθυντής κατασκευής)

Κατασκευαστική μονάδα: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Αριθμός σειράς

KM00321,00001A5 -30-10AUG12-1/1

KM00321,0000362 -30-19JUL10-1/1

Πινακίδα σειριακού αριθμού περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

A—Τύπος
B—Μοντέλο
C—Αριθμός αναγνώρισης

προϊόντος

D—Βάρος
E—Έτος κατασκευής
F—Έτος μοντέλου
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Αριθμός σειράς
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε
πάντα το σειριακό αριθμό της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας. Η πινακίδα αριθμού σειράς είναι τοποθετημένη
στη δεξιά πλευρά του πλαισίου. Αναγράψτε τον σειριακό
αριθμό στο διπλανό ελεύθερο χώρο.
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