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Navodila

KM00321,00008A4 -82-23JAN19-1/1

Uvod

Natančno PREBERITE TA NAVODILA ter se naučite
pravilno upravljati stroj in ga vzdrževati. Če tega ne boste
storili, lahko povzročite telesne poškodbe ali okvare stroja.
To rotacijsko žetveno enoto je dovoljeno namestiti in
uporabljati samo na silokombajnu. Uporabnik mora imeti
vozniško dovoljenje za vožnjo silokombajna po javnih
cestah. Ta navodila in varnostna nalepka na vašem stroju
so na voljo tudi v drugih jezikih. Za naročilo se obrnite na
svojega zastopnika za KEMPER.

TA PRIROČNIK je sestavni del stroja in ga morate v
primeru prodaje predati naslednjemu uporabniku stroja.

MERSKE ENOTE V TEH NAVODILIH so podane v
metričnem sistemu. Navedene so tudi enote, ki se
uporabljajo v ZDA. Uporabljajte samo komponente in
vijake, ki se prilegajo. Za metrične oz. colske vijake
potrebujete različne vijačne ključe.

OZNAKE »DESNO« IN »LEVO« so podane gledano v
smeri priključka pri vožnji naprej.

NAKLADANJE IN PREVOZ NA PRIKOLICI te rotacijske
žetvene enote lahko opravljajo samo osebe, ki so
dokazljivo usposobljene za pritrjevanje tovora.

ZAPIŠITE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE IZDELKA
na ustrezna mesta v poglavju »Tehnični podatki« ali
»Identifikacijske številke izdelka«. Točno si zapišite
vse številke. V primeru kraje bodo te številke v pomoč
pri iskanju vaše lastnine. Številke posredujte vašemu
zastopniku za KEMPER, ko naročate dele. Priporočamo
vam, da identifikacijske številke napišete na varno mesto
zunaj stroja.

PRED DOSTAVO TEGA STROJA vaš zastopnik izvede
določene inšpekcijske preglede.

NAMENSKA UPORABA: TO ROTACIJSKO ŽETVENO
ENOTO je dovoljeno uporabljati SAMO za žetev:

• rastlin z debelim in upogljivim steblom, kot so koruza,
slonova trava in bambus
• rastlin s tankim steblom, kot so žitarice in gorčica

Uporaba v kakršne koli druge namene velja kot
nenamenska. Za poškodbe ali materialno škodo, nastalo
zaradi nepravilne uporabe, proizvajalec ne prevzema
odgovornosti; tveganje v tem primeru nosi uporabnik sam.

TE ROTACIJSKE ŽETVENE ENOTE NI DOVOLJENO
uporabljati za transport nobenih materialov in ni primerna
za transport ali sekljanje:

• lesnatih rastlin s premerom, večjim od 1 mm
• lesa za mletje
• živalske krme, kot je pesa
• kovinskih predmetov
• materiala, v katerem so kamni

NAMENSKA UPORABA vključuje tudi skladnost in strogo
upoštevanje pogojev uporabe, servisiranja in popravil po
navodilih proizvajalca.

TO ROTACIJSKO ŽETVENO ENOTO lahko servisirajo
in popravljajo SAMO industrijski mehaniki, inštalaterji ali
osebe s podobnimi kvalifikacijami. Električni sistem lahko
popravljajo samo električarji. Vedno upoštevajte veljavne
predpise o preprečevanju nesreč in druge splošno veljavne
varnostnotehnične, delovnomedicinske in cestnoprometne
predpise. Stroja ni dovoljeno spreminjati za pobiranje
nobenih drugih materialov kot tistih, ki so vključeni v
namensko uporabo. Za materialno škodo in poškodbe,
nastale zaradi samovoljnih sprememb na tej rotacijski
žetveni enoti, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

TE ROTACIJSKE ŽETVENE ENOTE NE SMETE
upravljati v Združenih državah in Kanadi.
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Pregled pred dostavo

OUCC002,0002841 -82-16OCT07-1/1

OUCC002,0002842 -82-16OCT07-1/1

Kontrolni seznam pred predajo

Sestavljeno rotacijsko žetveno enoto 445 pred predajo
kupcu preglejte in se prepričajte, da je v brezhibnem
stanju. Preverite vsako postavko posebej in jo odkljukajte,
ko ugotovite zadovoljivo stanje ali opravite potrebne
prilagoditve.

□ Vse zaščite se neovirano odpirajo in zapirajo.

□ Rotacijska žetvena enota je pravilno sestavljena.

□ Deli, ki so bili dostavljeni posebej, so pravilno vgrajeni.

□ Matice in vsi vijaki so bili zategnjeni.

□ Vse mazalke so bile podmazane.

□ Okrovi gonila so bili primerno napolnjeni (glejte Mazanje
in vzdrževanje).

□ Vijaki za pritrditev rezil so bili pravilno zategnjeni.

□ Transportno ogrodje je bilo odstranjeno.

□ Rotacijska žetvena enota se pravilno sklaplja.

□ Rotacijska žetvena enota je bila očiščena, oluščen ali
opraskan lak pa je bil popravljen.

□ Vsi premikajoči se deli se gibljejo neovirano.

□ Preverite vse drsne sklopke, kot je opisano v poglavju
Vzdrževanje.

□ Vse nalepke so na svojih mestih in v dobrem stanju.

□ Preverite, ali so na osnovni enoti kombajna nameščene
dodatne luči.

□ Ta rotacijska žetvena enota je bila preizkušena in po
moji oceni je pripravljena za predajo kupcu.

(Datum preizkusa) (Podpis tehnika)

Kontrolni seznam ob dobavi

Naslednji kontrolni seznam je opomnik za vse pomembne
informacije, ki jih je treba posredovati kupcu ob dostavi
stroja.

□ Kupca poučite, da je življenjska doba tega in
kateregakoli drugega stroja odvisna od rednega mazanja,
ki je opisano v uporabniškem priročniku.

□ Pogovorite se o dobrih praksah upravljanja z žetvijo,
ki so nujne za dobro silažo.

□ Kupcu izročite uporabniški priročnik in ga seznanite z
vsemi nastavitvami pri delovanju.

□ Kupcu svetujte glede pravilnih uteži in tekočin, ki
jih je treba uporabiti za pnevmatike, ki so odvisne od
silokombajna.

□ Kupca opozorite o varnostnih ukrepih, ki morajo biti
zagotovljeni med uporabo rotacijske žetvene enote.

□ Kupca povabite, naj se oglasi z vsemi morebitnimi
težavami, na katere naleti med uporabo rotacijske žetvene
enote.

□ Kupcu povejte, naj zapiše serijsko številko rotacijske
žetvene enote na za to predvideno mesto na koncu
uporabniškega priročnika.

□ Odstranite in izpolnite to stran.

(Podpis tehnika) (Podpis kupca)
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Pregled pred dostavo

OUCC002,0002843 -82-16OCT07-1/1

Kontrolni seznam po prodaji

Tekom prve sezone delovanja rotacijske žetvene enote je
treba izvesti naslednje kontrolne ukrepe.

□ Celoten stroj preverite glede sproščenih ali manjkajočih
vijakov in matic.

□ Vse varnostne zaščite so na svojem mestu in zanesljivo
pritrjene.

□ Preverite, ali so kje na stroju zlomljeni ali poškodovani
deli.

□ Če je le mogoče, poženite rotacijsko žetveno enoto in
se prepričajte, da deluje brezhibno.

□ Preverite obrabo rotacijskih nožev.

□ Kupca povprašajte glede dosedanje zmogljivosti
rotacijske žetvene enote. Prepričajte se, da kupec razume
najboljše načine delovanja rotacijske žetvene enote.

□ Skupaj s kupcem preglejte celoten uporabniški priročnik
ter poudarite pomen pravilnega in rednega mazanja ter
varnostnih ukrepov.

(Podpis tehnika) (Podpis kupca)
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Identifikacijski pogled

KM00321,0000882 -82-07JAN19-1/1

Identifikacijski pogled
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Varnostni ukrepi

DX,ALERT -82-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -82-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -82-03MAR93-1/1

Spoznavanje opozorilnih oznak
To so simboli na opozorilnih oznakah. Če vidite ta simbol
na stroju ali navodilih za uporabo pomeni, da obstaja
nevarnost poškodbe.

Upoštevati je potrebno vsa varnostna opozorila, kakor tudi
splošne predpise preprečevanja nesreč.
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Upoštevajte varnostne napotke
Skrbno preberite vsa varnostna sporočila v tem priročniku
in na varnostnih znakih na stroju. Varnostne znake
vzdržujte v dobrem stanju. Zamenjajte manjkajoče ali
poškodovane opozorilne oznake. Zagotovite, da imajo
nove komponente opreme in nadomestni deli ustrezne
varnostne znake. Nadomestni varnostni znaki so na voljo
pri vašem zastopniku za KEMPER.

Pred začetkom dela s strojem se naučite, kako upravljati s
strojem in kako pravilno uporabljati upravljalne elemente.
Ne dovolite nikomur upravljati stroja, ne da bi prej prebral
navodila.

Stroj vzdržujte v ustreznem delovnem stanju.
Nepooblaščeno spreminjanje na stroju lahko poslabša
delovanje in/ali varnost ter vpliva na življenjsko dobo stroja.

Če ne razumete kateregakoli dela tega priročnika in
potrebujete pomoč, se posvetujte z zastopnikom za
KEMPER.
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Razumevanje opozorilnih oznak
Opozorilna oznaka se pojasni s pojmom NEVARNOST,
PREVIDNOST ali POZOR. Pri tem NEVARNOST
označuje mesta ali območja z največjo stopnjo nevarnosti.

Opozorilne tablice označene z NEVARNOST ali
PREVIDNOST, se nahajajo na specifičnih nevarnih
mestih. Opozorilna tablica z oznako POZOR vsebuje
splošne previdnostne ukrepe. Označba POZOR nas tudi
v tem tekstu opozarja na varnostna opozorila.
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Varnostni ukrepi

FX,ROAD -82-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -82-07DEC18-1/1

KM00321,000016C -82-14MAY09-1/1

Upoštevanje cestnoprometnih predpisov
Pri vožnji po javni cesti vedno upoštevajte lokalne
cestnoprometne predpise.
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Sposobnost voznika
• Lastniki strojev morajo zagotoviti, da so vozniki
odgovorni in usposobljeni, da so prebrali navodila za
uporabo in opozorila ter da vedo, kako pravilno in varno
upravljati stroj.
• Dejavniki pri telesnih poškodbah, povezanih s strojem,
so: starost, fizične zmožnosti in umske sposobnosti.
Vozniki morajo biti umsko in fizično zmožni dostopati do

postaje voznika in/ali upravljalnih elementov ter pravilno
in varno upravljati stroj.
• Nikoli ne dovolite, da stroj upravlja neusposobljena
oseba ali otrok. Vsem voznikom naročite, naj na stroju
ali priključku ne prevažajo otrok.
• Nikoli ne upravljajte stroja, ko niste zbrani ali ste utrujeni
ali oslabljeni. Pravilno upravljanje stroja zahteva
popolno pozornost in zbranost voznika.

Uporaba varnostne osvetlitve in naprav
Preprečite trke z drugimi udeleženci v prometu. Počasi
premikajoči se traktorji s priključki ali vlečena oprema ter
stroji z lastnim pogonom so še posebej nevarni na javnih
cestah. Vedno bodite pozorni na promet s hrbtne strani,
zlasti pri spremembi smeri. Z uporabo smernih kazalcev
poskrbite za varen promet.

