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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.

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

OUCC002,0002841 -30-16OCT07-1/1

OUCC002,0002842 -30-16OCT07-1/1

Κατάλογος ελέγχων πριν από την παράδοση

Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας 445, 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 όλα τα μπουλόνια έχουν σφιχτεί.

□ Έχουν λιπανθεί όλα τα γρασαδοράκια.

□ 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 διπλώνει 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
φαίνεται 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 θα 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 χρήσης.

□ Εξηγήστε τις σωστές πρακτικές διαχείρισης θερισμού
για να επιτευχθεί ενσίρωση καλής ποιότητας.

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

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

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

□ Ενημερώστε τον 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.

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

OUCC002,0002843 -30-16OCT07-1/1

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 στερεωμένα καλά.

□ Ελέγξτε για εξαρτήματα με ζημιές και βλάβες.

□ Αν είναι δυνατό, θέστε σε λειτουργία την περιστροφική
θεριστική μονάδα για να δείτε αν λειτουργεί 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.

□ Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειριστή μαζί με τον
πελάτη και τονίστε του τη σημασία της σωστής και τακτικής
λίπανσης, καθώς και των προφυλάξεων ασφαλείας.

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

KM00321,0000882 -30-07JAN19-1/1

Απεικόνιση μοντέλου
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Μέτρα ασφαλείας

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

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

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

Aναγνώριση προειδοποιητικών σημάτων
Αυτό το σήμα παραπέμπει στις υποδείξεις ασφαλείας.
Όταν βλέπετε αυτό το σήμα στο μηχάνημα ή σε τούτο το
εγχειρίδιο, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Να ακολουθείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και
τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

T8
13
89

—
U
N
—
28
JU

N
13

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 κανόνων οδικής κυκλοφορίας
Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας κατά
την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.
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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

KM00321,0000242 -30-18NOV09-1/1

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 ασφάλειας μηχανήματος
Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντοτε 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 προσπαθείτε
να ξεμπλοκάρετε το μηχάνημα με το χέρι όσο αυτό είναι
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,CUT676 -30-01NOV94-1/1

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 μακριά από
κινούμενα εξαρτήματα.
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Παραμένετε μακριά από τις θεριστικές
μονάδες
Λόγω της λειτουργίας τους, τα τύμπανα κοπής, συλλογής
και τροφοδοσίας δεν μπορούν να προστατευτούν
πλήρως. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να
παραμένετε μακριά από αυτά τα κινούμενα εξαρτήματα.
Πριν κάνετε συντήρηση ή ξεμπουκώσετε το μηχάνημα,
πρέπει πάντοτε να αποσυμπλέκετε το συμπλέκτη, να
σβήνετε τον κινητήρα και να βγάζετε το κλειδί.
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Διατηρείτε τα χέρια σας 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.

Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, δεν πρέπει να
υπάρχουν άτομα κοντά στο ενσιρωκοπτικό 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

TS
22
9
—
U
N
—
23
A
U
G
88

υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο
λειτουργίας του εκάστοτε εξαρτήματος.
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Μέτρα ασφαλείας

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

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

ZX,WEIGHT676 -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

X
98
11

—
U
N
—
23
A
U
G
88

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.

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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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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Μέτρα ασφαλείας

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

KM00321,00008B4 -30-28JAN19-1/1

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.

Σωστή απόρριψη αποβλήτων
Η εσφαλμένη απόρριψη των αποβλήτων μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον και σε οικολογικά
συστήματα. Εν δυνάμει επιβλαβή απόβλητα που
χρησιμοποιούνται με τον εξοπλισμό της KEMPER είναι,
μεταξύ άλλων, λάδια, καύσιμα, ψυκτικό υγρό, υγρό
φρένων, φίλτρα και μπαταρίες.

Κατά την αποστράγγιση των υγρών χρησιμοποιήστε
στεγανούς περιέκτες. 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 μέσα των κλιματιστικών που διαφεύγουν στον
αέρα μπορεί να βλάψουν την ατμόσφαιρα. Οι ισχύοντες
κρατικοί κανονισμοί μπορεί να απαιτούν τη συλλογή και
ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ψυκτικών υγρών
κλιματισμού από πιστοποιημένο κέντρο επισκευής
κλιματιστικών.
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Για το σωστό τρόπο ανακύκλωσης ή διάθεσης αποβλήτων,
απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος
ή το κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας ή στον
αντιπρόσωπο της KEMPER.
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Μέτρα ασφαλείας

KM00321,00001A5 -30-16JUN09-1/1

KM00321,00006C6 -30-28SEP17-1/1

Προφύλαξη των αυτοκόλλητων ασφαλείας
από δέσμη υψηλής πίεσης
Το νερό με πίεση μπορεί να ξεκολλήσει και να καταστρέψει
τα αυτοκόλλητα ασφαλείας. Πρέπει να αποφεύγετε τη
χρήση νερού με υψηλή πίεση 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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Αποξήλωση - Κατάλληλη ανακύκλωση και
απόρριψη υγρών και εξαρτημάτων
Κατά την αποξήλωση ενός μηχανήματος ή/και
εξαρτήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέτρα
ασφαλείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στα εν λόγω
μέτρα περιλαμβάνονται τα εξής:

• Κατά τη αφαίρεση ή τον χειρισμό αντικειμένων και
υλικών, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα
εργαλεία και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
όπως ρουχισμός, γάντια, μάσκα ή γυαλιά προστασίας.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες για τα ειδικά εξαρτήματα.
• Εκτονώστε τη συσσωρευμένη ενέργεια χαμηλώνοντας
τα αναρτημένα στοιχεία του μηχανήματος,
χαλαρώνοντας τα ελατήρια, αποσυνδέοντας
την μπαταρία ή τυχόν άλλη ηλεκτρική ισχύ και
εκτονώνοντας την πίεση στα υδραυλικά εξαρτήματα,
στους αποταμιευτές πίεσης και σε άλλα παρεμφερή
συστήματα.
• Ελαχιστοποιήστε την έκθεση σε εξαρτήματα που
ενδεχομένως έχουν υπολείμματα από αγροτικά
χημικά προϊόντα όπως λιπάσματα και παρασιτοκτόνα.
Χειριστείτε και απορρίψτε αυτά τα εξαρτήματα με τον
κατάλληλο τρόπο.
• Πριν από την ανακύκλωση των εξαρτημάτων αδειάστε
προσεκτικά τους κινητήρες, τα δοχεία καυσίμου, τα
ψυγεία, τους υδραυλικούς κυλίνδρους, τα ρεζερβουάρ
και τους αγωγούς. Κατά την αποστράγγιση των
υγρών χρησιμοποιήστε στεγανούς περιέκτες. Μην
χρησιμοποιείτε περιέκτες τροφίμων ή ποτών.
• Μην ρίχνετε τα υγρά απόβλητα στο έδαφος, σε υπόνομο
ή σε οποιαδήποτε υδάτινη πηγή.
• Τηρείτε όλους τους εθνικούς, κρατικούς και τοπικούς
νόμους, κανονισμούς ή τυχόν διατάξεις σχετικά με τον
χειρισμό και την απόρριψη των υγρών αποβλήτων
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(παράδειγμα: λάδι, καύσιμο, ψυκτικό, υγρό φρένων),
φίλτρα, μπαταρίες και άλλες ουσίες ή εξαρτήματα. Η
καύση εύφλεκτων υγρών ή εξαρτημάτων σε κλιβάνους
διαφορετικούς από τους ειδικά σχεδιασμένους ενδέχεται
να απαγορεύεται από τον νόμο και θα µπορούσε να
επιφέρει έκθεση σε επιβλαβείς καπνούς ή τέφρες.
• Πραγματοποιήστε σέρβις και απορρίψτε τα συστήματα
κλιματισμού με τον κατάλληλο τρόπο. Σύμφωνα
με τους εθνικούς κανονισμούς ίσως απαιτείται ένα
πιστοποιημένο κέντρο σέρβις για την ανάκτηση και την
ανακύκλωση των ψυκτικών κλιματισμού, τα οποία σε
περίπτωση διαφυγής θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή
για την ατμόσφαιρα.
• Αξιολογήστε τις επιλογές ανακύκλωσης για τα ελαστικά,
τα μεταλλικά, πλαστικά, γυάλινα, λαστιχένια και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία μπορεί να είναι
ανακυκλώσιμα εν μέρει ή πλήρως.
• Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο περιβάλλοντος ή
ανακύκλωσης ή με τον αντιπρόσωπο KEMPER της
περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τον σωστό
τρόπο ανακύκλωσης ή απόρριψης αποβλήτων.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

OUCC002,0002845 -30-16OCT07-1/1

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

KM00321,0000884 -30-16JAN19-1/1

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 σήματα ασφαλείας που λείπουν ή που έχουν χαλάσει,
πρέπει να αντικαθίστανται. Για τη σωστή τοποθέτηση
των σημάτων ασφαλείας συμβουλευτείτε αυτό το βιβλίο
χειριστή.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας
που συνοδεύουν τα εξαρτήματα και συστήματα άλλων
προμηθευτών και που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το
βιβλίο χειριστή.
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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 ακολουθείτε
προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

K
M
35
99
71

—
U
N
—
16
JA
N
19

10-1 021519

PN=17



Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,0000885 -30-16JAN19-1/1

KM00321,0000887 -30-16JAN19-1/1

Επισκευή και συντήρηση
Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες επισκευής ή
συντήρησης, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.

K
M
35
99
72

—
U
N
—
16
JA
N
19

K
M
35
99
73

—
U
N
—
16
JA
N
19

Εξαρτήματα τροφοδοσίας της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας
Μείνετε μακριά από την περιστροφική θεριστική μονάδα
για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Μπορεί
να πιαστούν χέρια, πόδια ή ριχτά ρούχα μέσα στην
περιστροφική θεριστική μονάδα όσο αυτή λειτουργεί.

Εάν έχετε τα χέρια ή τα πόδια σας σε περιοχή όπου
υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτούν προς τα μέσα, μπορεί
να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Να τηρείτε πάντα την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας
από την περιστροφική θεριστική μονάδα. K
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,0000888 -30-16JAN19-1/1

KM00321,000088A -30-16JAN19-1/1

Περιστρεφόμενες λεπίδες
Μην αγγίζετε τα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.
Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς.

