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1 Указания за безопасност  C 1200 

Предписания за избягване на злополуки 
 

1. Забранен е престоят в зоната на навлизане на ожънатите култури. 
2. Обслужването на устройството за заточване може да става само отстрани и 

само при затворен корпус на колелото с ножове. Носете защитни очила. 
3. Ожънатите култури не трябва да се побутват с ръка или с крак. 
4. При всички работи по комбайна, лостът на предавателния вал трябва да е на 

положение "ИЗКЛ." и моторът на трактора да е изключен. 
Работете внимателно: След спиране на всмукателните барабани, роторите на 
ножовете продължават да се въртят по инерция! 

5. При движение по пътищата, предпазната ламарина трябва да е монтирана над 
върховете на листовите повдигачи. 

6. При работеща машина не трябва да се отваря корпусът на колелото с ножове.  
Внимание: Машината продължава да се върти по инерция! 

7. Внимавайте за стабилното положение на всички ножове. 
8. Шарнирната ос трябва да се свърже внимателно. 
9. Предпазителят на шарнирната ос трябва винаги да се поддържа в изправност, а 

предпазната тръба да се осигури срещу превъртане. 
10. Броят на ребрата на предпазната фуния към шарнирната ос не трябва да се 

променя.  
11. При работа под машината, тя трябва да е сигурно укрепена. 
12. При движение по пътищата, изхвърлящата тръба трябва да се завърти така, че 

краят й да не стърчи нито странично, нито зад трактора или прикачения уред. 
13. Необходимо е да се спазват изискванията за осветление от Правилника за 

движение по пътищата. 
14. Докато колелото с ножове работи, е забранено стоенето в зоната на завъртане 

на изхвърлящата тръба. 
15. Прикачният инвентар може да се откача само на равна повърхност. 
16. Преди разкачане на хидравличните тръбопроводи, налягането трябва да се 

изпусне. При нараняване от изхвърлено под налягане хидравлично масло, 
трябва веднага да се потърси лекар. 

17. Препоръчваме да се носи подходяща защита за слуха. 
18. Преди да търсите чуждо тяло: Изключете всички задвижвания, спрете мотора и 

изчакайте да спрат всички части. 
19. Височината на машината не трябва да надхвърля 4,30 m, за да не закачи 

електрически далекопроводи. 
20. Прикачният куплунг не е предвиден за вертикални натоварвания. 
21. Всички елементи за обслужване на машината трябва да се монтират върху 

калника, директно до седалката на трактора. 
22. Ако е необходимо, управлението на трактора може да се подобри с 

противотежести, като се спазят допустимите натоварвания на осите. 
23. Забранен е престоят в зоната на отклонение на машината. Преди да се 

предприеме завъртане на машината, трябва да се внимава тя да виси 
хоризонтално; иначе машината може след освобождаване на преградата да се 
отклони самостоятелно от собственото си тегло. 

 Внимавайте особено много при завъртане, ако машината е на стръмнина. 
24. Хидравличната система работи под високо налягане. Всички шлаухи, които 

показват признаци на порьозност, чупливост или са повредени, трябва веднага 
да се сменят; в останалите случаи всички шлаухи и тръбопроводи се сменят 
най-късно след 6 години. 

25. Максимално допустимото налягане на маслото е 210 бара. 
26. Използвайте само оригинални резервни части от фирма KEMPER. 
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Преди пускане на машината в 
експлоатация, прочетете и спазвайте 
ръководството за работа и указанията 
за безопасност. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преди работа по поддръжка и 
ремонти, изключете мотора и 
извадете ключа. 

 
 
 
 
 

 

 
 

макс. 

1000 
оборота/минута 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Налягане в 
хидравликата 
Хидравлично налягане 
 

макс. 
2 1 0  бара 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 Указания за безопасност  C 1200 
 
 

 

 

 
 

 
Опасност от въртящия се ротор на 
триона. Спазвайте дистанция. 
 
 
 

 

 
 

 

 
Никога не бъркайте във въртящия се 
шнек. 

 

 
 

 

 
Шлайфане само при затворен капак на 
колелото с ножове. Носете защитни 
очила. 
 

 

 
 

 

 
Не пипайте движещите се части на 
машината. Изчакайте, докато спрат 
напълно. 
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Никога не пипайте въртящата се 
шарнирна ос. 
Прочетете ръководството за работа. 
 