Sprednje luči, opozorilne luči, smernike in druge varnostne
naprave uporabljajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Vzdržujte dobro stanje varnostnih naprav. Zamenjajte
manjkajoče ali poškodovane dele.
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Varnostni ukrepi

DX,FIRE2 -82-03MAR93-1/1

DX,WEAR -82-10SEP90-1/1

FX,READY -82-28FEB91-1/1

KM00321,0000242 -82-18NOV09-1/1

Priprava za primer nesreče
Bodite opremljeni za primer požara.

Gasilski aparat in omarica s prvo pomočju se morata
nahajati v bližini.

Nujne klicne številke zdravnika, rešilnega vozila,
bolnišnice in gasilcev se morajo nahajati v bližini telefona.
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Uporaba zaščitnih sredstev
Pri delu je potrebno nositi tesno oprijeta oblačila in
ustrezna varnostna sredstva.

Dolgotrajna obremenitev s hrupom lahko povzroči težave
s sluhom ali celo gluhost.

Uporabljate potrebna- primerna varovala sluha, kot so
npr. varovalni naušniki ali ušesni čepki.

Varno upravljanje stroja zahteva popolno pozornost
voznika. Med upravljanjem stroja ni dovoljeno uporabljati
slušalk za poslušanje radija ali glasbe. TS

20
6
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Kontrola varnosti stroja
Pred uporabo stroja vedno preverite pot in splošno
varnost delovanja stroja.

Bodite previdni, da se ne zapletete
Za preprečevanje ukleščenja žetve nikoli ne vnašajte z
roko ali nogo. Ne odstranjujte zastojev z roko, če stroj
še obratuje. Podajalni valji lahko podajajo žetev veliko
hitreje, kot lahko vi sprostite pritisk na žetev.
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Varnostni ukrepi

FX,DEVICE -82-04DEC90-1/1

ZX,CUT676 -82-01NOV94-1/1

FX,KNIFE -82-21DEC90-1/1

Varovala in zaščite
Varovala in zaščite morajo biti vedno nameščeni.
Prepričajte se, ali so pravilno nameščeni in uporabni.

Vedno spustite sklopko, ugasnite motor in izvlecite ključ
iz ključavnice, šele potem odstranjujte zaščitne mreže in
pokrove.

Pazite, da se z rokami, nogami in obleko ne približate
gibljivim delom stroja.
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Ne približujte se žetveni enoti
Rezalnih rotorjev ter zbiralnih, prečnih in dovajalnih
bobnov zaradi njihove funkcije ni mogoče popolnoma
zaščititi. Med obratovanjem se zato ne približujte tem
delom. Vedno izklopite glavno sklopko, ugasnite motor
in izvlecite ključ iz ključavnice pred vzdrževanjem ali
popravilom stroja.
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Z rokami se ne približujte rezilom
Nikoli ne poizkušajte odstranjevati ovir pred ali v žetveni
enoti, ne da bi najprej izklopili glavno sklopko, ugasnili
motor in izvlekli ključ iz ključavnice.

Motor vključite šele takrat, ko se vsi ljudje umaknejo od
silokombajna.
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Varnostni ukrepi

DX,STORE -82-03MAR93-1/1

DX,SERV -82-17FEB99-1/1

Varno shranjevanje dodatne opreme
Nepravilno shranjeni dodatni deli, kot npr. dvojno kolo,
kolo preklopa, ali nakladalec lahko npr. padejo navzdol in
povzročijo težke ali celo v nekaterih določenih situacijah
smrtne poškodbe.

Zatorej je potrebno dodatne dele, ki smo jih odložili,
zavarovati proti prevračaju ozr. padanju. Otrokom in
nepooblaščenim osebam ne dovolimo dostopa.
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Varnost pri vzdrževalnem delu
Vzdrževalno delo predvidimo, tako da je poznan sam
potek dela. Delovno mesto vzdržujte čisto in suho.

Mazalno, vzdrževalno in nastavljalno delo izvajajte samo
pri stoječem stroju. Pazite na to, da roke, noge in deli
obleke ne zaidejo v nevarno območje pogonskih delov.
Celoten pogonski sistem izklopite; in s pomočjo upravljalne
naprave izpustite tlak. Napravo spustite na tla. Ugasnite
motor. Odstranite ključ. Pustiti, da se motor ohladi.

Dele stroja ki so predvideni za vzdrževanje podprite, tako
da ne pride do nesreče.

Vedno bodite pozorni na dobro stanje in pravilno montažo
vseh delov. Poškodbe takoj odstranite. Izrabljene ali
poškodovane dele zamenjajte. Zbiranje masti, olja ali
umazanije odpravljajte.

V primeru samovozne opreme, odklopite minus
pol akumulatorja (-) pred izvajanjem nastavitve na
električnemu sistemu ali varjenju na stroju.

Pri vlečni vgrajeni napravi je potrebno odklopiti električno
povezavo s traktorjem, predno se izvajajo dela na
električni napravi ali varilska dela.
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Varnostni ukrepi

DX,ROTATING -82-18AUG09-1/1

DX,LOOSE -82-04JUN90-1/1

DX,LOWER -82-24FEB00-1/1

Ne približujte se vrtečim pogonskim osem
Neprevidnost v območju vrtečih pogonskih osi lahko
povzroči težke poškodbe ali smrt.

Zmeraj morajo biti nameščeni vsi ščitniki. Prepričajte se,
da se vrteče zaščite osi prosto vrtijo.

Nosite tesna oblačila, ki se prilegajo telesu. Ugasnite
motor pred vsakršnim spreminjanjem nastavitev ali
povezav ter pred vsakršnim servisiranjem motorja ali
delov stroja in se prepričajte, da so se vsi ventilatorji,
jermeni, jermenice in pogoni ustavili.
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Varno vzdrževanje
Dolgi lasje naj bodo zvezani zadaj glave v èop. Pri delu na
stroju ali na gibljivih delih ne nosite kravate, šala, širokih
oblaèil ali ogrlice. Èe stroj zagrabi takšen viseèi predmet,
lahko pride do težke poškodbe.

Odstranite prstane in ostali nakit, da s tem prepreèite
elektrièni kratki stik ali poškodbe z gibljivimi deli.
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Varno podpiranje stroja
Pred delom na stroju, vedno spustite vgrajeno napravo na
tla. Pri delu na dvignjenemu stroju ali dvignjeni vgrajeni
napravi, vedno poskrbite za varno podporo. V dvignjeni
poziciji se lahko hidravlično podprte naprave zaradi
netesnosti nezaželeno spustijo.

Za podpiranje ne uporabljajte votlih zidakov, opečnih
kamnov ali drugih materijalov, ki lahko pod dolgotrajno
obremenitvijo popustijo. Nikoli ne delajte pod strojem,
ki je podprt samo z dvigalko. Vedno upoštevajte v tem
navodilu priporočene delovne postopke.

Če se uporabljajo vgrajene ali vlečne naprave na traktorju,
vedno upoštevajte varnostna opozorila v navodilu za
upravljanje konkretne naprave.
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Varnostni ukrepi

KM00321,000016D -82-14MAY09-1/1

ZX,HEADER676 -82-20JAN95-1/1

ZX,WEIGHT676 -82-20JAN95-1/1

Izogibajte se tekočinam pod visokim tlakom
Iztekajoče olje pod tlakom ima lahko dovolj sile, da prodre
v kožo in povzroči hude poškodbe.

Preprečite tveganje in pred odklapljanjem hidravličnih
in drugih vodov razbremenite tlak. Pred ponovnim
vzpostavljanjem tlaka preverite in privijte vse priključke.

Hidravlično olje, ki odteka iz izvrtin sornikov, je težko
opaziti, zato uporabite karton, da preverite, če kje odteka.
Zaščitite roke in telo pred tekočinami pod visokim tlakom.

V primeru poškodbe takoj poiščite zdravniško pomoč.
Če je katerakoli tekočina prodrla v kožo, se mora ta
v nekaj urah kirurško odstraniti, sicer lahko nastanejo
hude infekcije ali gangrena. Zdravniki, ki nimajo izkušenj
s takšnimi vrstami poškodb, lahko dobijo ustrezno
informacijo od kompetentne medicinske službe.
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Prevoz z nameščeno žetveno enoto
Pred vožnjo silokombajna po javnih cestah dvignite
žetveno napravo in jo zavarujte v dvignjenem položaju.
Enota pa ne sme ovirati voznikovega pregleda nad cesto.
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Obtežitev za varni stik s podlago
Zmogljivost upravljanja, krmiljenja in zaviranja
silokombajna je predvsem odvisna od priključkov, ki
spreminjajo težišče kombajna. Da se obdrži oprijem
podlage, obtežite kombajn na zadnji strani, kolikor
je potrebno. Upoštevajte maksimalno dovoljeno
obremenitev osi in skupno težo.

ZX
00
72
20

—
U
N
—
21
M
A
R
95

05-7 021519

PN=14



Varnostni ukrepi

DX,PAINT -82-24JUL02-1/1

KM00321,00008B4 -82-28JAN19-1/1

KM00321,00001A5 -82-16JUN09-1/1

Pred varjenjem ali segrevanjem odstranite
barvo z delov
Onemogočimo potencialno tvorjenje škodljivih plinov in
prahu.

Nevarni plini lahko nastanejo v primeru, ko se barva
segreje zaradi varjenja ali lotanja ozr. s pomočjo
varilskega gorilnika.

Pred segrevanjem odstranite barvo z delov:

• Odstranite barvo vsaj minimalno v krogu 100 mm (4 in.)
okrog mesta, ki ga bomo segrevali. Če barvo ne morete
odstraniti, morate pred gretjem ali varjenjem uporabiti
predpisani respirator.
• Pri odstranjevanju barve s pomočjo peskanja ali
brušenja, se ne sme vdihovati pri tem nastajajoči prah.
Zaradi tega uporabljati primerna varovala dihanja.
• Pri uporabi topila za barvo, je potrebno to topilo pred
izvajanjem varjenja odstraniti s pomočjo vode in milnice.
Posodo s topilom in ostale goreče materiale je potrebno
odstraniti z delovnega območja. Pred varjenjem
počakajte vsaj 15 minut, da se plini razgubijo.
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Ne uporabljajte klorovih raztopin v območjih, kjer se bo
izvajalo varjenje.

Takšna dela izvajajte v dobro zračenih ali odprtih prostorih,
da se lahko odstranjujejo strupeni plini in dim.

Upoštevajte predpise pri odstranjevanju barve in topilnih
sredstev.

Pravilno odlaganje odpadkov
Nepravilno odlaganje odpadkov ima lahko škodljive
posledice za okolje in ekološke sisteme. Potencialno
škodljivi odpadki, uporabljeni v opremi KEMPER,
vsebujejo snovi, kot so olje, gorivo, hladilna tekočina,
zavorna tekočina, filtri in akumulatorji.

Pri praznjenju tekočin uporabite neprepustne vsebnike.
Ne uporabljajte vsebnikov za hrano ali pijačo, iz katerih
lahko nekdo po pomoti pije.

Odpadkov ne vlivajte na tla, v odtoke ali kakršne koli vire
vode.

Hladilne tekočine za klimatsko napravo, ki izhlapevajo v
zrak, lahko škodijo zemeljski atmosferi. Vladne uredbe
lahko zahtevajo, da morajo pooblaščeni servisni centri
za klimatske naprave zbrati in reciklirati rabljene hladilne
tekočine za klimatske naprave.
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Pri svojem okoljskem centru ali centru za recikliranje oz.
prodajalcu izdelkov KEMPER se pozanimajte o pravilnem
načinu recikliranja in odlaganja odpadkov.