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

Όταν οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι σε κίνηση, μπορεί
να πιαστούν χέρια, πόδια ή ριχτά ρούχα και να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
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Περιοχή δίπλωσης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας
Μείνετε σε απόσταση από την περιοχή δίπλωσης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

Κατά τη διαδικασία διπλώματος ή ξεδιπλώματος της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν άτομα στην περιοχή κινδύνου.

Πριν τη δίπλωση ή την αναδίπλωση, βεβαιωθείτε ότι όλα
τα άτομα παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας από την
περιστροφική θεριστική μονάδα.
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Αυτοκόλλητα ασφαλείας

KM00321,000088B -30-16JAN19-1/1

Σύστημα μετάδοσης κίνησης εισόδου
Μπορεί να αναπτυχθεί υπερβολική θερμότητα στο κιβώτιο
ταχυτήτων εισόδου.

Παραμένετε σε απόσταση από τις καυτές επιφάνειες.

Οι καυτές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά
εγκαύματα.
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000890 -30-17JAN19-1/1

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

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000896 -30-23JAN19-1/6

Πίνακας συμβατότητας (Ενσιρωτικά
μηχανήματα τύπου 492, 493, 494, 496, 497
και 498)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την πρόσδεση της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας σε
ενσιρωτικό μηχάνημα, εκτελέστε τα βήματα που

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο "Προετοιμασία
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας".

Η περιστροφική θεριστική μονάδα έχει προετοιμαστεί
για τοποθέτηση στους παρακάτω τύπους ενσιρωτικών
μηχανημάτων CLAAS:

Πίνακας συμβατότητας περιστροφικής θεριστικής μονάδας/ενσιρωτικού μηχανήματος CLAAS

Τύπος 492.............................................................................. 820
830
840
850
860
870
880
890
900

Τύπος 493.............................................................................. 830
850
870
890
900

Τύπος 496.............................................................................. 840
850
860
870

Τύπος 494/497/498................................................................... 930
940
950
960

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.

Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικά μηχανήματα
CLAAS
1. Αφαιρέστε το σφιγκτήρα (A) και στις δύο πλευρές του

πλαισίου πρόσδεσης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

Για να το κάνετε αυτό, ξεσφίξτε τη βίδα (B).

A—Σφιγκτήρας B—Βίδα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000896 -30-23JAN19-2/6

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000896 -30-23JAN19-3/6

2. Οδηγήστε το ενσιρωτικό μηχάνημα κοντά στο πλαίσιο
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας μέχρι οι γάντζοι
ασφάλισης (A) να προεξέχουν από τα στηρίγματα (B)
του πλαισίου πρόσδεσης.

3. Ανασηκώστε το περίβλημα των κυλίνδρων πίεσης του
ενσιρωτικού μηχανήματος μέχρι τα στηρίγματα (B) της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας να ακουμπήσουν
στους γάντζους ασφάλισης (A).

A—Γάντζοι ασφάλισης B—Στηρίγματα
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4. Στερεώστε τη δαγκάνα στήριξης (μόνο για την
πρώτη χρήση):

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η θέση της δαγκάνας στήριξης (A)
πρέπει να ρυθμιστεί κατά την αρχική τοποθέτηση
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

• Ξεσφίξτε τις βίδες (B).
• Ρυθμίστε τη δαγκάνα στήριξης (A) έτσι ώστε ο
άξονας (C) να βρίσκεται στο κέντρο της δαγκάνας
στήριξης (A).
• Σφίξτε τις βίδες (B).
• Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.

A—Όνυχας ασφάλισης
B—Βίδες

C—Άξονας
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000896 -30-23JAN19-4/6

KM00321,0000896 -30-23JAN19-5/6

KM00321,0000896 -30-23JAN19-6/6

5. Τοποθετήστε τους σφιγκτήρες (A) και στις δύο πλευρές.

A—Σφιγκτήρας
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6. Ανασηκώστε το βοηθητικό στήριγμα (Α) στην αριστερή
και τη δεξιά πλευρά και ασφαλίστε το στην ανώτατη
θέση με τον ελατηριωτό πείρο (Β).

A—Βοηθητικό στήριγμα B—Πείρος με ελατήριο
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7. Συνδέστε τους υδραυλικούς σωλήνες (A) με τους
ταχυσυνδέσμους στο ενσιρωτικό μηχάνημα.

A—Υδραυλικοί εύκαμπτοι
σωλήνες
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000897 -30-28JAN19-1/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000897 -30-28JAN19-2/9

Σύνδεση του μηχανισμού κίνησης
(ενσιρωτικά μηχανήματα τύπου 493, 494, 497
και 498)
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 παρεμβολής
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2. Εισαγάγετε τον πολύσφηνο άξονα (A) με γράσο
στο πολύσφηνο κουζινέτο του μηχανισμού κίνησης
συλλέκτη (B) στο ενσιρωτικό μηχάνημα.

A—Πολύσφηνος άξονας
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000897 -30-28JAN19-3/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000897 -30-28JAN19-4/9

3. Πιέστε τον αρθρωτό άξονα κίνησης (A) στο κιβώτιο
ταχυτήτων της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
μέχρι να ασφαλίσει ο πείρος ολίσθησης (B).

A—Αρθρωτός άξονας κίνησης B—Πείρος ολίσθησης
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4. Πιέστε τον πείρο ολίσθησης (C) και τοποθετήστε τον
πολύσφηνο άξονα (B) μέσα στον αρθρωτό άξονα
κίνησης (A) μέχρι να ασφαλίσει ο πείρος ολίσθησης
(C).

A—Αρθρωτός άξονας κίνησης
B—Πολύσφηνος άξονας

C—Πείρος ολίσθησης
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000897 -30-28JAN19-5/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000897 -30-28JAN19-6/9

5. Ασφαλίστε τον πολύσφηνο άξονα με τη βίδα (C), τις
οδοντωτές ασφαλιστικές ροδέλες (B) και τη ροδέλα (A).

A—Βίδα
B—Οδοντωτή ασφαλιστική

ροδέλα (3 τμχ.)

C—Στήριγμα
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Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος
αρθρωτού άξονα κίνησης (Claas 493, 494 και 497)

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

2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του αρθρωτού
άξονα κίνησης (B) και ασφαλίστε με τον πείρο ταχείας
ασφάλισης (C) και το ασφαλιστικό παξιμάδι (D).

A—Στήριγμα
B—Προστατευτικό κάλυμμα

αρθρωτού άξονα κίνησης
C—Πείρος ταχείας ασφάλισης

D—παξιμάδι συγκράτησης
E—Ροδέλα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000897 -30-28JAN19-7/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000897 -30-28JAN19-8/9

Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος
αρθρωτού άξονα κίνησης (Claas 498)

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τοποθετήστε τις ροδέλες (C) όπως απαιτείται.

A—Προσαρμογέας
B—Φλαντζωτή βίδα

C—Ροδέλες
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2. Τοποθετήστε το στήριγμα (A) με βίδες εξαγωνικής
κεφαλής (B).

A—Στήριγμα B—Βίδες εξαγ. κεφαλής
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000897 -30-28JAN19-9/9

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000898 -30-28JAN19-1/6

3. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του αρθρωτού
άξονα κίνησης (A) και ασφαλίστε με τον πείρο ταχείας
ασφάλισης (B) και το ασφαλιστικό παξιμάδι (C).

A—Προστατευτικό κάλυμμα
αρθρωτού άξονα κίνησης

B—Πείρος ταχείας ασφάλισης

C—παξιμάδι συγκράτησης
D—Ροδέλα
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Σύνδεση του μηχανισμού κίνησης
(Ενσιρωκοπτικό μηχάνημα τύπου 496)
1. Αφαιρέστε πλήρως το συμπλέκτη με σιαγόνες (A) από

το μηχανισμό κίνησης του συλλεκτικού ράμφους του
ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

2. Για το σκοπό αυτόν, αφαιρέστε τις πλάκες (B), (C) και
(D) και βγάλτε το συμπλέκτη με σιαγόνες (A).

A—Συμπλέκτης παρεμβολής
B—Πλάκα

C—Πλάκα
D—Πλάκα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000898 -30-28JAN19-2/6

3. Στην πίσω πλευρά του μηχανισμού κίνησης του
συλλεκτικού ράμφους, αφαιρέστε προσεκτικά το
καπάκι (A) χρησιμοποιώντας ένα αξονάκι διαμέτρου
35 mm.

A—Πώμα
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000898 -30-28JAN19-3/6

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,0000898 -30-28JAN19-4/6

4. Τοποθετήστε τον πολύσφηνο άξονα (A) στο μπροστινό
μέρος του μηχανισμού κίνησης συλλέκτη.

5. Ασφαλίστε με το κουζινέτο (B) στο πίσω μέρος του
μηχανισμού κίνησης συλλέκτη.

6. Τοποθετήστε τη βίδα (C) και τη ροδέλα (D) και σφίξτε.

A—Πολύσφηνος άξονας
B—Κουζινέτο

C—Βίδα
D—Οδοντωτή ασφαλιστική

ροδέλα
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7. Τοποθετήστε τον αρθρωτό άξονα κίνησης (A) και
ασφαλίστε με τους πείρους ολίσθησης και στις δύο
πλευρές.

A—Αρθρωτός άξονας κίνησης
K
M
37
07
65

—
U
N
—
23
JA
N
19

20-10 021519

PN=30



Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

KM00321,0000898 -30-28JAN19-5/6

KM00321,0000898 -30-28JAN19-6/6

Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος
αρθρωτού άξονα κίνησης (Claas 496)

1. Προσυναρμολογήστε τη βάση στήριξης και
τοποθετήστε την στο μηχανισμό κίνησης συλλεκτικού
ράμφους του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος.

A—Άξονας
B—Ελατήριο συμπίεσης
C—Ροδέλα

D—Ροδέλα
E—Δακτύλιος ασφάλισης
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2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του αρθρωτού
άξονα κίνησης (A) και ασφαλίστε με τη ροδέλα (B), το
ασφαλιστικό παξιμάδι (C) και τους πείρους ταχείας
ασφάλισης (D).

A—Προστατευτικό κάλυμμα
αρθρωτού άξονα κίνησης

B—Ροδέλα

C—παξιμάδι συγκράτησης
D—Πείρος ταχείας ασφάλισης
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Πρόσδεση σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS

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

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

20-12 021519

PN=32



Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα NEW HOLLAND

KM00321,0000891 -30-17JAN19-1/1

KM00321,0000893 -30-17JAN19-1/1

Πίνακας καταλληλότητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την τοποθέτηση της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας σε
ενσιρωτικό μηχάνημα, εκτελέστε τα βήματα που
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο "Προετοιμασία
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας".