 

 
 

 
 
Напуканите шлаухи трябва веднага да 
се сменят. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A Колелото с ножове се настройва само с 
ръкавици. 
B Колелото с ножове се шлайфа само със 
защитни очила. 
C Капакът на шлайфащата шайба трябва 
да се затвори след спиране 
   на колелото с ножове. 

 



Отговорност за продукта 5 
 

Уважаеми  
клиенти 

 Вие направихте добър избор, радваме се за вас и ви поздравяваме, 
че избрахте продукт на фирма KEMPER. Като ваш партньор ние ви 
предлагаме качество и ефективност, съчетано с безопасно 
обслужване. 
За да оцените условията за използване на нашата селскостопанска 
техника и за да можем винаги да се съобразяваме с тези изисквания 
при създаването на нови уреди, ние ви молим да ни предоставите 
някои данни. 
Освен това така ще ни дадете възможност да ви информираме 
целево за нашите нови продукти. 

   
Отговорност за 

продукта 
Задължение за 

предоставяне на 
информация 

 Гаранцията на продукта задължава производителя и търговеца, при 
продажба на уреди да предадат и ръководството за работа с тях и 
да обучат клиента за работа с машината, като го обучат за 
изискванията за безопасно обслужване и поддръжка. 
Към всяко ръководство за работа е приложен формуляр от няколко 
части (A,B,C и D), както в приложения образец. Потвърждението е 
необходимо за доказателство, че машината и ръководството за 
работа са предадени на клиента. 
За целта документ А трябва да се подпише и да се върне на фирма 
Kemper. Документ B остава в специализираната фирма, която 
предава машината. Клиентът получава документ D. 

   
ЕО-декларация за 

съответствие 
 Този продукт е тестван и означен със знака СЕ в съответствие с  

ЕО-директива 2006/42/EG (Communauté europeenne / Европейска 
общност). Към ръководството за работа е приложен екземпляр от 
ЕО-декларацията за съответствие. Декларацията се предава на 
съответния краен клиент, заедно с ръководството за работа. 

   
Предаване на 

ръководството за 
работа на трети лица 

 Внимание! Ако клиентът в бъдеще продаде машината, трябва да 
предаде заедно с нея и ръководството за работа. 

 



6  Предговор - област на приложение 
 

Предговор  Това ръководство за работа предлага наред с подробно техническо 
описание, също и общи и специални обяснения за функцията и за 
правилното обслужване на мелничната приставка Champion, както и 
указания за отстраняване на производствени неизправности. 
Запазваме си правото на промени, тъй като техническите решения 
се развиват непрекъснато и се пригаждат към най-новите научни и 
технически познания. 
Означенията " от ляво" и " от дясно" се отнасят за посока на 
движение на машината напред. 
Запишете серийния номер на машината на предвидената за това 
страница в края на ръководството за работа. Серийният номер е 
необходим на вашия търговец, за да ви достави бързо правилните 
резервни части. 

   
Област на 

приложение 
 Универсалният прикачен комбайни за кръмни култури Champion на 

фирма Kemper е подходящ за независимо от редове събиране на 
силажна царевица, цели силажни растения, люцерна, рапица, 
бакла, просо, слънчоглед и други стеблени растения. 
 
В съответствие със закона за безопасност на уредите, машината 
трябва да се използва само по предназначението ѝ. В противен 
случай не поемаме отговорност за възникналите щети. Към 
използването по предназначение се отнася също и спазването на 
нашето ръководство за работа и на условията за поддръжка на 
машината, както и използването само на оригинални резервни части 
на фирма Kemper. 
 
Машината Champion може да се използва, поддържа и ремонтира 
само от лица, които са запознати с нейното обслужване и са 
инструктирани за възможните опасности. (виж Предписания за 
избягване на злополуки, точка 1.1 от §1) 
 
Необходимо е да се спазват съответните предписания за избягване 
на злополуки, както и другите общо приети правила за техническа 
безопасност, за професионално здравеопазване и за движение по 
пътищата. 
Самоволните изменения на машината изключват отговорността на 
производителя за възникналите щети. 