Ne perite varnostnih nalepk z visokotlačnim
čistilcem
Voda pod tlakom lahko odstrani ali poškoduje varnostne
nalepke. Opozorilne nalepke ne perite z visokotlačnim
čistilcem.

Zamenjajte manjkajoče ali poškodovane varnostne
nalepke. Nadomestne varnostne nalepke so na voljo pri
vašem zastopniku za KEMPER.
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Varnostni ukrepi

KM00321,00006C6 -82-28SEP17-1/1

Razgradnja stroja – Pravilna reciklaža ter
odstranjevanje tekočin in komponent
Pri razgradnji stroja in/ali komponent je treba upoštevati
ustrezne varnostne ukrepe in ukrepe za okoljsko
upravljanje. Ti ukrepi vključujejo naslednje:

• Med odstranjevanjem predmetov in upravljanjem
z materiali uporabljajte ustrezno orodje in zaščitno
opremo, kot so zaščitna obleka, rokavice, obrazne
maske ali očala.
• Upoštevajte navodila za specializirane komponente.
• Sprostite preostalo energijo s spuščanjem vpetih
elementov stroja, sprostitvijo vzmeti, odklopom
akumulatorja ali drugih električnih virov, ter sprostite
tlak v hidravličnih komponentah, akumulatorjih in drugih
podobnih sistemih.
• Poskušajte preprečiti izpostavljenost komponentam, ki
so bile v stiku s kmetijskimi kemikalijami, kot so gnojila
in pesticidi. S temi komponentami ustrezno ravnajte in
jih odstranite na pravilen način.
• Pred reciklažo komponent previdno izpraznite tekočine
iz motorjev, rezervoarjev za gorivo, hladilnikov,
hidravličnih valjev, rezervoarjev in napeljav. Pri
praznjenju tekočin uporabite neprepustne vsebnike. Ne
uporabljajte posod za hrano ali pijače.
• Odpadkov ne vlivajte na tla, v odtoke ali kakršne koli
vire vode.
• Upoštevajte vse nacionalne in državne zakone
ter lokalne predpise in pristojne službe v zvezi z
odstranjevanjem odpadnih tekočin (kot na primer: olje,
gorivo, hladilno sredstvo, zavorna tekočina), filtrov,
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akumulatorjev in drugih snovi ali delov. Gorljive in
vnetljive tekočine ali komponente je treba odstraniti v
za to predvidene sežigalnice, drugačno odstranjevanje
je lahko prepovedano z zakonom in povzroča
izpostavljenost nevarnim dimom ali pepelu.
• Ustrezno servisirajte in odstranite klimatske naprave.
Zakonski predpisi lahko zahtevajo, da servisiranje in
reciklažo hladilnih sredstev iz klimatskih naprav, ki
lahko poškodujejo atmosfero, če uidejo vanjo, opravljajo
posebni certificirani servisni centri.
• Poiščite ustrezne možnosti za reciklažo gum, kovine,
plastike, stekla gume in elektronskih komponent, ki jih
je mogoče reciklirati po delih ali v celoti.
• Za dodatne informacije o pravilnem načinu recikliranja
in odstranjevanja odpadkov se obrnite na pristojne
lokalne centre za reciklažo in varovanje okolja ali na
zastopnika za KEMPER.
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Opozorilne nalepke

OUCC002,0002845 -82-16OCT07-1/1

DX,SIGNS -82-18AUG09-1/1

KM00321,0000884 -82-16JAN19-1/1

Slikovne varnostne nalepke
Na pomembnih delih stroja so nalepljene opozorilne
tablice, ki opozarjajo na potencialno nevarnost. Obstoječa
nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnemu
trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako
preprečimo telesno poškodbo. V nadaljevanju so podane
te opozorilne oznake, mesta namestitve na stroju in
kratke razlage.
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Zamenjajte opozorilne oznake
Če opozorilne oznake manjkajo ali so poškodovane,
jih zamenjajte. Uporabljajte ta navodila za pravilno
namestitev opozorilnih oznak.

Za dele in komponente, ki jih za vas ne dobavijo uradni
dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije,
ki niso vključene v ta navodila za uporabo.
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Uporabniški priročnik
Ta uporabniški priročnik vsebuje vsa pomembna navodila
za varno delo s strojem. Da preprečite nesreče, skrbno
upoštevajte vsa varnostna navodila.
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Opozorilne nalepke

KM00321,0000885 -82-16JAN19-1/1

KM00321,0000887 -82-16JAN19-1/1

Vzdrževalna dela in popravila
Pred vzdrževanjem in popravili ugasnite motor in
odstranite ključ.
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Komponente za dovajanje na rotacijski
žetveni enoti
Ne približujte se rotacijski žetveni enoti, da preprečite
poškodbe. Rotacijska žetvena enota lahko med
obratovanjem zagrabi roke, noge ali ohlapna oblačila.

Če z rokami ali nogami sežete v območje, kjer obstaja
nevarnost, da bi jih stroj zagrabil, lahko pride do hudih
poškodb.

Vedno upoštevajte potrebno varnostno razdaljo do
rotacijske žetvene enote.
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Opozorilne nalepke

KM00321,0000888 -82-16JAN19-1/1

KM00321,000088A -82-16JAN19-1/1

Rotacijski noži
Ne dotikajte se premikajočih se delov stroja. Počakajte,
da se povsem zaustavi.

Rotacijski noži se ne zaustavijo takoj, ko izklopite stroj.

Dokler se vrtijo, lahko rotacijski noži zagrabijo roke, noge
ali ohlapna oblačila ter povzročijo hude poškodbe.
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Območje sklapljanja rotacijske žetvene enote
Ne vstopajte v območje sklapljanja rotacijske žetvene
enote.

Med sklapljanjem in razklapljanjem rotacijske žetvene
enote poskrbite, da se ljudje ne zadržujejo v nevarnem
območju.

Pred sklapljanjem in razklapljanjem poskrbite, da so vsi
ljudje na zahtevani varnostni razdalji od rotacijske žetvene
enote.
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Opozorilne nalepke

KM00321,000088B -82-16JAN19-1/1

Vhodni del menjalnika
Vhodni del menjalnika se lahko močno segreje.

Ne približujte se vročim površinam.

Vroče površine lahko povzročijo hude opekline.
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000890 -82-17JAN19-1/1

KM00321,0000204 -82-18AUG09-1/1

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000896 -82-23JAN19-1/6

Tabela o združljivosti (vrste silokombajna
492, 493, 494, 496, 497 in 498)

OPOZORILO: Pred priključitvijo rotacijske žetvene
enote na silokombajn izvedite korake, navedene
v poglavju Priprava rotacijske žetvene enote.

Rotacijska žetvena enota je pripravljena za namestitev na
naslednje vrste silokombajna CLAAS:

Tabela združljivosti rotacijske žetvene enote/silokombajna CLAAS

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

Tip 493 .................................................................................. 830
850
870
890
900

Tip 496 .................................................................................. 840
850
860
870

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

Obtežitev silokombajna
Pred priklapljanjem rotacijske žetvene enote se najprej
prepričajte, ali je kombajn pravilno obtežen.

POMEMBNO: Vedno upoštevajte podatke iz
poglavja Kolesa in obtežitev v uporabniškem
priročniku silokombajna.

Priklop na silokombajne CLAAS
1. Odstranite pritrdilni del (A) na obeh straneh pritrdilnega

okvirja rotacijske žetvene enote.

V ta namen odvijte vijak (B).

A—Pritrdilni del B—Vijak
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000896 -82-23JAN19-2/6

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000896 -82-23JAN19-3/6

2. Zapeljite silokombajn v bližino okvirja rotacijske
žetvene enote, dokler se zaporne kljuke (A) ne vstavijo
v nosilce (B) pritrdilnega okvirja.

3. Dvignite ohišje pritisnih valjev silokombajna, dokler
rotacijska žetvena enota ni nameščena tako, da so
zaporne kljuke (A) v nosilcih (B).

A—Zaporne kljuke B—Nosilci
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4. Vklopite podporne klešče (samo pri prvi uporabi):

POMEMBNO: Položaj podpornih klešč (A) morate
nastaviti na prvo priključitev rotacijske
žetvene enote.

• Zrahljajte vijake (B).
• Podporne klešče (A) nastavite tako, da je gred (C)
nastavljena v sredino podpornih klešč (A).
• Privijte vijake (B).
• Postopek ponovite na drugi strani.

A—Varovalna zaskočka
B—Vijaki
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000896 -82-23JAN19-4/6

KM00321,0000896 -82-23JAN19-5/6

KM00321,0000896 -82-23JAN19-6/6

5. Namestite pritrdilni del (A) na obe strani.

A—Pritrdilni del
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6. Dvignite stojalo (A) na levi in desni strani in ga pritrdite
v najvišji položaj z vzmetnim zatičem.

A—Stojalo B—Vzmetni zatič
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7. Priključite hidravlične cevi (A) s hitrimi spojkami na
silokombajn.

A—Hidravlične cevi
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000897 -82-28JAN19-1/9

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000897 -82-28JAN19-2/9

Priključitev pogona (vrste silokombajna 493,
494, 497 in 498)
1. Popolnoma odstranite čeljustno sklopko (A) iz pogona

rotacijske žetvene enote.

To storite tako, da razstavite elemente od 1 do 11.

A—Čeljustna sklopka
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2. Vstavite gred z utori (A) z mastjo v pušo z utori pogona
glave (B) na silokombajnu.

A—Gred z utori
K
M
37
07
54

—
U
N
—
21
JA
N
19

20-4 021519

PN=24



Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000897 -82-28JAN19-3/9

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000897 -82-28JAN19-4/9

3. Potisnite gred s kardanskim zglobom (A) na menjalnik
rotacijske žetvene enote, dokler se ne sproži drsni
zatič (B).

A—Gred s kardanskim
zglobom

B—Drsni zatič
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4. Pritisnite drsni zatič (C) in gred z utori napeljite tako
daleč v gred s kardanskim zglobom (A), dokler se ne
sproži drsni zatič (C).

A—Gred s kardanskim
zglobom

B—Gred z utori

C—Drsni zatič
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000897 -82-28JAN19-5/9

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000897 -82-28JAN19-6/9

5. Gred z utori pritrdite z vijakom (C), podložkami zaklepa
zob (B) in podložko (A).

A—Vijak
B—Podložka zaklepa zob (3

kosi)

C—Držalo
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Namestitev ščitnika gredi s kardanskim zglobom
(Claas 493, 494 in 497)

1. Namestite nosilec (A) s šestrobimi imbus vijaki.

2. Namestite ščitnik gredi s kardanskim zglobom (B)
ter ga pritrdite z zatičem za hitro zaklepanje (C) in
zaporno matico (D).

A—Držalo
B—Ščitnik gredi s kardanskim

zglobom
C—Zatič za hitro zaklepanje

D—pritrdilna matica
E—Podložka
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000897 -82-28JAN19-7/9

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000897 -82-28JAN19-8/9

Namestitev ščitnika gredi s kardanskim
zglobom (Claas 498)

1. Pritrdite adapter (A) z vijaki prirobnice (B).

OPOMBA: Vstavite podložke (C) po potrebi.

A—Adapter
B—Vijak prirobnice

C—Podložke
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2. Namestite držalo (A) s šestrobimi vijaki (B).

A—Držalo B—Šestrobi vijaki
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000897 -82-28JAN19-9/9

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000898 -82-28JAN19-1/6

3. Namestite ščitnik gredi s kardanskim zglobom (A)
in ga pritrdite z zatičem za hitro zaklepanje (B) in
zaporno matico (C).