Η περιστροφική θεριστική μονάδα έχει προετοιμαστεί
για τοποθέτηση στους παρακάτω τύπους ενσιρωτικών
μηχανημάτων NEW HOLLAND:

Πίνακας συμβατότητας για περιστροφική θεριστική μονάδα/ενσιρωτικό μηχάνημα NEW HOLLAND

Περιστροφική θεριστική μονάδα 445.............................................. FX 30
FX 40
FX 50
FX 60

Τοποθέτηση ράγας στερέωσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ράγα στερέωσης (Α) παρέχεται

ξεχωριστά και πρέπει να τοποθετείται πρώτα
στο ενσιρωτικό μηχάνημα.

Στερεώστε τη ράγα στερέωσης (A) στο περίβλημα
κυλίνδρου τροφοδοσίας στις μεσαίες οπές 2, 3 και 4.

A—Ράγα στερέωσης
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα NEW HOLLAND

KM00321,0000894 -30-17JAN19-1/1

KM00321,0000895 -30-17JAN19-1/1

Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα NEW
HOLLAND
1. Οδηγήστε αργά το ενσιρωτικό μηχάνημα μέχρι η ράγα

στερέωσης (A) να ακουμπήσει στο πλαίσιο πρόσδεσης
της περιστροφικής θεριστικής μονάδας. Στη συνέχεια,
ανεβάστε το εμπρός προστατευτικό κάλυμμα και
συνδέστε την περιστροφική θεριστική μονάδα.

2. Στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, στερεώστε τους
γάντζους συγκράτησης (B) στις οπές του πλαισίου
πρόσδεσης που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό.

3. Στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, σφίξτε τους
γάντζους συγκράτησης με την ντίζα (C).

A—Ράγα στερέωσης
B—Γάντζος συγκράτησης

C—Ντίζα
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Σύνδεση άξονα κίνησης
Ο άξονας κίνησης (A) συνδέεται με το περίβλημα
κυλίνδρου τροφοδοσίας και τον μηχανισμό κίνησης της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή σοβαρού
τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλιστικοί
πείροι του άξονα κίνησης έχουν στερεωθεί
σωστά στις αντίστοιχες εγκοπές στους
πολύσφηνους άξονες.
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Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα NEW HOLLAND

KM00321,000017F -30-27MAY09-1/1

KM00321,0000180 -30-27MAY09-1/1

Τοποθέτηση καλυμμάτων για αρθρωτό άξονα
κίνησης σε ενσιρωτικό μηχάνημα
Καλύψτε τους πολύσφηνους άξονες (A) και (B) με το
προστατευτικό κάλυμμα (D).

Ανάλογα με τον πολύσφηνο άξονα που χρησιμοποιείται (Α
ή Β), η πλάκα κάλυψης (1) πρέπει να τοποθετηθεί στην
επάνω ή στην κάτω πλευρά του ιμάντα (2).

Ανάλογα με τον πολύσφηνο άξονα που χρησιμοποιείται
(Α ή Β), το προστατευτικό κάλυμμα άξονα (3) πρέπει να
τοποθετηθεί στην επάνω ή στην κάτω πλευρά.

Καλύψτε τον υδραυλικό κινητήρα (C) με το προστατευτικό
κάλυμμα (4). Αφαιρέστε τον υφιστάμενο ιμάντα.

A—Πολύσφηνος άξονας
B—Πολύσφηνος άξονας
C—Υδραυλικό μοτέρ
D—Προστατευτικό κάλυμμα

1—Πλάκα κάλυψης
2— Ιμάντας
3—Προστατευτικό κάλυμμα

άξονα
4—Προστατευτικό κάλυμμα
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Σύνδεση υδραυλικών σωλήνων
Συνδέστε τους υδραυλικούς σωλήνες στο ενσιρωτικό
μηχάνημα.
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Μεταφορά

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

KM00321,000088D -30-16JAN19-1/1

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.

Πρόληψη ατυχήματος
Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το διαχωριστή πρέπει να
καλύπτεται με αναδιπλούμενο προστατευτικό, κατά την
οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Τοποθέτηση του αναδιπλούμενου προστατευτικού (A):

1. Όταν τα στροφεία ακινητοποιηθούν, διπλώστε τις
πλευρικές χορτοκοπτικές μονάδες.

2. Βάλτε το αναδιπλούμενο προστατευτικό σε κεντρική
θέση και αγκιστρώστε το στα ελατήρια.

3. Διπλώστε προς τα πάνω τα προστατευτικά προφίλ
στο πλάι και στερεώστε τα με ελατήρια.

4. Οι δρομείς, οι λεπίδες και τα άλλα ακραία τμήματα
καλύπτονται με προστατευτικές κουρτίνες (A).

Φώτα πορείας και φλας στα πλάγια:

Καθώς τα φώτα πορείας και τα φλας στα πλάγια του
ενσιρωτικού μηχανήματος καλύπτονται συνήθως από
τύμπανα κλωβού τροφοδοσίας που έχουν πέσει, η
συσκευή ασφαλείας διαθέτει δύο διπλά φώτα θέσης/φλας
(B). Για ηλεκτρική τροφοδοσία 12 V, συνδέστε το βύσμα
με 7 πείρους στην αντίστοιχη υποδοχή στο ενσιρωτικό
μηχάνημα.

Απόσταση από το έδαφος:

Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, το ενσιρωτικό
μηχάνημα πρέπει να ανυψωθεί έτσι ώστε η συσκευή
ασφαλείας (C) να είναι περίπου 300 mm (1 ft) πάνω από
το έδαφος στο μπροστινό μέρος.
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A—Προστατευτικές κουρτίνες
B—φώτα επισήμανσης/φλας

C—Μηχανισμοί ασφαλείας
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Μεταφορά
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KM00321,000088F -30-28JAN19-1/1

Σημεία ανάρτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα σημεία
ανάρτησης (βλέπε βέλη). Κατά τον τρόπο αυτόν
εμποδίζετε την ανατροπή του μηχανήματος.

Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες ή οι ιμάντες
ανάρτησης που χρησιμοποιείτε ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας ως προς το βάρος (ανατρέξτε στην
ενότητα "Προδιαγραφές").

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτωση
με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιήστε πρόσθετες
αλυσίδες ασφάλισης, εάν είναι απαραίτητο.

Όταν φορτώνετε την περιστροφική θεριστική μονάδα με
γερανό, να χρησιμοποιείτε αλυσίδες ή ιμάντες ανάρτησης
κατάλληλου μήκους (δείτε το σχήμα).
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A—1.400 mm (4 ft. 7,08 in.) B—1.600 mm (5 ft. 2,88 in.)

Δίπλωση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την οδήγηση σε δημόσιους
δρόμους, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, τηρείτε
πάντοτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σχετικά
τον εξοπλισμό προειδοποίησης, φωτισμού και
ασφάλειας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια".

Διπλώστε τις εξωτερικές χορτοκοπτικές μονάδες για
τη μεταφορά, όπως προβλέπεται από τους τοπικούς
κανονισμούς.

Κατά την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, τα ανυψωμένα
τύμπανα κλωβού τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνονται
με ιμάντα τανυστήρα (C) προς αποφυγή τυχόν ακούσιου
κατεβάσματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο ιμάντας τανυστήρα (A) παρέχεται μαζί
με την περιστροφική θεριστική μονάδα.

A—Ιμάντας τανυστήρα

K
M
37
07
46

—
U
N
—
16
JA
N
19

30-2 021519

PN=37



Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,0000899 -30-22JAN19-1/1

Αρχές λειτουργίας της περιστροφικής θεριστικής μονάδας 445
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A—Τύμπανο κλωβού
τροφοδοσίας

B—Ράβδοι εισόδου
C—Τύμπανο κλωβού

τροφοδοσίας

D—Περιστρεφόμενη λεπίδα
E—Κατεύθυνση σοδειάς
F—Τύμπανο τροφοδοσίας

G—Δόντια τροφοδοσίας
H—Οδηγοί και αποξέστες
I— Δόντια τροφοδοσίας

J—Σειρά δοντιών
K—Περιστρεφόμενη λεπίδα

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. Το σύστημα κοπής μπορεί
να κόβει έξι στενές ή τέσσερις φαρδιές σειρές. 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 (D) κόβει όλα τα
στελέχη εντός του πλάτους της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας. Τα αργά περιστρεφόμενα τύμπανα κλωβού

τροφοδοσίας (A) μεταφέρουν τα στελέχη κατά μήκος των
ράβδων εισόδου (B). Το στέλεχος πιάνεται από τη σειρά
δοντιών τροφοδοσίας (J) σαν να γινόταν από αρπάγη. Η
εμπρός κίνηση των τυμπάνων κλωβού τροφοδοσίας (A)
ωθεί τη σοδειά πάνω στα δόντια τροφοδοσίας (I) και έτσι
τα στελέχη μεταφέρονται κατά μήκος των οδηγών και των
αποξεστών (H) στα τύμπανα τροφοδοσίας (H). Εδώ, τα
στελέχη έρχονται σε επαφή με τα δόντια τροφοδοσίας (G).
Από εδώ, τα στελέχη μεταφέρονται με συνεχή και πυκνή
ροή προς την κατεύθυνση (E) στον κύλινδρο τροφοδοσίας
του ενσιρωτικού μηχανήματος.
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Λειτουργία 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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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
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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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Αφαίρεση ιμάντα τανυστήρα
Αφαιρέστε τον ιμάντα τανυστήρα (A).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΜΗΝ απορρίπτετε τον ιμάντα τανυστήρα (A).
Επανατοποθετήστε τον ιμάντα τανυστήρα (A) κατά
την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, έτσι ώστε οι
εξωτερικές μονάδες κοπής να μην χαμηλώνουν.

A—Ιμάντας τανυστήρα
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

ZX,676RHU003845 -30-20JAN95-1/1

KM00321,000089B -30-22JAN19-1/1

Ρύθμιση της ράβδου τροφοδοσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σωληνωτά άκρα (B) της ράβδου
τροφοδοσίας φέρουν ελατήριο για να είναι
δυνατή η θέση μεταφοράς. Μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ τα σωληνωτά άκρα σαν λαβές!