A—Ščitnik gredi s kardanskim
zglobom

B—Zatič za hitro zaklepanje

C—pritrdilna matica
D—Podložka
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Priključitev pogona (vrsta silokombajna 496)
1. Popolnoma odstranite čeljustno sklopko (A) iz pogona

glave silokombajna.

2. V ta namen odstranite plošče (B), (C) in (D) ter
snemite čeljustno sklopko (A).

A—Čeljustna sklopka
B—Plošča

C—Plošča
D—Plošča
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Priklop na silokombajn CLAAS

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000898 -82-28JAN19-2/6

3. Na zadnji strani pogona glave previdno potisnite
navzven pokrov (A) z gredjo premera 35 mm.

A—Pokrov
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000898 -82-28JAN19-3/6

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,0000898 -82-28JAN19-4/6

4. Vstavite gred z utori (A) na sprednjo stran pogona
glave.

5. Pritrdite jo s pušo (B) na hrbtni strani pogona glave.

6. Vstavite vijak (C) s podložko (D) in ga privijte.

A—Gred z utori
B—Puša

C—Vijak
D—Podložka zaklepa zob
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7. Namestite gred s kardanskim zglobom (A) in jo
pritrdite z drsnimi zatiči na obeh straneh.

A—Gred s kardanskim
zglobom

K
M
37
07
65

—
U
N
—
23
JA
N
19

20-10 021519

PN=30



Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,0000898 -82-28JAN19-5/6

KM00321,0000898 -82-28JAN19-6/6

Namestitev ščitnika gredi s kardanskim
zglobom (Claas 496)

1. Predhodno sestavite nosilec in ga namestite na pogon
glave silokombajna.

A—Gred
B—Kompresijska vzmet
C—Podložka

D—Podložka
E—Vskočnik
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2. Namestite ščitnik gredi s kardanskim zglobom (A)
in ga pritrdite s podložko (B), zaporno matico (C) in
zatičem za hitro zaklepanje (D).

A—Ščitnik gredi s kardanskim
zglobom

B—Podložka

C—pritrdilna matica
D—Zatič za hitro zaklepanje
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Priklop na silokombajn CLAAS

KM00321,000026B -82-25FEB10-1/1

Zamenjajte podstavek CLAAS s podstavkom
KEMPER
Ukrivljeni podstavek CLAAS lahko zmanjša pretok
materiala pod podajalnimi valji. To težavo lahko odpravite
z ravnim podstavkom KEMPER (A).

Namestitev:

Odstranite podstavek CLAAS, potisnite ravni podstavek
KEMPER (A) navznoter in ga pritrdite na podporno gred
(B).

OPOMBA: Pri žetvi trave odstranite podstavek KEMPER.

A—Podstavek KEMPER B—Podporna gred
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Priklop na silokombajn NEW HOLLAND

KM00321,0000891 -82-17JAN19-1/1

KM00321,0000893 -82-17JAN19-1/1

Tabela o združljivosti

OPOZORILO: Pred priključitvijo rotacijske žetvene
enote na silokombajn izvedite korake, navedene
v poglavju Priprava rotacijske žetvene enote.

Rotacijska žetvena enota je pripravljena za namestitev na
naslednje vrste silokombajna NEW HOLLAND:

Tabela združljivosti rotacijske žetvene enote/silokombajna NEW HOLLAND

Rotacijska žetvena enota 445...................................................... FX 30
FX 40
FX 50
FX 60

Namestitev montažnega tira
POMEMBNO: Montažni tir (A) je na voljo posebej in

ga je treba najprej namestiti na silokombajn.

Pritrdite montažni tir (A) na ohišje dovajalnega valja v
srednjo odprtino; vzorec 2, 3 in 4.

A—Montažni tir
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Priklop na silokombajn NEW HOLLAND

KM00321,0000894 -82-17JAN19-1/1

KM00321,0000895 -82-17JAN19-1/1

Priklop na silokombajn NEW HOLLAND
1. Počasi zapeljite silokombajn naprej, dokler montažni

tir (A) ni v pritrdilnem okvirju rotacijske žetvene enote.
Nato dvignite sprednji ščit in priključite rotacijsko
žetveno enoto.

2. Na levi in desni strani sprožite zadrževalne kljuke
(B) v odprtine sprejemnika pritrdilnega okvirja, ki je
namenjen zanje.

3. Na levi in desni strani zategnite zadrževalne kljuke z
navojnim drogom (C).

A—Montažni tir
B—Zadrževalna kljuka

C—Navojni drog K
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Priključitev pogonske gredi
Pogonska gred (A), povezana z ohišjem dovajalnega valja
in pogonom rotacijske žetvene enote.

OPOZORILO: Da se izognete hudim poškodbam,
se prepričajte, da se zaklepni zatiči pogonske
gredi pravilno sprožijo v temu namenjene
utore na gredi z utori.

A—Pogonska gred
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Priklop na silokombajn NEW HOLLAND

KM00321,000017F -82-27MAY09-1/1

KM00321,0000180 -82-27MAY09-1/1

Namestitev varoval za kardansko gred na
silokombajnu
Obe gredi z utori (A) in (B) pokrijte s ščitnikom (D).

Odvisno od tega, katero gred z utori uporabljate (A ali
B), morate pokrivno ploščo (1) namestiti na zgornjo ali
spodnjo stran traku (2).

Odvisno od tega, katero gred z utori uporabljate (A ali B),
morate ščitnik gredi (3) namestiti na zgornjo ali spodnjo
stran.

Pokrijte hidravlični motor (C) z zaščitnim pokrovom (4).
Odstranite obstoječi trak.

A—Gred z utori
B—Gred z utori
C—Hidravlični motor
D—Ščitnik

1—Pokrivna plošča
2—Veznica
3—Ščitnik gredi
4—Zaščitni pokrov
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Priključitev hidravličnih cevi
Priključite hidravlične cevi s silokombajnom.
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Transport

KM00321,000027A -82-19FEB10-1/1

KM00321,000088D -82-16JAN19-1/1

Vožnja po javnih cestah

OPOZORILO: Med vožnjo po javnih cestah ali
avtocestah, ponoči ali podnevi, upoštevajte
lokalne prometne predpise glede opozorilnih
naprav, osvetlitve in varnosti. Glejte
razdelek Varnost.

POMEMBNO: Glejte ustrezni uporabniški priročnik
silokombajna za izpolnjevanje državne

zakonodaje med vožnjo silokombajna
po javnih cestah.

Med transportom zložite zunanje dele skladno z lokalnimi
predpisi.

POMEMBNO: Nevarnost trka! Da preprečite škodo,
zaprite vrata kabine silokombajna pred
zlaganjem rotacijske žetvene naprave.

Preprečevanje nesreč
Med vožnjo po javnih cestah je treba celotno območje
okrog ločevalnika pokriti z zaščito za zlaganje.

Namestitev zaščite pred nesrečo za zlaganje (A):

1. Ko se rotorji ustavijo, zložite stranske enote za košnjo.
2. Zaščito pred nesrečo za zlaganje namestite v osrednji

položaj in zataknite vzmeti.
3. Zložite zaščitne profile na strani navzgor in jih

zavarujte z vzmetmi.
4. Usmerjevalniki, rezila in drugi robovi so pokriti z

zaščitnimi pregrinjali (A).

Žarometi in smerniki na straneh:

Ker so žarometi in smerniki na straneh silokombajna
običajno zastrti s spuščenimi bobni ohišja podajalnika,
ima varnostna naprava dve luči za dvojni položaj/dva
smernika (B). Za 12-voltno električno napajanje priključite
7-polni priključek na ustrezno vtičnico na silokombajnu.

Oddaljenost od tal:

Med vožnjo po javnih cestah morate silokombajn dvigniti
tako, da je varnostna naprava (C) približno 300 mm (1 ft)
nad tlemi na sprednji strani.

A—Zaščitna pregrinjala
B—elementi/smerniki

C—Varnostne naprave
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Transport

KM00321,000088E -82-16JAN19-1/1

KM00321,000088F -82-28JAN19-1/1

Točke za obešanje

OPOZORILO: Vedno uporabite točke za
obešanje glejte puščice). Tako boste preprečili
tveganje prevrnitve stroja.

Uporabljajte verige in dvižna ogrodja, ki lahko
nosijo težo rotacijske žetvene enote (glejte
poglavje »Tehnične specifikacije«).

Pri nalaganju na ta način morate biti posebej
previdni. Po potrebi uporabite dodatne
verige za pritrjevanje.

Pri nalaganju rotacijske žetvene enote z žerjavom
uporabljajte verige in dvižna ogrodja z ustrezno dolžino
(glejte sliko).
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A—1400 mm (4 ft. 7,08 in.) B—1600 mm (5 ft. 2,88 in.)

Zlaganje rotacijske žetvene enote

OPOZORILO: Med vožnjo po javnih cestah,
tako podnevi kot ponoči, morate vedno
upoštevati ustrezne cestne predpise glede
opozorilne opreme, osvetlitve in varnosti.
Glejte poglavje »Varnost«.

Med transportom zložite zunanje enote za košnjo skladno
z lokalnimi predpisi.

Pri vožnji po javnih cestah je treba dvignjene bobne ohišja
podajalnika zavarovati z napenjalnim trakom (C), tako da
se prepreči nenamerno spuščanje.

OPOMBA: Napenjalni trak (A) je na voljo skupaj z
rotacijsko žetveno enoto.

A—Napenjalni trak
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Upravljanje rotacijske žetvene enote

KM00321,0000899 -82-22JAN19-1/1

Princip delovanja rotacijske žetvene enote 445
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A—Boben ohišja podajalnika
B—Dovajalne prečke
C—Boben ohišja podajalnika

D—Rotacijsko rezilo
E—Smer poljščine
F—Podajalni boben

G—Podajalni zobje
H—Vodila in strgala
I— Podajalni zobje

J—Vrsta zob
K—Rotacijsko rezilo

Rezalni sistem omogoča žetev poljščin z vstopom iz
katerekoli smeri. Ni pomembno, iz katere smeri se
kombajn približa vrsti. Vrsti se lahko približate vzporedno,
pod pravim kotom, po želji pa tudi pod poševnim kotom.
Rezalni sistem lahko reže šest ozkih ali štiri široke vrste.
Nobeno steblo ne more uiti iz območja, ki ga pokrivajo
rotacijska rezila. Čeprav se ne uporablja nobeno fiksno
rezilo, hitro vrteča rotacijska rezila (D) prerežejo vsa
stebla v celotni širini rotacijske žetvene enote. Počasi

vrteči se bobni ohišja podajalnika (A) podajajo stebla ob
dovajalnih prečkah (B). Steblo zagrabi vrsta podajalnih
zob (J), ki delujejo kot prijemalo. Gibanje bobnov ohišja
podajalnika (A) naprej potiska poljščino proti podajalnim
zobem (I) in stebla se tako vzdolž vodil in strgal (H)
prenesejo do dovajalnih bobnov (F). Stebla tam pridejo
v stik s podajalnimi zobmi (G). Od tam se konstanten
in kompakten tok stebel transportira v smeri (E) do
dovajalnega valja silokombajna.
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Upravljanje rotacijske žetvene enote

KM00321,000020F -82-24AUG09-1/1

KM00321,0000192 -82-09JUN09-1/1

KM00321,0000198 -82-29JUN12-1/1

Upravljanje rotacijske žetvene naprave –
Splošna uporaba
Zagon silokombajna

Zagon silokombajna, vklop rezalne glave in rotacijske
žetvene naprave ter vzvratni tek dovajalnih valjev je treba
vedno izvesti z motorjem v prostem teku (za podrobnosti
glejte uporabniški priročnik silokombajna). Rotacijski noži
se ne premikajo (zaradi naletnih naprav).

V prestavo za vožnjo naprej prestavite samo v prostem
teku. Tako boste preprečili nepotrebno obrabo sklopk.

Upravljanje rotacijske žetvene naprave

Ko se rezalna glava obrača s pravilno hitrostjo in bodo
rotacijski noži na primerni hitrosti, zapeljite v stoječo
poljščino.

Hitrost vožnje se razlikuje glede na gostoto poljščine,
vrsto poljščine in zmogljivost silokombajna.

Pri obračanju na robu polja ohranite stopnjo rotacije. Tako
boste preprečili nepotrebno obrabo pogona rotacijske
žetvene naprave.

Pri zamenjavi prikolice silokombajna naj bo rotacijska
žetvena naprava vklopljena. Tako boste preprečili
nepotrebno obrabo pogona rotacijske žetvene naprave.

Odpravite blokade

OPOZORILO: Nevarnost hujših telesnih poškodb!
Nikdar ne odstranjujte zamašitev iz rotacijske
žetvene naprave z roko, medtem ko naprava

obratuje. Najprej izklopite motor silokombajna in
počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Med žetvijo lahko večino zamašitev odstranite tako, da na
hitro vklopite vzvratni tek zbiralnih bobnov.

Odstranjevanje blokad na silokombajnih
CLAAS
Ko pride do blokad, lahko zbiralne bobne ustavite in nato
prestavite v vzvratni tek.

Za odpravljanje blokad:

• Prekinite vožnjo stroja.
• Zapeljite silokombajn za kratko razdaljo nazaj.
• Na kratko pritisnite gumb (A) in počakajte, da se
dovajalna enota in rotacijska žetvena naprava ustavita.
• Znova pritisnite gumb (A) in ga pridržite, dokler blokada
ni odstranjena.

OPOMBA: Postopek vzvratne vožnje traja, dokler
je pritisnjen gumb (A).

OPOZORILO: Nevarnost hujših telesnih poškodb!
Nikdar ne odstranjujte zamašitev iz rotacijske
žetvene naprave z roko, medtem ko naprava
obratuje. Najprej izklopite motor silokombajna in
počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

A—Gumb
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Upravljanje rotacijske žetvene enote

KM00321,000089A -82-22JAN19-1/1

ZX,676RHU003845 -82-20JAN95-1/1

KM00321,000089B -82-22JAN19-1/1

Odstranjevanje napenjalnega traku
Odstranite napenjalni trak (A).

OPOMBA: Napenjalnega traku (A) NE zavrzite.
Znova namestite napenjalni trak (A), ko vozite
po javnih cestah, tako da se zunanje enote
za košnjo ne spustijo.

A—Napenjalni trak

K
M
10
01
03
7
—
U
N
—
13
N
O
V
09

Nastavitev dovajalne prečke

OPOZORILO: Konci cevi (B) dovajalne prečke
so obremenjeni z vzmetjo, tako da omogočajo
transportni položaj. Nikdar ne uporabite
konce cevi kot ročaje!

Dovajalna prečka (A) potiska stebla naprej, tako da
izboljša dovajanje poljščine. Višino lahko nastavite glede
na pogoje poljščine.

OPOMBA: Ne dvigajte dovajalnih prečk tako visoko, da bi
lahko v transportnem položaju trčile ena ob drugo.
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Zaščitne plošče
Da boste omogočili rezanje poljščine čim bliže tlom in
pri tem ne boste žetvene enote zamašili z zemljo, so
na spodnji strani rotacijske žetvene enote nameščene
štiri zaščitne plošče. Dve zunanji plošči pod zložljivimi
enotami za košnjo sta širši kot plošči v sredini in jima
lahko nastavite višino.
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
Zagon silokombajna

Zagon silokombajna, vklop noža rezalne glave in
rotacijske žetvene enote ter vzvratni tek dovajalnih valjev
je treba vedno izvesti tako, da je motor v prostem teku (za
podrobnosti glejte uporabniški priročnik silokombajna).
Vrteča se rezila imajo opremo za prosto vrtenje in se ne
premikajo.

V prestavo za vožnjo naprej prestavite samo v prostem
teku. Tako preprečite nepotrebno obrabo drsnih sklopk.

Običajni pogoji delovanja

Ko se nož rezalne glave vrti s pravilno hitrostjo in so
rotacijska rezila dosegla ustrezno hitrost, zapeljite v
stoječo poljščino.

Hitrost vožnje je odvisna od gostote poljščine, vrste
poljščine in moči silokombajna.

Pri obračanju na robu polja ohranite stopnjo rotacije. Tako
boste preprečili nepotrebno obrabo pogona rotacijske
žetvene enote.

Vzvratni tek rotacijske žetvene enote

Če je prišlo do zamašitve, ustavite slamoreznico in za
kratek čas vklopite vzvratni tek potisnih valjev, ne da bi
morali ustaviti rotacijskih rezil. Vrteča se rezila ne morejo
teči nazaj (zaradi opreme za prosto vrtenje).

OPOZORILO: Če zamašitev odstranite z roko,
najprej izklopite motor, odstranite ključ za vžig in
počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
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Prilagajanje dolžin reza v povezavi s
silokombajnom CLAAS
Pri silokombajnih CLAAS je mogoče menjalnik za dolžino
reza in hitrost pogona za rotacijsko žetveno enoto
prestavljati ločeno.

V zvezi z nastavitvami silokombajna glejte uporabniški
priročnik silokombajna.

Na rotacijski žetveni enoti KEMPER se 1. in 2. prestava
prestavljata s prestavno ročico (A) na ohišju pogona.

• Prestavna ročica (A) vstavljena (kot je prikazano): Prva
prestava
• Prestavne ročice (A) izvlečene: Druga prestava
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A—Prestavna ročica
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
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Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008A1 -82-22JAN19-2/3

Pregled dolžine rezov za silokombajne
CLAAS vrst 493–498
Glejte spodnjo tabelo za določanje nastavitve dolžine reza.

OPOMBA: Dolžine reza, prikazane sivo, lahko
pod določenimi pogoji povzročijo težave
pri pretoku materiala.

Dolžine reza v mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Izbira prestave (2-stopenjski ročni menjalnik)
Rezalna glava
24/28

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

Dolžine reza v mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Izbira prestave (2-stopenjski ročni menjalnik)
Rezalna glava
s 36 noži 1 1 1 2 2 2 2 2 - - - - - - -

Nastavitev dolžine reza s silokombajnom
NEW HOLLAND
POMEMBNO: Pri silokombajnih, opremljenih z

neomejeno variabilno nastavitvijo dolžine reza
HYDROLOC, hitrost bobna rotacijske žetvene
enote KEMPER ne sme presegati 33 vrt/min. To
je enakovredno vhodni hitrosti gonila pogona
rotacijske žetvene enote maks. 620 vrt/min.

Prestavna ročica (A) za dolžino reza je poleg ohišja
potisnega valja v smeri vožnje.

Če je stikalo nastavljeno na visoko (H) ali nizko vrednost
(L), se hitrost pogona rotacijske žetvene enote spreminja
(glejte spodnjo tabelo).
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A—Prestavna ročica

Rotacijska žetvena enota se napaja prek pogonskih gredi
(A) in (B) na levi strani (gledano v smeri vožnje).

A—Pogonska gred B—Pogonska gred
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
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Na rotacijski žetveni enoti KEMPER se 1. (A) in 2.
prestava (B) prestavljata neposredno na ohišju gonila
pogona.

POMEMBNO: Hitrost bobna ne sme presegati
33 vrt/min!

A—1. prestava B—2. prestava
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Dolžine reza in hitrosti bobna s
silokombajnom NEW HOLLAND
Glejte spodnjo tabelo za določanje nastavitve dolžine reza.

Rezalna glava z 12 noži (FX 30, FX 40, FX 50 in FX 60)
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I – Silokombajn, prestava II – Dolžina reza, rezalna
glava z 12 noži

III – Pogonska gred A/B IV – Rotacijska žetvena
enota, prestava

V – Hitrost bobna ohišja
podajalnika

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
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
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Žetev poležanih poljščin
Upravljavec bo hitro dobil občutek za najučinkovitejšo
smer žetve poljščine tako, da bo enkrat zapeljal okrog
polja. Opazujte, kako se poljščina podaja v rotacijsko
žetveno enoto.

Običajno je priporočljivo, da poljščino začnete žeti pod
pravim kotom na smer rastlin.

Hitro zapeljite k pridelku, kjer mora boben ohišja
podajalnika delovati čim počasneje. Na ta način dosežete
najbolj enakomeren pretok poljščine.
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Žetev kratkih stebel koruze
Kadar žanjete koruzo s kratkim steblom, v poljščino
zapeljite z največjo hitrostjo.

Spustite dovajalno prečko (A), tako da stebla ne pridejo v
stik s potisnim podajalnim valjem navpično.

Dovajalno prečko (A) nastavite na raven (X = 70 mm,
2,75 in.).
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Upravljanje rotacijske žetvene enote
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Silaža cele poljščine (WCS)
V primeru žetve WCS namestite posebni komplet za
namestitev po naslednjih navodilih; komplet dobite pri
trgovcu z rezervnimi deli:

1. Odstranite točke ločevalnika med obema bobnoma
ohišja podajalnika (levo in desno), vključno s podporo
ležaja ter jih zamenjajte s kratkimi točkami ločevalnika
GPS (A).

2. Dve zunanji točki ločevalnika poravnajte v njunem
zgornjem položaju in ju z vijaki pritrdite na manjši
nosilec (B).

A—Konice WCS B—Kot
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3. Za žetev rastlin s tankimi stebli (glejte navodila za
uporabo silokombajna) morate zmanjšati napetost
vzmeti sprednjih dovajalnih valjev.
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Dodatna oprema

KM00321,0000382 -82-27JAN15-1/1

OUCC002,0002861 -82-06NOV07-1/1

Posebni komplet za vodenje po vrstah
(pomoč pri krmiljenju)
Pri vožnji silokombajna je 90 % pozornosti voznika
usmerjenih v krmiljenje. Uporaba celotne zmogljivosti
stroja je tako možna samo s pomočjo pri krmiljenju.

Poseben komplet je na voljo kot priključek in je sestavljen
iz:

• (1) sistem senzorjev s povezovalnimi kabli
• (1) komplet strojne opreme za namestitev na žetveno
enoto
• (1) navodila za sestavo

Poseben komplet za WCS
Za izjemno izboljšanje zmogljivosti žetvene enote za
žetev WCS je na voljo poseben komplet kot priključek.

Ta komplet je sestavljen iz:

• (2) kotnikov za zunanje polže za poležan pridelek
• (2) konice, ki so namenjene ločevanju
• (1) navodila za sestavo.
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Odpravljanje težav

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008A3 -82-22JAN19-1/2

Rotacijska žetvena enota 445

OPOZORILO: Pred izvajanjem nastavitev ali
vzdrževalnih del VEDNO izklopite motor,

odstranite kontaktni ključ in počakajte, da se
vsi premikajoči se deli ustavijo.

Simptom Težava Rešitev

Zahteva po moči postane previsoka Otopeli rotacijski noži Zamenjajte segmente.

Pokvarjeni čistilniki Namestite nove čistilnike.

Rotacijski noži se ne vrtijo
enakomerno

Nabrani listi pod rotorji, umazanija v
predelu rotorjev

Če stroj deluje neprekinjeno, rotacijske
nože čistite dnevno ali tako pogosto,
kot je treba.

Pokvarjeni čistilniki Namestite nove čistilnike.