Η ράβδος τροφοδοσίας (A) ωθεί τα στελέχη προς τα
εμπρός για να βελτιωθεί η εισαγωγή γεννήματος. Το
ύψος της μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες
συγκομιδής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μην ανυψώνετε τις ράβδους τροφοδοσίας
τόσο ψηλά ώστε να συγκρούονται μεταξύ
τους στη θέση μεταφοράς.
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Πλάκες ολίσθησης
Για να μπορεί η σοδειά να κοπεί όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο έδαφος χωρίς να μπουκώσει η θεριστική μονάδα
με χώμα, η κάτω πλευρά της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας είναι εξοπλισμένη με τέσσερις πλάκες ολίσθησης
(A). Οι δύο εξωτερικές πλάκες που βρίσκονται κάτω
από τις αναδιπλούμενες χορτοκοπτικές μονάδες είναι
φαρδύτερες από τις πλάκες που βρίσκονται στη μέση και
το ύψος τους μπορεί να ρυθμιστεί.
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας
Εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος

Η εκκίνηση του ενσιρωτικού μηχανήματος, η ενεργοποίηση
του μαχαιριού της κεφαλής κοπής και της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας, καθώς και η αντιστροφή των
κυλίνδρων τροφοδοσίας θα πρέπει να γίνεται πάντα με
τον κινητήρα σε λειτουργία στο ρελαντί (βλ. εγχειρίδιο
χρήσης του ενσιρωτικού μηχανήματος για περισσότερες
λεπτομέρειες). Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι
εξοπλισμένες με μηχανισμό ελεύθερης περιστροφής και
δεν κινούνται.

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

Κανονικές συνθήκες λειτουργίας

Όταν το μαχαίρι της κεφαλής κοπής περιστρέφεται με
τη σωστή ταχύτητα και οι περιστρεφόμενες λεπίδες
περιστρέφονται με την κατάλληλη ταχύτητα, οδηγήστε
μέσα στην όρθια σοδειά.

Η ταχύτητα πορείας εξαρτάται από την πυκνότητα
της σοδειάς, τον τύπο της σοδειάς και την ισχύ του
ενσιρωτικού μηχανήματος.

Στις στροφές σε πλάτωμα, διατηρείτε την ίδια ταχύτητα
περιστροφής. Έτσι αποφεύγεται άσκοπη φθορά στο
μηχανισμό κίνησης της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας.

Αναστροφή της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

Αν προκύψει απόφραξη, σταματήστε τον καταστροφέα
και αντιστρέψτε ελαφρώς τους κυλίνδρους πίεσης
χωρίς να διακόψετε τις περιστρεφόμενες λεπίδες. Οι
περιστρεφόμενες λεπίδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν
προς τα πίσω (λόγω του μηχανισμού ελεύθερης
περιστροφής).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε
απόφραξη με το χέρι, σβήστε αρχικά τον κινητήρα,
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βγάλτε το κλειδί εκκίνησης και περιμένετε μέχρι
να σταματήσουν όλα τα κινούμενα εξαρτήματα.
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
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Ρύθμιση του μήκους κοπής σε συνδυασμό
με ενσιρωτικό μηχάνημα CLAAS
Σε ενσιρωκοπτικό μηχάνημα CLAAS η μετάδοση ρύθμισης
μήκους κοπής και η ταχύτητα κίνησης για τη περιστροφική
θεριστική μονάδα επιλέγονται ξεχωριστά.

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

Σε περιστροφική θεριστική μονάδα KEMPER, η
1η ταχύτητα και η 2η ταχύτητα επιλέγονται με το
μοχλό αλλαγής ταχυτήτων (A) στο κιβώτιο ταχυτήτων
μηχανισμού κίνησης.

• Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων (A) πιεσμένος μέσα (όπως
απεικονίζεται): Πρώτη ταχύτητα
• Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων (A) τραβηγμένος έξω:
Δεύτερη ταχύτητα
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A—Μοχλός αλλαγής
ταχυτήτων

Επισκόπηση μήκους κοπής για ενσιρωτικά
μηχανήματα CLAAS τύπου 493-498
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 ταχύτητας (χειροκίνητο κιβώτιο 2 ταχυτήτων)
Κεφαλή
κοπής 24/28

- - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Μήκη κοπής σε mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Επιλογή ταχύτητας (χειροκίνητο κιβώτιο 2 ταχυτήτων)
Κεφαλή
κοπής 36
μαχαιριών

1 1 1 2 2 2 2 2 - - - - - - -
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας
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Ρύθμιση του μήκους κοπής με ενσιρωτικό
μηχάνημα NEW HOLLAND
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στα ενσιρωτικά μηχανήματα που

διαθέτουν απείρως μεταβλητή ρύθμιση μήκους
κοπής HYDROLOC, η ταχύτητα τυμπάνου της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας KEMPER
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 33 σ.α.λ. Αυτό
ισούται με μέγιστη ταχύτητα εισόδου στο
γρανάζι μηχανισμού κίνησης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας στις 620 σ.α.λ.

Ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων (A) για το μήκος κοπής
βρίσκεται προς την κατεύθυνση πορείας ακριβώς δίπλα
στο περίβλημα του κυλίνδρου πίεσης.

Όταν ο διακόπτης οριστεί στην υψηλή (H) ή τη χαμηλή
ρύθμιση (L), η ταχύτητα κίνησης της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας αλλάζει (δείτε τον παρακάτω πίνακα).

K
M
10
00
89
0
—
U
N
—
08
JU

N
09

A—Μοχλός αλλαγής
ταχυτήτων

Η περιστροφική θεριστική μονάδα τροφοδοτείται μέσω
των αξόνων κίνησης (A) και (B) στην αριστερή πλευρά
(κοιτώντας προς την κατεύθυνση πορείας).

A—Άξονας κίνησης B—Άξονας κίνησης
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Στην περιστροφική θεριστική μονάδα KEMPER, η 1η
ταχύτητα (A) και η 2η ταχύτητα (B) επιλέγονται κατευθείαν
στο κιβώτιο ταχυτήτων μηχανισμού κίνησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ταχύτητα του τυμπάνου δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 33 σ.α.λ.!

A—1η ταχύτητα B—2η ταχύτητα
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,00008A2 -30-23JAN19-1/1

Μήκη κοπής και ταχύτητες τυμπάνων με
ενσιρωτικό μηχάνημα NEW HOLLAND
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε
τη ρύθμιση του μήκους κοπής.

Κεφαλή κοπής με 12 μαχαίρια (FX 30, FX
40, FX 50 και FX 60)
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I—Ενσιρωτικό μηχάνημα,
ταχύτητα

II—Μήκος κοπής, κεφαλή
κοπής με 12 μαχαίρια

III—Άξονας κίνησης A/B IV—Περιστροφική
θεριστική μονάδα,

ταχύτητα

V—Ταχύτητα τυμπάνου
κλωβού τροφοδοσίας

4 mm A 1 12
5 mm A 1 15
6 mm A 1 18
7 mm A 1 21
8 mm A 1 24
9 mm A 1 27

L

10 mm A 1 30
8 mm B 2 23
9 mm B 2 26
10 mm B 2 28
11 mm B 2 31
12 mm B 1 26
13 mm B 1 28
14 mm B 1 30
15 mm B 1 32
16 mm A 2 28
17 mm A 2 30
18 mm A 2 31
19 mm A 2 33

H

20 mm A 1 26

35-8 021519

PN=45



Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000089D -30-22JAN19-1/1

KM00321,000089E -30-22JAN19-1/1

Θερισμός πεσμένης καλλιέργειας
Οδηγώντας μια φορά μέσα στον αγρό, ο χειριστής θα
καταλάβει ποια κατεύθυνση βολεύει περισσότερο για τον
θερισμό της σοδειάς. Παρατηρήστε πώς η περιστροφική
θεριστική μονάδα τροφοδοτεί τη σοδειά.

Συνήθως, συνιστάται να ξεκινήσετε τη συγκομιδή της
σοδειάς σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση των φυτών.

Οδηγήστε γρήγορα προς τη σοδειά, ενώ το τύμπανο
κλωβού τροφοδοσίας πρέπει να λειτουργεί όσο το
δυνατόν πιο αργά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η
πιο ομαλή ροή σοδειάς.
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Θερισμός καλαμποκιού με κοντούς βλαστούς
Κατά το θερισμό καλαμποκιού με κοντούς βλαστούς,
οδηγήστε με τη μέγιστη ταχύτητα προς τη σοδειά.

Χαμηλώστε τη ράβδο τροφοδοσίας (A), έτσι ώστε
οι βλαστοί να μην ακουμπούν κάθετα στον κύλινδρο
τροφοδοσίας.

Ρυθμίστε τη ράβδο τροφοδοσίας (A) στο επίπεδο X = 70
mm, 2,75 in.
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Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής μονάδας

KM00321,000089F -30-22JAN19-1/2

KM00321,000089F -30-22JAN19-2/2

Ενσίρωση ολόκληρης της σοδειάς (WCS)
Για τη συγκομιδή ενσίρωσης ολόκληρης της σοδειάς,
τοποθετήστε το ειδικό κιτ στερέωσης, το οποίο διατίθεται
από αντιπροσώπους ανταλλακτικών, ως εξής:

1. Αφαιρέστε τις μύτες διαχωριστήρα από τα δύο
τύμπανα κλωβού τροφοδοσίας (αριστερά και δεξιά),
συμπεριλαμβανομένου του στηρίγματος εδράνου, και
αντικαταστήστε τις με τις κοντές μύτες διαχωριστήρα
GPS (A).

2. Ευθυγραμμίστε τις δύο εξωτερικές μύτες διαχωριστήρα
στην επάνω θέση και στερεώστε τις με βίδες στο
μικρότερο στήριγμα (B).

A—Μύτες WCS B—Γωνία
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3. Για το θερισμό φυτών με λεπτά στελέχη (βλ. οδηγίες
χρήσης ενσιρωτικού μηχανήματος) η τάνυση του
ελατηρίου των μπροστινών κυλίνδρων τροφοδοσίας
πρέπει να μειωθεί.
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Πρόσθετος εξοπλισμός

KM00321,0000382 -30-27JAN15-1/1

OUCC002,0002861 -30-06NOV07-1/1

Ειδικό κιτ για καθοδήγηση σειράς
(υποβοήθηση διεύθυνσης)
Κατά την οδήγηση του 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 καλώδια σύνδεσης
• (1) σετ εξαρτημάτων στερέωσης για τοποθέτηση στη
θεριστική μονάδα
• (1) οδηγίες συναρμολόγησης

Ειδικό κιτ για ενσίρωμα ολόκληρων φυτών
Για να βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες της θεριστικής
μονάδας κατά το θερισμό ενσιρώματος ολόκληρων φυτών,
διατίθεται ως παρελκόμενο ένα ειδικό κιτ.