Rotacijska žetvena enota vibrira Neuravnoteženost zaradi asimetričnih
segmentov rotacijskih nožev

Zamenjajte segmente nožev rotorja
v parih (po dva, ker so nameščeni
natanko eden proti drugemu).

Eden od čistilnikov je poškodovan Zamenjajte oba čistilnika.

Neravnovesje, ki ga povzroča
umazanija na rotacijskih nožih

Očistite rotor.

Prekomerna navpična zračnost
rotacijskega noža

Preusmerite in privijte ali namestite
nove segmente nožev rotorja.

Nabiranje luščin pri strgalih Strgala niso pravilno poravnana Glejte poglavje »Vzdrževanje«.

Potiskanje stebel naprej, preden
so odrezana (strnišče je dolgo in
neenakomerno)

Nabrano listje na manjših delilnikih Očistite delilnike.

Eden od čistilnikov je poškodovan Zamenjajte oba čistilnika.

Otopeli rotacijski noži Zamenjajte segmente.

Pregrevanje menjalnika Preveč olja v menjalniku Preverite raven olja menjalnika.

Nepravilna raven olja Preverite raven olja menjalnika.

Ohišje dovajalnika ali dovajalni
bobni so se nehali vrteti (vrteča se
rezila se še vrtijo)

Nabiranje poljščine v predelu
dovajanja

Za kratek čas vklopite vzvratni tek.
Postopek po potrebi ponovite.

Rahlo privijte torno sklopko Zategnite vijak.

Umazane ali obrabljene torne plošče Očistite ali zamenjajte zavorne obloge.

Okvara menjalnika Obrnite se na zastopnika za KEMPER.

Veliki bobni ohišja dovajalnika in
rotacijski noži se prenehajo vrteti
samodejno

Okvarjena čeljustna sklopka (prestavni
obroč)

Obrnite se na zastopnika za KEMPER.
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Odpravljanje težav

KM00321,00008A3 -82-22JAN19-2/2

Simptom Težava Rešitev

Celotna leva ali desna stran
rotacijske žetvene enote se ne
zaganja več

Okvara leve ali desne torne sklopke Obrnite se na zastopnika za KEMPER.

Blokada v hidravličnem sistemu
zunanje enote za košnjo

Tujek (na primer zrno peska) ovira
omejevalnik

Obrnite se na zastopnika za KEMPER.

Slabo rezanje s širokim razmikom
med vrstami

Srednja vrsta rastlin se nahaja na
sredini rotacijske žetvene enote, če se
približujete 5 vrstam

Če so vrste daleč vsaksebi, se
približajte le štirim. Obrnite se na
zastopnika za KEMPER.
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Mazanje in periodično vzdrževanje

OUKM001,0000012 -82-15FEB05-1/1

KM00321,00002CB -82-03MAY10-1/1

KM00321,00002CC -82-30APR10-1/1

Servisni intervali

OPOZORILO: Preden se lotite nastavljanja
in servisnih del, vedno:
– Izključite stroj
– Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice
– Počakajte, da se ustavijo vsi premikajoči se deli.

POMEMBNO: Navedeni intervali so namenjeni
povprečnim pogojem. Če so delovni pogoji
slabši, boste mogoče morali pogosteje nanesti
mazivo in zamenjati olje.

POMEMBNO: Zamenjajte vse poškodovane dele.
Vse vijake, ki so zrahljani, morate znova
zategniti z ustreznim zateznim momentom.

Pred mazanjem očistite mazalke. Zamenjajte
poškodovane ali izgubljene mazalke. Če nova mazalka
ne sprejema masti, jo odstranite in preverite, ali je prehod
za mast zamašen.

Tudi pred in po vsaki žetveni sezoni izvedite mazanje in
vzdrževalna dela, navedena v tem razdelku.

Mast
Mast je treba izbrati glede na konsistenco NLGI in glede
na pričakovane zunanje temperature v obdobju do
naslednjega vzdrževanja.

Priporočamo mast AVIA AVIALITH 2 EP.

Ostale masti se lahko uporabljajo, če ustrezajo naslednjim
specifikacijam:

Klasifikacija NLGI Service GC-LB

POMEMBNO: Nekateri tipi zgoščevalcev masti niso
združljivi z drugimi. Predmešanjem različnih vrst
maziva se obrnite na svojega dobavitelja maziva.
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Tekoča mast za pogone
Kotna gonila čelnega zobnika v dovajalnih bobnih so
napolnjena s tekočo mastjo.

Priporočamo naslednje tekoče masti:
Proizvajalec Oznaka
ARAL ARALUB FDP 00
BP ENERGREASE HT 00 EP
TEXACO STARFAK E 900
WESTFALEN GRESANAT X 00

Ostale tekoče masti se lahko uporabljajo, če ustrezajo
naslednjim specifikacijam:

Klasifikacija NLGI Service NLGI 00
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Mazanje in periodično vzdrževanje
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Olje za menjalnik
Do naslednje menjave vedno izberite viskoznost olja
glede na pričakovane zunanje temperature.

Olja menjalnika morajo ustrezati klasifikaciji API Service
GL-5.
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Hladilno sredstvo za torno sklopko MGC (ohišje glavnega gonila)

Hladilni sistem torne sklopke MGC je napolnjen, da nudi
celoletno zaščito pred korozijo in zmrzovanjem do -37
°C (-34 °F).

Uporabite koncentrat hladilne tekočine na osnovi etilen
glikola z nizko vsebnostjo silikata. Mešalno razmerje je 50
% koncentrata in 50 % vode.

Koncentrat hladilne tekočine mora biti takšne kakovosti,
da ščiti lito železo v hladilnem sistemu pred korozijo
kavitacije.

Mešanica etilen glikola in vode v razmerju 50 : 50
zagotavlja varovanje pred zmrzovanjem do -37 °C (-34
°F). Če je potrebna zaščita za nižje temperature, se za
priporočila posvetujte s svojim zastopnikom za KEMPER.

Kakovost vode je pomembna za pravilno delovanje
hladilnega sistema. Priporoča se destilirana, deionizirana
ali demineralizirana voda za mešanje s koncentratom
hladilne tekočine na osnovi etilen glikola.

Intervali za menjavo hladilne tekočine

Po 3 letih ali 3000 delovnih urah izpustite hladilno
tekočino iz torne sklopke MGC (ohišje glavnega gonila),
in napolnite sklopko z novo hladilno tekočino. Pri vsakem
intervalu zamenjave izpustite hladilno tekočino, izperite
hladilni sistem in ga napolnite z novo hladilno tekočino.
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Mazanje in periodično vzdrževanje
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DX,LUBST -82-11APR11-1/1

OUKM001,0000014 -82-15FEB05-1/1

KM00321,00002CD -82-03MAY10-1/1

Uporaba drugih in sintetičnih maziv

Različni pogoji uporabe v različnih okoljih lahko zahtevajo
uporabo drugih maziv, ki niso navedena v tem navodilu.

Nekatera maziva morda niso na voljo na vaši lokaciji.

Za informacije in priporočila se obrnite na zastopnika
KEMPER.

Sintetična maziva se lahko uporabljajo, če ustrezajo v tem
navodilu navedenim specifikacijam.

Temperaturne meje in servisni intervali v tem priročniku
se nanašajo tako na običajna kot na sintetična maziva.

Predelana maziva (znova pridobljeni izdelki) se lahko
uporabljajo, če ustrezajo ogovarjajočim specifikacijam.

Mešanje maziv

Na splošno se izogibajte mešanju različnih znamk ali vrst
olja. Proizvajalci olj v svoja olja dodajajo aditive, da bi
izpolnili določene specifikacije in zahteve za delovanje.

Mešanje različnih olj lahko moti pravilno delovanje teh
aditivov in zmanjša učinkovitost maziva.

Za informacije in priporočila se obrnite na zastopnika
KEMPER.

Skladiščenje mazalnih sredstev

Vaš stroj bo lahko deloval optimalno samo ob uporabi
čistih mazalnih sredstev.

Za mazalna sredstva uporabljajte samo čiste posode.

Mazalna sredstva in posode neoporečno shranjujte in
jih zavarujte pred prahom in vlago. Posodo shranjujte

v ležečem položaju, da se prepreči zbiranje vode in
umazanije.

Prepričajte se, da je posoda primerno označena, vsebina
mora biti na posodi neoporečno navedena.

Stare posode in ostanke masti odstranite v skladu z
ekološkimi predpisi.

Na začetku vsake žetvene sezone
Pred začetkom delovanja kombajna izvedite splošen
pregled tornih sklopk v glavnem pogonu in pregled
zbiralnih bobnov. V poglavju »Vzdrževanje« preberite
razdelek »Razbremenitev tlaka drsnih sklopk glavnega
pogona«.

Rotacijsko žetveno napravo pustite delovati nekaj minut.
Nato preverite vse ležaje. Če ugotovite pregrevanje
ali pretirano zračnost, zamenjajte ustrezne ležaje pred
uporabo rotacijske žetvene naprave.

Uporabite originalne nadomestne dele
KEMPER
Originalni nadomestni deli KEMPER so bili zasnovani
posebej za stroje KEMPER.

Ostali deli niso preverjeni niti odobreni s strani podjetja
KEMPER. Namestitev in uporaba takih izdelkov ima lahko
negativen vpliv na oblikovne značilnosti strojev KEMPER
in lahko posledično vpliva na varnost.

Tveganju se izognite tako, da uporabljate le originalne
nadomestne dele KEMPER.
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Mazanje in periodično vzdrževanje
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Splošni pregled pogonov in nivojev olja rotacijske žetvene enote
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A—Izpustni vijak za olje
B—Polnilni čep olja
C—Oddušnik
D—Čep za kontrolo nivoja olja
1—Menjalnik s čelnimi zobniki

(stalno namazan)
2—Pogon stožčastega zobnika –

3,5 l (0,92 U.S. gal)

3—Pogon stožčastega zobnika –
3,5 l (0,92 U.S. gal.)

4—Kotno gonilo čelnega zobnika
– 3,0 l (0,79 US. gal.)

5—Kotno gonilo čelnega zobnika
– 3,0 l (0,79 US. gal.)

6—Kotno gonilo čelnega zobnika
– 3,5 l (0,92 US. gal.)

7—Kotno gonilo čelnega zobnika
– 3,5 l (0,92 US. gal.)

8—Menjalnik (2 hitrosti,
silokombajni New Holland –
4,0 l (1,05 US. gal.))

9—Menjalnik (standardno,
silokombajni Claas) – 0,9 l
(0,24 U.S. gal.)

10— Menjalnik (silokombajni
CLAAS z 2 hitrostma) – 4,5 l
(1,19 U.S. gal.)

Nekoliko dvignite rotacijsko žetveno enoto, tako da bo
poravnana vodoravno, in preverite nivo olja v menjalnikih
in pogonih stožčastega zobnika. Pravilen nivo olja je do
spodnjega roba čepa za kontrolo nivoja (D).

Preverite nivo olja v pogonih stožčastega zobnika (6) in
(7) tako, da so enote za košnjo zložene navzgor.

Olje zamenjajte vsakih 500 ur uporabe ali ob koncu vsake
žetvene sezone.
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Mazanje in periodično vzdrževanje

KM00321,000037F -82-16JAN15-1/1

Vsakih 10 ur - servisne točke za mazanje
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Mazanje in periodično vzdrževanje

KM00321,00008A8 -82-24JAN19-1/1

ZX,676RHU003855 -82-20JAN95-1/1

KM00321,00008A9 -82-24JAN19-1/1

Vsakih 50 delovnih ur – servisne točke za mazanje
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Na začetku sezone žetve
Preden boste žetveno enoto začeli ponovno uporabljati,
izvedite splošen pregled tornih sklopk v centralnem
menjalniku in pogonih zbiralnih in dovajalnih bobnov.

Za več informacij si preberite "Torne sklopke v centralnem
menjalniku" in "Torne sklopke v zbiralnih in dovajalnih
bobnih" v poglavju "Vzdrževanje".

Obratujte s strojem in preverite vse tečaje glede
pregrevanja in prekomerne zračnosti.

Vsakih 10 delovnih ur
Očistite območja okoli bobnov ohišja dovajalnika,
segmentov nožev rotorja ter strgal lusk in stebel.

Preverite vse menjalnike glede morebitnih puščanj olja.
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Mazanje in periodično vzdrževanje

KM00321,00008AA -82-24JAN19-1/1

KM00321,00008AB -82-24JAN19-1/1

ZX,676RHU003857 -82-20JAN95-1/1

Vsakih 10 delovnih ur – čistilniki in segmenti
nožev rotorja
Preverite vse čistilnike (A) in segmente nožev rotorja (B)
glede znakov obrabe.

Obrabljene dele zamenjajte (glejte poglavje
»Vzdrževanje«).

A—Čistilnik B—Segment noža rotorja
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Vsakih 10 delovnih ur – uteži za ravnovesje
Preverite, ali so uteži za ravnovesje (A) pod zunanjimi
noži rotorja obrabljene.

Zamenjajte vse poškodovane ali obrabljene uteži za
ravnovesje in vijake.

A—Uteži za ravnovesje
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Vsakih 50 ur (enkrat tedensko)
Izvedite vse posege, ki so navedeni pod "Vsakih 10 ur".

Preverite, da so vsi vijaki trdno priviti z zateznim
momentom, ki je naveden v razpredelnici za zatezni
moment.

Odstranite tujke iz območja vhoda in rezanja.

Očistite spojke in gredi s kardanskim zglobom na koncih
preklopnih delov.
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Mazanje in periodično vzdrževanje

KM00321,000019A -82-12JUN09-1/1

Vsaka 3 leta – Zamenjava hladilne tekočine torne sklopke glavnega pogona

OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte odpirati
izpustnega ali polnilnega čepa (B), ko je
torna sklopka vroča! Počakajte, da se torna
sklopka ohladi. Najprej odvijte čep (B) za
en obrat, da sprostite tlak.

Posodo torne sklopke (A) lahko izpraznite in znova
napolnite. Pri teh servisnih delih je treba torno sklopko
odstraniti iz stroja. Zato priporočamo, da se za
praznjenje/polnjenje torne sklopke obrnete na prodajalca
KEMPER.

Tehnični podatki
Posoda torne
sklopke glavnega
pogona—Prostornina................................................. 1,3 l (0,26 US gal.)
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Mazanje in periodično vzdrževanje

ZX,676RHU003858 -82-20JAN95-1/1

Servis na koncu žetvene sezone
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Očistite in shranite žetveno enoto. Očistite odprtine (A)
pod tornimi sklopkami bobna.

Zamenjajte olje in namažite žetveno enoto.

Preverite vse komponente glede obrabe in naročite
rezervne dele, ki jih boste v naslednji sezoni potrebovali.
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Vzdrževanje

DX,TORQ2 -82-30MAY18-1/1

Zatezni momenti za metrične sornike in vijake
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Razred 4.8 Razred 8.8 ali 9.8 Razred 10.9 Razred 12.9Velikost
sornika ali
vijaka

Šestroba
glavaa

Prirobnična
glavab

Šestroba
glavaa

Prirobnična
glavab

Šestroba
glavaa

Prirobnična
glavab

Šestroba
glavaa

Prirobnična
glavab

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 Nm lb-ft Nm lb-ft Nm 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 Nm lb-ft Nm 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

Navedene nazivne vrednosti zateznih momentov so namenjene le za splošno
uporabo s predvideno natančnostjo zasukov 20 %, kot na primer z ročnim
momentnim ključem.
NE uporabljajte teh vrednosti, če se v navedenih primerih uporablja drugačen
zatezni moment ali postopek zatezanja.
Za zaporne matice, za pritrdilne elemente iz nerjavnega jekla ali matice na
U-sornikih glejte navodila za zatezanje za posamezno uporabo.

Pritrdilne elemente menjajte vedno samo z elementom enakega
ali višjega kakovostnega razreda. Vijake in matice višjega
kakovostnega razreda privijajte z enakim zateznim momentom,
kot prej nameščene dele.

• Prepričajte se, da so navoji pritrdilnih elementov čisti.
• Nanesite tanko plast Hy-Gard™ ali drugega olja pod glavo in na navoje pritrdilnega elementa, kot je prikazano na spodnji sliki.
• Bodite varčni pri količini olja, da zmanjšate tveganje za hidravlično blokado v slepih luknjah zaradi čezmerne količine olja.
• Pravilno začnite navijati navoj.
TS1741 —UN—22MAY18

aVrednosti v stolpcu za šestrobe glave veljajo za šestrobe glave ISO 4014 in ISO 4017, šestrobe udrte glave ISO 4162 in šestrobe matice ISO 4032.
bVrednosti v stolpcu za šestrobe glave s prirobnico veljajo za izdelke šestrobih matic s prirobnico B18.2.3.9M, ISO 4161 ali EN 1665.
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Vzdrževanje

KM00321,00008AC -82-28JAN19-1/3

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AC -82-28JAN19-2/3

Torne sklopke ohišja glavnega gonila
Splošne informacije

Dve torni sklopki (A) na glavnem pogonu varujeta
celotno rotacijsko žetveno enoto pred nepotrebnimi
obremenitvami. Zato je treba ti sklopki vzdrževati povsem
pravilno. Nastavitev zateznega momenta je 700 Nm (511
lb-ft).

A—Torna sklopka
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Preverjanje tornih sklopk
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A—Torna sklopka B—Zaščitna cev C—Matica

POMEMBNO: Naslednje korake morate opraviti
pred prvo uporabo rotacijske žetvene enote
in tudi po vsakem dolgotrajnem času, ko
enota ni v uporabi.

Odvijte zaščitne cevi (B).

Zategnite matico (C). Posledično se bodo vozni diski
sprostili. Obrnite sklopko (A).

Odvijte matico (C) do konca navoja.

Namestite zaščitne cevi (B).

OPOMBA: Enkrat letno naj zastopnik za KEMPER opravi
splošno vzdrževanje tornih sklopk.
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Vzdrževanje

KM00321,00008AC -82-28JAN19-3/3

Letno vzdrževanje tornih sklopk
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Pred vsako žetveno sezono je treba očistiti torne sklopke.

Izvedite naslednji postopek:

1. Razstavite sklopke rotacijske žetvene enote.

2. Zategnite matice (A). Posledično se bodo vozni diski
sprostili.

3. Upognite sproščene žlebove (D) z ustreznim orodjem.

4. Odstranite vse dele torne sklopke z ohišja (C).

5. Očistite vse dele, še posebej torne lamele (B).
Zamenjajte obrabljene dele.

6. Znova sestavite vse dele.

7. Žlebove (D) zunanje vdolbine (E) s primernim orodjem
upognite nazaj navznoter.

8. Odvijte matice (A) do konca navoja.

9. Znova namestite sklopke na rotacijsko žetveno enoto.
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A—Matice
B—Torna lamela
C—Ohišje

D—Žleb
E—Zunanja reža
F—Notranja reža
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Vzdrževanje

KM00321,00008AD -82-28JAN19-1/4

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AD -82-28JAN19-2/4

Torne sklopke v glavnem pogonu – z vodnim
hlajenjem (opcijsko)
Splošne informacije

Dve torni sklopki (A) na glavnem pogonu varujeta
celotno rotacijsko žetveno enoto pred nepotrebnimi
obremenitvami. Zato je treba ti sklopki vzdrževati povsem
pravilno. Nastavitev zateznega momenta je 680 Nm (501
lb-ft).

A—Torna sklopka
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Preverjanje tornih sklopk
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A—Torna sklopka z vodnim
hlajenjem

B—Zaščitna cev C—Matica

POMEMBNO: Naslednje korake morate opraviti
pred prvo uporabo rotacijske žetvene enote
in tudi po vsakem dolgotrajnem času, ko
enota ni v uporabi.

Odvijte zaščitne cevi (B).

Zategnite matico (C). Posledično se bodo vozni diski
sprostili. Obrnite sklopko (A).

Odvijte matico (C) do konca navoja.

Namestite zaščitne cevi (B).

OPOMBA: Enkrat letno naj zastopnik za KEMPER opravi
splošno vzdrževanje tornih sklopk.
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Vzdrževanje

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AD -82-28JAN19-3/4

Letno vzdrževanje tornih sklopk

Pred vsako žetveno sezono je treba očistiti torne sklopke.

Izvedite naslednji postopek:

1. Razstavite sklopke rotacijske žetvene enote.

2. Zategnite matice (A). Posledično se bodo vozni diski
sprostili.

3. Najprej odstranite pritrdilni obroč (F) iz ohišja (B).

4. Nato odstranite vse dele torne sklopke iz ohišja (B).

5. Očistite vse dele, še posebej torne lamele (C) in (E).
Zamenjajte obrabljene dele.

6. Znova sestavite vse dele.

7. Namestite pritrdilni obroč (F), kot je opisano spodaj
pod »Nastavitve zateznega momenta«.

8. Odvijte matice (A) do konca navoja.

9. Znova namestite sklopke na rotacijsko žetveno enoto.

A—Matica
B—Ohišje
C—Torna lamela
D—Posoda za hladilno

tekočino – 1,3 l (0,34 US.
gal)

— Voda: 0,65 l (0,17 U.S.gal.)
— Sredstvo proti zmrzovanju:

0,65 l (0,17 U.S.gal.)
E—Torna lamela
F—Pritrdilni obroč
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Vzdrževanje

KM00321,00008AD -82-28JAN19-4/4

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AE -82-28JAN19-1/2

Nastavitve zateznega momenta
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A—Utor
B—Zunanja reža

C—Ohišje
D—Notranja reža

E—Pritrdilni obroč

POMEMBNO: Ne prekoračite predpisanega zateznega
momenta 680 nm (501 lb-ft). Zatezni moment nastavite po naslednjem postopku:

Poravnajte zarezo (A) z zunanjo stranjo in jo priključite v
zunanjo vdolbino (B) na ohišju (C).

Torne sklopke v ohišju podajalnika in
dovajalnih bobnih
Splošne informacije

Ohišje podajalnika in dovajalni bobni so opremljeni s
tornimi sklopkami za zaščito pogonskih elementov pred
preobremenitvijo.
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Vzdrževanje

KM00321,00008AE -82-28JAN19-2/2

Preverjanje tornih sklopk

POMEMBNO: Naslednje korake morate opraviti
pred prvo uporabo rotacijske žetvene enote
in tudi po vsakem dolgotrajnem času, ko
enota ni v uporabi.

Odstranite plastične pokrove (A).

Zategnite vse matice (B). Posledično se bodo vozni diski
sprostili.

Obrnite relevantni boben tako, da se bodo torne lamele
sprostile.

Znova odvijte vse matice (B), dokler ne dosežejo zapore
na koncu navoja.

OPOMBA: Enkrat letno naj zastopnik za KEMPER opravi
splošno vzdrževanje tornih sklopk.

A—Plastični pokrovi B—Matice
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Vzdrževanje

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AF -82-28JAN19-1/4

Območje za dovajanje in rezanje
Točke majhnega ločevalnika

OPOZORILO: Pred vzdrževanjem ali
nastavitvenimi deli izklopite motor in počakajte,
da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Da bi se poljščina sprejela v stroj, pravilno zbrala, odrezala
in podala naprej, je ključno, da so spodaj navedeni deli
medsebojno poravnani.