Το κιτ αποτελείται από:

• (2) γωνίες για τους εξωτερικούς κοχλίες πεσμένου
γεννήματος
• (2) μύτες που αναπαράγουν το ρόλο των ρυγχών
διαχωρισμού
• (1) οδηγίες συναρμολόγησης.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008A3 -30-22JAN19-1/2

Περιστροφική θεριστική μονάδα 445

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

σβήνετε ΠΑΝΤΑ τον κινητήρα, να αφαιρείτε το
κλειδί εκκίνησης και να περιμένετε μέχρι να
ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

Σύμπτωμα Πρόβλημα Επίλυση

Απαιτείται υπερβολικά υψηλή ισχύς Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι
στομωμένες

Αντικαταστήστε τα τμήματα.

Ελαττωματικοί καθαριστήρες Τοποθετήστε καινούργιους
καθαριστήρες.

Οι λεπίδες δεν κινούνται
ομοιόμορφα

Έχουν συγκεντρωθεί φύλλα κάτω από
τα στροφεία, υπάρχουν ακαθαρσίες
στην περιοχή στροφείων

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

Ελαττωματικοί καθαριστήρες Τοποθετήστε καινούργιους
καθαριστήρες.

Η περιστροφική θεριστική μονάδα
δονείται

Απώλεια ζυγοστάθμισης λόγω
ασυμμετρίας των περιστρεφόμενων
τμημάτων λεπίδων

Αντικαταστήστε τα τμήματα στροφείων
λεπίδων σε ζεύγη (δύο στο καθένα,
επειδή είναι τοποθετημένα ακριβώς
απέναντι το ένα από το άλλο).

Ένας καθαριστήρας έχει καταστραφεί Αντικαταστήστε και τους δύο
καθαριστήρες.

Απώλεια ζυγοστάθμισης λόγω
ακαθαρσιών στην περιστρεφόμενη
λεπίδα

Καθαρίστε το στροφείο.

Υπερβολικός κατακόρυφος τζόγος της
περιστρεφόμενης λεπίδας

Ευθυγραμμίστε εκ νέου και σφίξτε ή
τοποθετήστε νέα τμήματα στροφείων
λεπίδων.

Συσσώρευση φλοιών στους
αποξέστες

Οι αποξέστες δεν ευθυγραμμίζονται
σωστά

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Συντήρηση".

Τα στελέχη ωθούνται προς τα
εμπρός πριν κοπούν (μακρύς,
ανόμοιος μίσχος)

Φύλλα που συσσωρεύονται στους
μικρούς διαχωριστήρες

Καθαρίστε τα ρύγχη διαχωρισμού.

Ένας καθαριστήρας έχει καταστραφεί Αντικαταστήστε και τους δύο
καθαριστήρες.

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι
στομωμένες

Αντικαταστήστε τα τμήματα.

Υπερθέρμανση κιβωτίου ταχυτήτων Υπάρχει υπερβολική ποσότητα λαδιού
κιβωτίου ταχυτήτων

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του
κιβωτίου ταχυτήτων.

Εσφαλμένη στάθμη λαδιού Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του
κιβωτίου ταχυτήτων.

Ο κλωβός τροφοδοσίας ή
τα τύμπανα τροφοδοσίας
σταμάτησαν να περιστρέφονται
(οι περιστρεφόμενες λεπίδες
συνεχίζουν να περιστρέφονται)

Συσσώρευση σοδειάς στην περιοχή
τροφοδοσίας

Αντιστρέψτε τα για λίγο. Επαναλάβετε
τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

KM00321,00008A3 -30-22JAN19-2/2

Σύμπτωμα Πρόβλημα Επίλυση

Βιδώστε χαλαρά στο συμπλέκτη
τριβής

Σφίξτε τη βίδα.

Βρόμικα ή φθαρμένα πέλματα τριβής Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα
τακάκια φρένου.

Ελαττωματική μετάδοση Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
της KEMPER.

Τα μεγάλα τύμπανα κλωβού τρο-
φοδοσίας και οι περιστρεφόμενες
λεπίδες σταματούν αυτόματα να
περιστρέφονται

Ελαττωματικός συμπλέκτης με
σιαγόνες (κολάρο αλλαγής ταχύτητας)

Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
της KEMPER.

Ολόκληρη η αριστερή ή δεξιά
πλευρά της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας δεν εκκινείται

Ο αριστερός ή ο δεξιός συμπλέκτης
τριβής είναι ελαττωματικός

Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
της KEMPER.

Απόφραξη στο υδραυλικό σύστημα
της εξωτερικής χορτοκοπτικής
μονάδας

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

Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
της KEMPER.

Κακή κοπή με μεγάλη απόσταση
σειρών

Η μεσαία σειρά φυτών βρίσκεται στη
μέση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας, αν η μονάδα καλύπτει 5
σειρές

Καλύψτε μόνο τέσσερις σειρές, αν οι
σειρές απέχουν μεταξύ τους πολύ.
Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο
της KEMPER.
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Λίπανση και περιοδική 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:
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα
- Βγάλτε το κλειδί από τη μίζα
- Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα
κινούμενα μέρη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα διαστήματα που αναφέρονται εδώ
αφορούν σε συνήθειες συνθήκες εργασίας. Αν
επικρατούν αντίξοες συνθήκες, ενδέχεται να
απαιτηθεί συχνότερη λίπανση ή αλλαγή λαδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντικαταστήστε τυχόν χαλασμένα
εξαρτήματα.

Τυχόν βίδες που έχουν χαλαρώσει πρέπει
να σφιχθούν με τη σωστή ροπή.

Καθαρίστε τα γρασαδοράκια πριν από τη λίπανση.
Αντικαταστήστε αμέσως τα γρασαδοράκια που έχουν
χαλάσει ή 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 περιοδική συντήρηση

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

KM00321,00008A6 -30-23JAN19-1/1

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 υγρό για το συμπλέκτη τριβής του κεντρικού κιβωτίου ταχυτήτων

Το σύστημα ψύξης του συμπλέκτη τριβής του κύριου
κιβωτίου ταχυτήτων παρέχει προστασία από διάβρωση
για ένα ολόκληρο έτος, 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 50:50 ψυκτικού αιθυλενίου με νερό παρέχει
προστασία από το πάγωμα μέχρι και τους -37°C (-34°F).
Αν απαιτείται προστασία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες,
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της KEMPER.

Η ποιότητα του νερού είναι σημαντική για την καλή
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

Μετά από 3 έτη ή 3.000 ώρες λειτουργίας, αποστραγγίστε
το ψυκτικό υγρό του συμπλέκτη τριβής του κεντρικού
κιβωτίου ταχυτήτων και γεμίστε με νέο ψυκτικό υγρό. Σε
κάθε αλλαγή πρέπει να αδειάζετε το ψυκτικό υγρό, να
ξεπλένετε το σύστημα ψύξης και να το γεμίζετε με νέο
ψυκτικό υγρό.
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Λίπανση και περιοδική συντήρηση

KM00321,0000197 -30-10JUN09-1/1

KM00321,0000198 -30-10JUN09-1/1

DX,LUBST -30-11APR11-1/1

OUKM001,0000014 -30-15FEB05-1/1

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.

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 περιοδική συντήρηση
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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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Γενική επισκόπηση μηχανισμών κίνησης και στάθμης λαδιού στην περιστροφική θεριστική
μονάδα
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A—Τάπα αποστράγγισης λαδιού
B—Τάπα πλήρωσης λαδιού
C—Εξαεριστικό
D—Τάπα στάθμης λαδιού
1—Κιβώτιο ταχυτήτων ευθείας

οδόντωσης (με λίπανση εφ'
όρου ζωής)

2—Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο -
3,5 L (0,92 U.S. gal.)

3—Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο -
3,5 L (0,92 U.S. gal.)

4—Γωνιακό κιβώτιο ταχυτήτων
ευθείας οδόντωσης - 3,0 L
(0,79 U.S. gal.)

5—Γωνιακό κιβώτιο ταχυτήτων
ευθείας οδόντωσης - 3,0 L
(0,79 U.S. gal.)

6—Γωνιακό κιβώτιο ταχυτήτων
ευθείας οδόντωσης - 3,5 L
(0,92 U.S. gal.)

7—Γωνιακό κιβώτιο ταχυτήτων
ευθείας οδόντωσης - 3,5 L
(0,92 U.S. gal.)

8—Κιβώτιο ταχυτήτων (2
ταχυτήτων, ενσιρωτικά
μηχανήματα New Holland -
4,0 L (1,05 US. gal.))

9—Κιβώτιο ταχυτήτων (Στάνταρ,
ενσιρωτικά μηχανήματα
Claas) - 0,9 L (0,24 US. gal.)

10— Κιβώτιο ταχυτήτων
(ενσιρωτικά μηχανήματα
CLAAS 2 ταχυτήτων) - 4,5 L
(1,19 U.S. gal.)

Ανεβάστε 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).

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού των μηχανισμών μετάδοσης
κίνησης με κορώνα πηνίο (6) και (7) με τις χορτοκοπτικές
μονάδες διπλωμένες προς τα επάνω.

Αλλάζετε το λάδι κάθε 500 ώρες λειτουργίας ή στο τέλος
κάθε θεριστικής σεζόν.
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Κάθε 10 ώρες - Σημεία λίπανσης
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Λίπανση και περιοδική συντήρηση

KM00321,00008A8 -30-24JAN19-1/1

ZX,676RHU003855 -30-20JAN95-1/1

KM00321,00008A9 -30-24JAN19-1/1

Κάθε 50 ώρες λειτουργίας - Σημεία λίπανσης

ZX
00
70
27

—
U
N
—
21
M
A
R
95

Στην αρχή της θεριστικής σεζόν
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη θεριστική μονάδα,
διενεργήστε ένα γενικό έλεγχο των συμπλεκτών τριβής
στην κύρια μετάδοση κίνησης και στους μηχανισμούς
κίνησης τυμπάνων συλλογής και τροφοδοσίας.

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις παραγράφους
“Συμπλέκτες τριβής στην κύρια μετάδοση κίνησης”

και “Συμπλέκτες τριβής στα τύμπανα συλλογής και
τροφοδοσίας” της ενότητας “Σέρβις”.

Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα και ελέγξτε όλα τα
έδρανα για υπερθέρμανση και υπερβολικό τζόγο.

Κάθε 10 ώρες λειτουργίας
Καθαρίστε τις περιοχές γύρω από τα τύμπανα κλωβού
τροφοδοσίας, τα τμήματα στροφείων λεπίδων και τους
αποξέστες φλοιών και μίσχων.

Ελέγξτε όλα τα κιβώτια ταχυτήτων για σημάδια διαρροής
λαδιού.
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KM00321,00008AA -30-24JAN19-1/1

KM00321,00008AB -30-24JAN19-1/1

ZX,676RHU003857 -30-20JAN95-1/1

Κάθε 10 ώρες λειτουργίας — Καθαριστήρες
και τμήματα στροφείων λεπίδων
Ελέγξτε όλους τους καθαριστήρες (Α) και τα τμήματα
στροφείων λεπίδων (Β) για σημάδια φθοράς.

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα (ανατρέξτε στην
ενότητα "Σέρβις").

A—Καθαριστήρας B—Τμήμα στροφείου λεπίδας
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Κάθε 10 ώρες λειτουργίας—Αντίβαρα
εξισορρόπησης
Ελέγξτε τα αντίβαρα ζυγοστάθμισης (A) κάτω από τα
εξωτερικά στροφεία λεπίδων για σημάδια φθοράς.

Αντικαταστήστε τα αντίβαρα ζυγοστάθμισης και τις βίδες
που έχουν καταστραφεί ή φθαρεί.

A—Αντίβαρα ζυγοστάθμισης
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Κάθε 50 ώρες (μία φορά την εβδομάδα)
Εκτελέστε όλες τις εργασίες που αναφέρονται στην
παράγραφο “Κάθε 10 ώρες λειτουργίας”.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μπουλόνια εδράζουν σταθερά και
ότι έχουν σφίξει με ροπή που αναφέρεται στον πίνακα
ροπών σύσφιξης.

Αφαιρέστε ξένα σώματα από την περιοχή εισαγωγής και
κοπής.

Καθαρίστε τους συνδέσμους στους αρθρωτούς άξονες
των αναδιπλούμενων ακριανών τμημάτων.
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Λίπανση και περιοδική συντήρηση

KM00321,000019A -30-12JUN09-1/1

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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Λίπανση και περιοδική συντήρηση

ZX,676RHU003858 -30-20JAN95-1/1

Σέρβις στο τέλος της σεζόν
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Καθαρίστε και συντηρήστε τη θεριστική μονάδα.
Καθαρίστε τις κοιλότητες (A) κάτω από τους συμπλέκτες
τριβής των τυμπάνων.

Αλλάξτε το λάδι και λιπάνετε τη θεριστική μονάδα.

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για φθορά και παραγγείλετε
έγκαιρα τυχόν ανταλλακτικά που μπορεί να χρειαστούν για
την προσεχή σεζόν.
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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 12.9Μέγεθος
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

KM00321,00008AC -30-28JAN19-1/3

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AC -30-28JAN19-2/3

Συμπλέκτες τριβής κεντρικού κιβωτίου
ταχυτήτων
Γενικές πληροφορίες

Οι δύο συμπλέκτες τριβής (Α) στο κεντρικό κιβώτιο
ταχυτήτων προστατεύουν ολόκληρη την περιστροφική
θεριστική μονάδα από άσκοπη καταπόνηση. Συνεπώς,
αυτοί οι συμπλέκτες πρέπει να συντηρούνται σωστά. Η
ρύθμιση ροπής σύσφιξης είναι 700 Nm (511 lb-ft).

A—Συμπλέκτης τριβής
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Έλεγχος συμπλεκτών τριβής
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A—Συμπλέκτης τριβής B—Προστατευτικός σωλήνας C—Παξιμάδι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω
βήματα πριν θέσετε για πρώτη φορά σε
λειτουργία την περιστροφική θεριστική μονάδα,
καθώς και μετά από κάθε παρατεταμένη
περίοδο που δεν χρησιμοποιείται.

Ξεβιδώστε τους προστατευτικούς σωλήνες (B).

Σφίξτε το παξιμάδι (C). Κατά συνέπεια, θα χαλαρώσουν οι
δίσκοι οδήγησης. Στρέψτε τον συμπλέκτη (A).

Ξεσφίξτε το παξιμάδι (C) στην άκρη του σπειρώματος.

Τοποθετήστε τους προστατευτικούς σωλήνες (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μία φορά το χρόνο, απαιτείται γενική
συντήρηση των συμπλεκτών τριβής που εκτελείται
από προσωπικό αντιπροσώπου της KEMPER.
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Σέρβις

KM00321,00008AC -30-28JAN19-3/3

Ετήσια συντήρηση συμπλεκτών τριβής
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Οι συμπλέκτες τριβής πρέπει να καθαρίζονται πριν από
κάθε εποχή θερισμού.

Κάντε τα εξής:

1. Αποσυναρμολογήστε τους συμπλέκτες της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

2. Σφίξτε τα παξιμάδια (Α). Κατά συνέπεια, θα
χαλαρώσουν οι δίσκοι οδήγησης.

3. Λυγίστε τις εγκοπές απελευθέρωσης (D) με κατάλληλο
εργαλείο.

4. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του συμπλέκτη τριβής
από το περίβλημα (C).

5. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα, ιδίως τους δίσκους
τριβής (B). Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.

6. Επανασυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα.

7. Λυγίστε τις εγκοπές (D) μέσα από την εξωτερική εσοχή
(Ε) με κατάλληλο εργαλείο προς τα μέσα.

8. Λασκάρετε τα παξιμάδια (A) μέχρι την άκρη του
σπειρώματος.
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A—Παξιμάδια
B—Δίσκος τριβής
C—Περίβλημα

D—Εγκοπή
E—Εξωτερική εσοχή
F—Εσωτερική εσοχή

9. Επανατοποθετήστε τους συμπλέκτες στην
περιστροφική θεριστική μονάδα.
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KM00321,00008AD -30-28JAN19-1/4

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AD -30-28JAN19-2/4

Συμπλέκτες τριβής στο κεντρικό κιβώτιο
ταχυτήτων—Υδρόψυκτοι (προαιρετικοί)
Γενικές πληροφορίες

Οι δύο συμπλέκτες τριβής (Α) στο κεντρικό κιβώτιο
ταχυτήτων προστατεύουν ολόκληρη την περιστροφική
θεριστική μονάδα από άσκοπη καταπόνηση. Συνεπώς,
αυτοί οι συμπλέκτες πρέπει να συντηρούνται σωστά. Η
ρύθμιση ροπής σύσφιξης είναι 680 Nm (501 lb-ft).

A—Συμπλέκτης τριβής
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Έλεγχος συμπλεκτών τριβής

K
M
10
00
21
0
—
U
N
—
07
N
O
V
07

A—Υδρόψυκτος συμπλέκτης
τριβής

B—Προστατευτικός σωλήνας C—Παξιμάδι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω
βήματα πριν θέσετε για πρώτη φορά σε
λειτουργία την περιστροφική θεριστική μονάδα,
καθώς και μετά από κάθε παρατεταμένη
περίοδο που δεν χρησιμοποιείται.

Ξεβιδώστε τους προστατευτικούς σωλήνες (B).

Σφίξτε το παξιμάδι (C). Κατά συνέπεια, θα χαλαρώσουν οι
δίσκοι οδήγησης. Στρέψτε τον συμπλέκτη (A).

Ξεσφίξτε το παξιμάδι (C) στην άκρη του σπειρώματος.

Τοποθετήστε τους προστατευτικούς σωλήνες (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πραγματοποιήστε γενική συντήρηση
των συμπλεκτών τριβής μία φορά το χρόνο,
η οποία εκτελείται από προσωπικό του
αντιπροσώπου της KEMPER.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AD -30-28JAN19-3/4

Ετήσια συντήρηση συμπλεκτών τριβής

Οι συμπλέκτες τριβής πρέπει να καθαρίζονται πριν από
κάθε εποχή θερισμού.

Κάντε τα εξής:

1. Αποσυναρμολογήστε τους συμπλέκτες της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας.

2. Σφίξτε τα παξιμάδια (Α). Κατά συνέπεια, θα
χαλαρώσουν οι δίσκοι οδήγησης.

3. Αφαιρέστε πρώτα το κολάρο ασφάλισης (F) από το
περίβλημα (B).

4. Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα του
συμπλέκτη τριβής από το περίβλημα (B).

5. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα, ιδίως τους δίσκους
τριβής (C) και (E). Αντικαταστήστε τα φθαρμένα
εξαρτήματα.

6. Επανασυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα.

7. Τοποθετήστε το κολάρο ασφάλισης (F) όπως
περιγράφεται παρακάτω, στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις
ροπής σύσφιξης".

8. Λασκάρετε τα παξιμάδια (A) μέχρι την άκρη του
σπειρώματος.

9. Επανατοποθετήστε τους συμπλέκτες στην
περιστροφική θεριστική μονάδα.
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A—Παξιμάδι
B—Περίβλημα
C—Δίσκος τριβής
D—Δοχείο ψυκτικού υγρού -

1,3 L (0,34 US. gal.)

— Νερό: 0,65 L (0,17 US.gal.)
— Αντιψυκτικό: 0,65 L (0,17

US.gal.)
E—Δίσκος τριβής
F—Κολάρο ασφάλισης
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AE -30-28JAN19-1/2

Ρυθμίσεις ροπής σύσφιξης
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A—Εγκοπή
B—Εξωτερική εσοχή

C—Περίβλημα
D—Εσωτερική εσοχή

E—Κολάρο ασφάλισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην υπερβαίνετε την προβλεπόμενη
ροπή σύσφιξης των 680 Nm (501 lb-ft). Η ροπή σύσφιξης ρυθμίζεται ως εξής: Ευθυγραμμίστε την

εγκοπή (A) με την εξωτερική επιφάνεια και στερεώστε τη
στην εξωτερική εσοχή (B) του περιβλήματος (C).