Podajalni zobje (C) se premikajo na razdalji (X = 25 mm;
0,98 in) nad rotacijskim rezilom (B). Razdalja (Y) med
končnim delom točke majhnega delilnika (A) in dovajalnimi
zobmi (C) mora biti med 4 in 6 mm (0,16 in 0,24 in.). Čim
manjša je razdalja, tem lažje bo žeti poležan pridelek.

Vodila točk delilnika (E) morajo popeljati poljščino v
sosednje vrste zob (D). Obrabljene dele naj zamenjajo pri
vašem zastopniku za KEMPER.

A—Točke majhnega
ločevalnika

B—Segment noža rotorja
C—Podajalni zobje
D—Vrsta zob

E—Vodnik za konice
ločevalnika

G—Čistilnik
X—25 mm (0,98 in.)
Y—4–6 mm (0,16–0,24 in.)
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Vzdrževanje

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008AF -82-28JAN19-2/4

Rotacijski noži

OPOZORILO: Po izklopu rotacijske žetvene enote
se rotacijski noži še naprej vrtijo. To lahko
prepoznate po barvi segmentov rezil, slišnem
klikanju, ki ga povzroča prosti tek.

Konice in segmenti rezil so nameščeni v smeri rezanja.
Standardni segmenti rezil (A) imajo debelino 2,5 mm (0,1
in.) in so pritrjeni s štirimi vijaki.

Segmenti rezil (B) se uporabljajo v bližini čistilnika in imajo
debelino 3,5 mm (0,14 in). Pritrjeni so s petimi vijaki.

Čistilniki (C) so pritrjeni z vijakom M10x25 in strižnim
vijakom M8x25 na rotorju. Oba vijaka sta posebna vijaka.

Vsak dan preverjajte čistilnike (C) glede obrabe ali
poškodb.

A—Segmenti rezil
B—Segmenti rezil

C—Čistilnik

ZX
00
70
67

—
U
N
—
21
M
A
R
95

ZX
00
70
68

—
U
N
—
21
M
A
R
95

55-9 021519

PN=66



Vzdrževanje

KM00321,00008AF -82-28JAN19-3/4

KM00321,00008AF -82-28JAN19-4/4

Zobje na bobnih ohišja podajalnika

Zobje (B) na bobnu ohišja podajalnika (A) se morajo
premikati skozi vodilno režo v strgalu pri konstantni višini.

Vsaka vrsta zob ima varjen čistilnik (C). Ta čistilnik očisti
dovajalno stran strgala. Razdalja med konico čistilnika (C)
in robom strgala ne sme biti večja od 2 mm (0,08 in.).

Nabiranje luščin v strgalih lahko nakazuje na slabo
nastavitev ali obrabo konic čistilnika. Čistilniki so izdelani
iz posebnega jekla, ki ga odlikuje velika moč. Prvotno
stanje čistilnikov je mogoče povrniti z varjenjem z jeklenimi
elektrodami.

A—Boben ohišja podajalnika
B—Zobje

C—Čistilnik
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Strgala bobnov ohišja podajalnika

To območje morajo biti čisto, da se izognete blokadam v
območju pretoka.

Razdalja med konci strgala (A) in steno bobna mora biti
čim manjša. Največje razdalje (X = 5 mm; 0,2 in.) ne
smete preseči.

A—Strgalo X—5 mm (0,2 in.)
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Vzdrževanje

KM00321,00008B0 -82-28JAN19-1/5

KM00321,00008B0 -82-28JAN19-2/5

Nadaljevanje na naslednji strani KM00321,00008B0 -82-28JAN19-3/5

Območje dovajanja požete poljščine
Točka stika med strgalom in vodilom

Nastavite strgalo (A) in vodilo (B) tako, da je razdalja
(X) med njima največ 3 mm (0,12 in.). Za zagotavljanje
stalnega pretoka poljščine mora biti vodilo (B) približno 2
mm (0,08 in.) za strgalom (A). Zobje se morajo premikati
skozi območje med strgalom in vodilom s stalno razdaljo
do robov.

A—Strgalo
B—Vodilo

X—3 mm (0,12 in.)
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Strgalo na velikem bobnu ohišja podajalnika

Zobje (A) se morajo premikati po sredini skozi reže v
strgalu (B).

Strgalo (B) mora biti kar najbližje bobnu ohišja podajalnika.

A—Zobje B—Strgalo
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Strgalo na majhnem bobnu ohišja podajalnika

Strgalo (A) nastavite čim bližje steni bobna ohišja
podajalnika (B). Vrzel ne sme biti večja od 5 mm (0,2 in.).

A—Strgalo
B—Boben ohišja podajalnika

X—5 mm (0,2 in.)
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Vzdrževanje

KM00321,00008B0 -82-28JAN19-4/5

KM00321,00008B0 -82-28JAN19-5/5

KM00321,00008B1 -82-28JAN19-1/1

Strgala na podajalnih bobnih

Strgalo z vodilno ploščo (A) lahko obrnete tako, da ga
lahko nastavite na širino podajalnega valja silokombajna.
Vrste zob na bobnih morajo potekati v sredino reže strgala.

Razdalja (X) med strgalom in podajalnim bobnom (B) ne
sme presegati 5 mm (0,2 in.).

A—Plošča vodila
B—Podajalni boben

X—5 mm (0,2 in.)
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Spodnji podajalni zobje na podajalnih bobnih

Maksimalna nastavitev razdalje med deflektorjem (A) in
vrhom podajalnih zob (B) je (X) 4 mm (0,16 in.).

A—Deflektor
B—Podajalni zobje

X—4 mm (0,16 in.)
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Pogon za polž za poležan pridelek
Pogonski jermen za polž za poležano poljščino je
nameščen na zunanjem koncu zložljivih enot za košnjo.
Vodilo navzkrižno nameščenega V-jermena (A) izvedete
z nastavljivim vodilnim valjem (B). Napetost jermena
nastavite tako, da povlečete zadnji zgornji ležaj navzgor.
Postopek nastavitve je razložen na nalepki blizu
pogonskega jermena.

A—V-jermeni B—Valj vodila
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Vzdrževanje

KM00321,000014A -82-26MAR09-1/1

Čiščenje rotacijske žetvene enote
Odstranite odvečno žetev s pomočjo stisnjenega zraka
in/ali ročne krtače.

Pri uporabi visokotlačne/parne čistilne naprave naj
razdalja (X) ne bo manjša od 250 mm (9.84 in.). Oglejte si
podatke o najvišji temperaturi in najvišjem tlaku.

Tehnični podatki
Visokotlačna/parna
čistilna naprava—Maks.
temperatura....................................................................... 50 °C (122 °F)
Visokotlačna/parna
čistilna naprava—Maks.
tlak................................................................ 8000 kPa (80 bar; 1160 psi)
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X—250 mm (9.84 in.)
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Skladiščenje

KM00321,000019E -82-12JUN09-1/1

OUKM001,0000016 -82-15FEB05-1/1

Skladiščenje ob koncu žetvene sezone
• Rotacijsko žetveno enoto pospravite na suho mesto.
Če je le možno, jo odložite na ravno površino.
• Previdno očistite rotacijsko žetveno enoto in
preverite vse drsne sklopke. Po potrebi prilagodite
nastavitve. V poglavju Vzdrževanje preberite razdelek
»Razbremenitev tlaka drsnih sklopk glavnega pogona.
• Namažite rotacijsko žetveno napravo ali izpustite olje.
• Preverite rotacijsko žetveno napravo glede
poškodovanih ali obrabljenih delov ter jih po potrebi
zamenjajte. Za podrobnejše preglede se obrnite na
svojega zastopnika za KEMPER.
• Po potrebi popravite lak in očistite nalepke.
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Začetek nove sezone
• Če je potrebno, rotacijsko žetveno enoto skrbno očistite.
• Pred začetkom žetvene sezone namažite rotacijsko
žetveno enoto in opravite vsa dospela vzdrževalna
dela. Glejte “Mazanje in periodično vzdrževanje”.
• Preverite pritrditev vseh mehanskih delov.
• Preverite, ali se zunanje enote rotacijske žetvene enote
pravilno odpirajo in zapirajo.
• Znova preberite uporabniški priročnik.
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Tehnični podatki

KM00321,00008B2 -82-28JAN19-1/1

KM00321,0000385 -82-27JAN15-1/1

Rotacijska žetvena enota 445
Pogonski sistem ........................................................... Menjalnik z oljno kopeljo in varnostno sklopko

Rezalni sistem.............................................................. Rezalni sistem z visokohitrostnimi rotorji za 4 široke ali 6 ozkih vrst

Transporter za poljščine.................................................. štiri nizke hitrosti ohišja podajalnika in dva nagnjena podajalna bobna

Teža z osnovno opremo.................................................. pribl. 1795 kg (4068 lb)

Širina
Transportna širina ......................................................... 2,47 m (8 ft 1,2 in.)
Delovna širina .............................................................. 4,55 m (14 ft 11,12 in.)
Skupna širina ............................................................... 4,60 m (15 ft 1,09 in.)

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

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

Maks. hitrost vožnje....................................................... 20 km/h (12,43 mph)

Raven zvoka
Maks. raven zvoka pri voznikovih ušesih v skladu z
DIN ISO 11204. Merilna metoda v skladu z ISO 5131 z

nameščeno rotacijsko žetveno enoto na silokombajnu in z
zaprto kabino (povprečna vrednost):

Rotacijska žetvena enota 445.................................................................................... 76,1 dB(A)
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Tehnični podatki

KM00321,00008B3 -82-28JAN19-1/1

Izjava EU o skladnosti
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Nemčija

Spodaj imenovana oseba izjavlja, da je
izdelek
Tip stroja: Rotacijska žetvena enota
Model: 445

izpolnjuje vsa ustrezna določila in temeljne zahteve naslednjih direktiv:

DIREKTIVA ŠTEVILKA POSTOPEK CERTIFIKACIJE

Direktiva o strojih 2006/42/ES Samocertificiranje v skladu s členom 5 te direktive
Varnost kmetijske mehanizacije — 1. del DIN EN ISO 4254-1 Samocertificiranje
Varnost kmetijske mehanizacije — 7. del DIN EN ISO 4254-7 Samocertificiranje
Varnost mehanizacije DIN EN ISO 12100 Samocertificiranje
Gredi s kardanskim zglobom in njene enote za
zaščito

DIN EN 12965 Samocertificiranje

Ime in naslov osebe v EU, ki ima pooblastila za sestavo tehnične projektne dokumentacije:
Brigitte Birk
Mannheim, Nemčija D-68008

Kraj izdaje izjave: 48703 Stadtlohn, Nemčija Ime: Hannes Fischer
Datum podpisa izjave: 2. maj 2017 Naziv: Vodja načrtovanja izdelkov
Proizvodna enota: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Serijska številka

KM00321,00000DF -82-22DEC11-1/1

KM00321,000037E -82-16JAN15-1/1

Tablica s serijsko številko rotacijske žetvene
naprave

A—Tip
B—Oznaka modela
C—Identifikacijska številka

izdelka

D—Teža
E—Leto proizvodnje
F—Modelno leto

K
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Serijska številka
Pri naročanju delov vedno navedite serijsko številko
rotacijske žetvene enote. Serijska številka je nameščena
na tablici na levi strani pritrdilnega okvirja. Številko vpišite
na predvideno mesto na nasprotni strani.

Datum nakupa ____________ (izpolni kupec)
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