Συμπλέκτες τριβής στον κλωβό τροφοδοσίας
και τα τύμπανα τροφοδοσίας
Γενικές πληροφορίες

Ο κλωβός τροφοδοσίας και τα τύμπανα τροφοδοσίας είναι
εξοπλισμένα με συμπλέκτες τριβής για την προστασία των
εξαρτημάτων κίνησης από υπερφόρτωση.
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Έλεγχος συμπλεκτών τριβής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω
βήματα πριν θέσετε για πρώτη φορά σε
λειτουργία την περιστροφική θεριστική μονάδα,
καθώς και μετά από κάθε παρατεταμένη
περίοδο που δεν χρησιμοποιείται.

Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα (Α).

Σφίξτε όλα τα παξιμάδια (Β). Κατά συνέπεια, θα
χαλαρώσουν οι δίσκοι οδήγησης.

Γυρίστε το σχετικό τύμπανο, έτσι ώστε να χαλαρώσουν
οι δίσκοι τριβής.

Ξεσφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια (B) μέχρι να ακουμπήσουν
την ασφάλεια στο άκρο του σπειρώματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πραγματοποιήστε γενική συντήρηση
των συμπλεκτών τριβής μία φορά το χρόνο,
η οποία εκτελείται από προσωπικό του
αντιπροσώπου της KEMPER.

A—Πλαστικά καλύμματα B—Παξιμάδια
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AF -30-28JAN19-1/4

Περιοχή τροφοδοσίας και κοπής
Μικρές μύτες διαχωριστήρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από τις εργασίες συντήρησης
ή ρύθμισης, απενεργοποιήστε τον κινητήρα
και περιμένετε μέχρι όλα τα κινούμενα
εξαρτήματα να ακινητοποιηθούν.

Για τη σωστή λήψη, συγκέντρωση, κοπή και περαιτέρω
τροφοδοσία της σοδειάς, πρέπει τα εξαρτήματα που
παρατίθενται παρακάτω να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ
τους.

Τα δόντια τροφοδοσίας (C) κινούνται σε απόσταση (X =
25 mm, 0,98 in) πάνω από την περιστρεφόμενη λεπίδα
(B). Η απόσταση (Y) μεταξύ του πίσω άκρου της μικρής
μύτης διαχωριστήρα (A) και του δοντιού τροφοδοσίας
(C) πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 6 mm (0,16 και 0,24 in).
Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση τόσο πιο εύκολος είναι ο
θερισμός της σοδειάς.

Οι οδηγοί (E) για τις μύτες διαχωριστήρα πρέπει να
καθοδηγούν τη σοδειά στις σειρές των δοντιών (D).
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της KEMPER για την
αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων.

A—Μικρές μύτες διαχωριστήρα
B—Τμήμα στροφείου λεπίδας
C—Δόντια τροφοδοσίας
D—Σειρά δοντιών

E—Οδηγός για μύτες
διαχωριστήρα

G—Καθαριστήρας
X—25 mm (0,98 in.)
Y—4-6 mm (0,16-0,24 in.)
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008AF -30-28JAN19-2/4

Περιστρεφόμενες λεπίδες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την απενεργοποίηση της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας, οι
περιστρεφόμενες λεπίδες συνεχίζουν να
περιστρέφονται. Μπορείτε να το καταλάβετε από
το χρώμα των τμημάτων λεπίδων και από τον
ήχο που ακούγεται, ο οποίος προκαλείται από
τον μηχανισμό ελεύθερης περιστροφής.

Οι μύτες των λεπίδων και τα τμήματα των λεπίδων
τοποθετούνται προς την κατεύθυνση κοπής. Τα τυπικά
τμήματα των λεπίδων (A) έχουν πάχος 2,5 mm (0,1 in) και
είναι στερεωμένα με τέσσερις βίδες.

Τα τμήματα λεπίδων (B) χρησιμοποιούνται κοντά στον
καθαριστήρα και έχουν πάχος 3,5 mm (0,14 in). Είναι
στερεωμένα με πέντε βίδες.

Οι καθαριστήρες (C) είναι στερεωμένοι με μια βίδα
M10x25 και μια βίδα ασφαλείας M8x25 στο στροφείο. Οι
δύο βίδες είναι ειδικές.

Ελέγχετε καθημερινά τους καθαριστήρες (C) για φθορά ή
ζημιά.

A—Τμήματα λεπίδων
B—Τμήματα λεπίδων

C—Καθαριστήρας
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KM00321,00008AF -30-28JAN19-4/4

Δόντια στα τύμπανα κλωβού τροφοδοσίας

Τα δόντια (B) του τυμπάνου κλωβού τροφοδοσίας (A)
πρέπει να κινούνται μέσω της σχισμής οδηγού στον
αποξέστη σε σταθερό ύψος.

Κάθε σειρά δοντιών έχει ένα συγκολλημένο καθαριστήρα
(C). Ο καθαριστήρας καθαρίζει την πλευρά εισαγωγής του
αποξέστη. Το διάκενο ανάμεσα στη μύτη του καθαριστήρα
(C) και το άκρο του αποξέστη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τα 2 mm (0,08 in).

Η συσσώρευση φλοιών στους αποξέστες υποδεικνύει
εσφαλμένη ρύθμιση ή φθορά στις μύτες των
καθαριστήρων. Οι καθαριστήρες είναι κατασκευασμένοι
από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής. Μπορεί να γίνει
επαναφορά των καθαριστήρων στην αρχική τους
κατάσταση με συγκόλληση με ηλεκτρόδια χάλυβα.

A—Τύμπανο κλωβού
τροφοδοσίας

B—Δόντια

C—Καθαριστήρας
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Αποξέστες των τυμπάνων κλωβού τροφοδοσίας

Αυτή η περιοχή πρέπει να διατηρείται καθαρή για να
αποφύγετε εμπόδια στην περιοχή ροής.

Η απόσταση μεταξύ των άκρων του αποξέστη (A) και του
τοιχώματος τυμπάνου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
μικρότερη. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης
απόστασης (X = 5 mm, 0,2 in).

A—Αποξέστης X—5 mm (0,2 in.)
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KM00321,00008B0 -30-28JAN19-2/5

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα KM00321,00008B0 -30-28JAN19-3/5

Περιοχή τροφοδοσίας της θεριζόμενης
σοδειάς
Σημείο επαφής μεταξύ αποξέστη και οδηγού

Ρυθμίστε τον αποξέστη (A) και τον οδηγό (B) έτσι ώστε
η μέγιστη απόσταση (X) μεταξύ τους να είναι στα 3 mm
(0,12 in). Για να διασφαλιστεί η συνεχής ροή της σοδειάς,
ο οδηγός (B) πρέπει να βρίσκεται περίπου 2 mm (0,08
in) πίσω από τον αποξέστη (A). Τα δόντια πρέπει να
διέρχονται από την περιοχή μεταξύ του αποξέστη και του
οδηγού σε σταθερή απόσταση από τα άκρα.

A—Αποξέστης
B—Οδηγός

X—3 mm (0,12 in.)
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Αποξέστης στο μεγάλο τύμπανο κλωβού τροφοδοσίας

Τα δόντια (A) πρέπει να διέρχονται από τη μέση μέχρι τις
εγκοπές του αποξέστη (B).

Διατηρείτε τον αποξέστη (B) όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο τύμπανο κλωβού τροφοδοσίας.

A—Δόντια B—Αποξέστης
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Αποξέστης στο μικρό τύμπανο κλωβού τροφοδοσίας

Ρυθμίστε τον αποξέστη (A) όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο τοίχωμα του τυμπάνου κλωβού τροφοδοσίας (Β). Το
διάκενο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 mm (0,2 in).

A—Αποξέστης
B—Τύμπανο κλωβού

τροφοδοσίας

X—5 mm (0,2 in.)
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Αποξέστες στα τύμπανα τροφοδοσίας

Ο αποξέστης με πλακίδιο οδήγησης (A) μπορεί να γυρίσει
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ρυθμιστεί σύμφωνα με το
πλάτος του κυλίνδρου τροφοδοσίας του ενσιρωτικού
μηχανήματος. Οι σειρές των δοντιών στα τύμπανα θα
πρέπει να διέρχονται από το κέντρο της εγκοπής του
αποξέστη.

Η απόσταση (X) μεταξύ του αποξέστη και του τυμπάνου
τροφοδοσίας (B) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mm (0,2
in).

A—Πλακίδιο οδήγησης
B—Τύμπανο τροφοδοσίας

X—5 mm (0,2 in.)
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Κάτω δόντια τροφοδοσίας στα τύμπανα τροφοδοσίας

Η μέγιστη ρυθμισμένη απόσταση του εκτροπέα (A) στο
επάνω μέρος των δοντιών τροφοδοσίας (B) είναι (X) 4
mm (0,16 in).

A—Εκτροπέας
B—Δόντια τροφοδοσίας

X—4 mm (0,16 in.)
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Μηχανισμός κίνησης για κοχλία πεσμένης
καλλιέργειας
Ο ιμάντας μηχανισμού κίνησης του κοχλία πεσμένης
καλλιέργειας βρίσκεται στο εξωτερικό άκρο των
πτυσσόμενων χορτοκοπτικών μονάδων. Η οδήγηση του
σταυρωτού τραπεζοειδή ιμάντα (A) εκτελείται από ένα
ρυθμιζόμενο κύλινδρο οδήγησης (B). Η τάνυση του ιμάντα
ρυθμίζεται με τράβηγμα προς τα πάνω του πίσω επάνω
εδράνου ανύψωσης. Η διαδικασία ρύθμισης επεξηγείται
στο αυτοκόλλητο κοντά στον ιμάντα μηχανισμού κίνησης.

A—Τραπεζοειδείς ιμάντες B—Κύλινδρος οδήγησης ZX
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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—Μέγ.
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

OUKM001,0000016 -30-15FEB05-1/1

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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Έναρξη της νέας σεζόν
• Καθαρίστε καλά την περιστροφική θεριστική μονάδα,
αν είναι απαραίτητο.
• Λιπάνετε την περιστροφική θεριστική μονάδα και
εκτελέστε οποιαδήποτε εργασία σέρβις πρέπει να γίνει
πριν από την έναρξη της θεριστικής σεζόν. Βλέπε
“Λίπανση και περιοδική συντήρηση”.
• Ελέγξτε αν όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικές μονάδες της
περιστροφικής θεριστικής μονάδας μπορούν να
ξεδιπλώσουν και να διπλώσουν σωστά.
• Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χειριστή. C
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

KM00321,00008B2 -30-28JAN19-1/1

KM00321,0000385 -30-27JAN15-1/1

Περιστροφική θεριστική μονάδα 445
Μηχανισμός κίνησης ...................................................... Κιβώτιο ταχυτήτων βυθισμένο σε λάδι με συμπλέκτη ασφαλείας

Σύστημα κοπής ............................................................ Σύστημα κοπής με στροφεία υψηλής ταχύτητας για 4 φαρδιές ή 6 στενές σειρές

Μεταφορέας σοδειάς...................................................... τέσσερις κλωβοί τροφοδοσίας χαμηλής ταχύτητας και δύο επικλινή τύμπανα
τροφοδοσίας

Βάρος με βασικό εξοπλισμό ............................................. περίπου 1795 kg (4068 lb)

Πλάτος
Πλάτος μεταφοράς......................................................... 2,47 m (8 ft 1,2 in.)
Πλάτος λειτουργίας ........................................................ 4,55 m (14 ft 11,12 in.)
Ολικό πλάτος ............................................................... 4,60 m (15 ft 1,09 in.)

Ύψος ......................................................................... 1,15 m (3 ft 9,24 in.)

Μήκος ........................................................................ 2,20 m (7 ft 2,60 in.)

Μέγιστη ταχύτητα πορείας ............................................... 20 km/h (12,43 mph)

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):

Περιστροφική θεριστική μονάδα 445............................................................................ 76,1 dB (A)
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Γερμανία

Το άτομο που αναγράφεται παρακάτω δηλώνει πως
το προϊόν
Τύπος μηχανήματος: Περιστροφική θεριστική μονάδα
Μοντέλο: 445

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/EΚ 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 ΕΕ που είναι εξουσιοδοτημένο να συντάξει το φάκελο τεχνικής κατασκευής:
Brigitte Birk
Mannheim, Germany D-68008

Τόπος δήλωσης: D-48703 Stadtlohn, Γερμανία Ονοματεπώνυμο: Hannes Fischer
Ημερομηνία δήλωσης: 02 Μαΐου 2017 Τίτλος: Manager Product Engineering (Διευθυντής κατασκευής)
Κατασκευαστική μονάδα: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Αριθμός σειράς

KM00321,00000DF -30-22DEC11-1/1

KM00321,000037E -30-16JAN15-1/1

Πινακίδα σειριακού αριθμού περιστροφικής
θεριστικής μονάδας

A—Τύπος
B—Ονομασία μοντέλου
C—Αριθμός αναγνώρισης

προϊόντος

D—Βάρος
E—Έτος κατασκευής
F—Έτος μοντέλου
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B
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Αριθμός σειράς
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, αναφέρετε πάντοτε
τον αριθμό σειράς της περιστροφικής θεριστικής μονάδας.
Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην πινακίδα που
βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πλαισίου πρόσδεσης.
Αναγράψτε τον αριθμό σειράς στο διπλανό ελεύθερο
χώρο.

Ημερομηνία αγοράς ________ (συμπληρώνεται από τον
αγοραστή)
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Ευρετήριο

Σελίδα

Α

Ανάμιξη λιπαντικών .................................................... 50-3
Αντιμετώπιση προβλημάτων ...................................... 45-1
Αντιστροφή ........................................................ 35-2, 35-3
Απεικόνιση μοντέλου .................................................. 00-1
Αποθήκευση
Έναρξη της νέας σεζόν ........................................... 60-1

Αποθήκευση λιπαντικών
Αποθήκευση, λιπαντικά........................................... 50-3

Αριθμός σειράς ........................................................... 70-1
Ασφάλεια
Ικανότητα χειριστή................................................... 05-2

Αυτοκόλλητα ασφαλείας ............................................. 10-1

Γ

Γράσο
Πολύ υψηλής πίεσης και πολλαπλών χρήσεων...... 50-1

Υγρό γράσο για συστήματα μετάδοσης κίνησης......... 50-1

Δ

Δίσκος CLAAS.......................................................... 20-12

Ε

Εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος .............. 35-2
Εναλλακτικά λιπαντικά................................................ 50-3
Ενσίρωση ολόκληρης της σοδειάς............................ 35-10
Προετοιμασία της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας............................................. 35-10

Ετοιμασία του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος
Προσθήκη αντίβαρων ............................................. 20-1

Θ

Θερισμός
Αντιστροφή..................................................... 35-2, 35-3
Ξεμπλοκαρίσματα .......................................... 35-2, 35-3
Πριν από την αρχή της θεριστικής σεζόν ................ 50-3

Ι

Ιμάντας τανυστήρα ..................................................... 35-3

Κ

Καθαρισμός περιστροφικής θεριστικής μονάδας...... 55-13
Καλαμπόκι με κοντούς βλαστούς................................ 35-9
Κανόνες οδικής κυκλοφορίας ..................................... 30-1
Κιβώτιο ταχυτήτων
Έλεγχος στάθμης λαδιού ........................................ 50-5

Κλωβός τροφοδοσίας και τύμπανα
τροφοδοσίας
Έλεγχος συμπλεκτών τριβής .................................. 55-6

Σελίδα

Συμπλέκτες τριβής γενικά ....................................... 55-6
Κύρια μετάδοση κίνησης
Έλεγχος συμπλεκτών τριβής ......................... 55-2, 55-4

Λ

Λάδι
Κιβώτιο ταχυτήτων.................................................. 50-2

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων............................................ 50-2
Λειτουργία της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας
Αναστροφή της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας ................................................................ 35-5
Εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος .......... 35-5
Ενσίρωση ολόκληρης της σοδειάς ........................ 35-10
Κανονικές συνθήκες λειτουργίας............................. 35-5
Ρύθμιση του μήκους κοπής με ενσιρωτικό
μηχάνημα CLAAS ................................................. 35-6
Ρύθμιση του μήκους κοπής με ενσιρωτικό
μηχάνημα NEW HOLLAND................................... 35-7

Λίπανση...................................................................... 50-6
Έναρξη της νέας σεζόν ........................................... 60-1

Λιπαντικά
Ανάμιξη ................................................................... 50-3
Υγρό γράσο για συστήματα μετάδοσης κίνησης ..... 50-1

Μ

Μεταφορά
Πρόληψη ατυχήματος ............................................. 30-1
Σημεία ανάρτησης................................................... 30-2

Μήκη κοπής
Ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS............................. 35-6
Ενσιρωτικά μηχανήματα NEW HOLLAND .............. 35-8

Μηχανισμός κίνησης για κοχλία πεσμένης
καλλιέργειας............................................................ 55-12

Ο

Οδήγηση με τοποθετημένη περιστροφική
θεριστική μονάδα ...................................................... 35-2
Οδήγηση σε δρόμους ................................................. 30-1

Π

Παρελκόμενο
Ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS............................. 20-1
Πρόσδεση σε ενσιρωτικό μηχάνημα NEW
HOLLAND ............................................................. 25-2
Σύνδεση άξονα κίνησης....................................... 25-2
Τοποθέτηση ράγας στερέωσης ........................... 25-1

Περιοδική συντήρηση
Κάθε 10 ώρες λειτουργίας....................................... 50-7
Κάθε 50 ώρες.......................................................... 50-8
Στην αρχή της σεζόν ............................................... 50-7
Τέλος σεζόν ........................................................... 50-10

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Περιοχή τροφοδοσίας και κοπής
Αποξέστες των τυμπάνων κλωβού τροφοδοσίας ... 55-8
Δόντια στο τύμπανο κλωβού τροφοδοσίας ............. 55-8
Μικρές μύτες διαχωριστήρα .................................... 55-8
Τμήματα περιστρεφόμενων λεπίδων ...................... 55-8

Περιοχή τροφοδοσίας της θεριζόμενης
σοδειάς
Ροή υλικού .............................................................55-11

Περιστροφική θεριστική μονάδα
Αναδίπλωση............................................................ 30-2

Περιστροφική θεριστική μονάδα, αρχές λειτουργίας... 35-1
Πεσμένη καλλιέργεια .................................................. 35-9
Πίνακας καταλληλότητας
Ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS............................. 20-1
Ενσιρωτικό μηχάνημα New Holland........................ 25-1

Πίνακες ροπής
Μετρικό ................................................................... 55-1

Πλάκες ολίσθησης ...................................................... 35-4
Πριν από την τοποθέτηση της περιστροφικής
θεριστικής μονάδας
Προσθήκη αντίβαρων ............................................. 20-1

Πρόσθετα εξαρτήματα
Κιτ για ενσίρωμα ολόκληρων φυτών ....................... 40-1
Κιτ καθοδήγησης σειράς ......................................... 40-1
Κιτ υποβοήθησης διεύθυνσης................................. 40-1

Προσθήκη αντίβαρων................................................. 20-1
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Ρύθμιση ράβδου τροφοδοσίας ................................... 35-4
Ρύθμιση του μήκους κοπής
Ενσιρωτικά μηχανήματα CLAAS............................. 35-6
Ενσιρωτικά μηχανήματα NEW HOLLAND .............. 35-7
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Στάθμη θορύβου......................................................... 65-1

Σελίδα

Συμπλέκτες τριβής στο κεντρικό κιβώτιο
ταχυτήτων ........................................................ 55-2, 55-4
Συνθετικά λιπαντικά.................................................... 50-3

Τ

Τέλος της σεζόν
Αποθήκευση ........................................................... 60-1

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στάθμη θορύβου ..................................................... 65-1

Τιμές ροπής σύσφιξης εξαρτημάτων
Μετρικό ................................................................... 55-1

Τιμές ροπής σύσφιξης μπουλονιών και βιδών
Μετρικό ................................................................... 55-1

Τιμές ροπής σύσφιξης μπουλονιών και
βιδών στο μετρικό σύστημα...................................... 55-1
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Χρήση της περιστροφικής θεριστικής
μονάδας
Εκκίνηση του ενσιρωκοπτικού μηχανήματος .......... 35-2
Οδήγηση με τοποθετημένη περιστροφική
θεριστική μονάδα .................................................. 35-2
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Ψυκτικό
Συμπλέκτης τριβής κεντρικού κιβωτίου ταχυτήτων.. 50-2

Ψυκτικό υγρό
Συμπλέκτης τριβής κύριας μετάδοσης κίνησης....... 50-9
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