   



 



Серийно изпълнение  7 
 

Прикачване  Специалното задвижване дава възможност за три варианта на 
прикачване към основната машина: 
ЧЕЛНО  -  ЗАДНО  -  СТРАНИЧНО 
Триточкова хидравлика на трактора, категория II 

   
Задвижване  Главна задвижваща шарнирна ос с плъзгащ съединител и със 

свободен ход, 1000 оборота/минута на предавателната ос на 
трактора 
Задвижваща система, разделена с накланящ се шарнир, 
разположена в задвижваща част, състояща се от две ъглови 
предавки за ЧЕЛНО и ЗАДНО задвижване, и в съединителна 
ремъчна предавка, не изискваща поддръжка.  

   
Система за косене  Новаторска система на отрязване, независима от редове: бързо 

оборотна роторна косачка. Отрязване на растенията по цялата 
работна ширина на машината от 1,25 m със затворен режещ венец 
със заменяеми сегменти. 

   
Устройство за 

нарязване на плява 
 Централно настройващо се дисково колело (1180 об./мин.) с 12 

ножа в специално профилирано изпълнение, с покритие от 
волфрамов карбид за допълнително раздробяване, двустранно 
използваем контра-нож с работни кантове от твърд метал, вградено 
устройство за заточване на ножовете, заменяеми износващи се 
ламарини в корпуса на колелото с ножове, притискащ под за 
допълнително раздробяване, който може да се замени с гладък под. 

   
Всмукване  Два всмукващи валяка със солидни назъбени лайсни, един валяк за 

предварително пресоване с пружиниращо натоварване и един 
гладък валяк за оптимално пресоване преди колелото с ножове. 
Всмукващите валяци и валякът за предварително пресоване се 
задвижват от предавка в маслена баня. 
Осигуровка срещу претоварване. 

   
Изхвърляща тръба  Свиваща се и хидравлично въртяща се (на 140º) изхвърляща тръба, 

регулираща се двойна изхвърляща клапа с електрическо 
обслужване. Необходим е един двойно-действащ управляващ 
вентил на трактора. 

   
Дължина на 

нарязване 
 Регулира се чрез смяна на шайбата на клиновидния ремък и чрез 

броя на режещите ножовете. 
 
Шайба на клиновидния ремък   Режещи ножове 
 ∅       12   6   4 
     180 mm       5  10  20 
     210 mm    7,5  15  30 



 



8  Специални изпълнения,  фиг. 15 
 

 



Технически данни  9 
 

Технически данни  Дължина  
  
Ширина   
Височина в работно 
положение 
Тегло   
Обороти на 
предавателната ос  
Захранване        
Разстояние между 
редовете   
Работна ширина 
Работна скорост 
Дължина на 
нарязване 

m: 
m: 
m: 
kg: 

об./мин: 
kW/конск

и сили: 
cm: 
m: 

km/h: 
mm: 

2,80 
1,76 
3,95 
1100 
1000 

от 50 kW (70 конски сили) - макс. 110 kW 
(150 конски сили) 

независимо от редовете 
1,25 

до 10 
5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 

   
Прикачване  Машината CHAMPION C 1200 може да работи с обикновен и със 

системен трактор в комбинирано ЗАДНО и СТРАНИЧНО, както и в 
ЧЕЛНО прикачване. 
Новаторската задвижваща техника дава възможност за използване 
на трите работни положения чрез завъртане на разделената 
задвижваща греда. 

   
Изисквания към 

трактора: 
 1. Макс. 110 kW (150 конски сили). Ако се използва по-мощен 

трактор, гаранцията не се признава. 
2. Контакт 12 V 
3. Един двойно-действащ управляващ вентил 
4. Предавателна ос от серия 1000 
5. Стандартна връзка  1 3/8 -   6 № 40496 
 Специална връзка 1 3/8 - 21 № 59025 
 Специална връзка 1 3/4 -   6 № 63254 
 Специална връзка 1 3/4 - 21 № 63255 

   
Шарнирна ос  Главната задвижваща шарнирна ос W 2400 е оборудвана с триещ 

куплунг за свободен ход FK 96/4 (M=1350 Nm). 
Версията със ЗАДНО и СТРАНИЧНО прикачване има свободен ход 
с посока на въртене надясно, а версията с ЧЕЛНО прикачване е с 
посока на въртене наляво. 

   
Специално 

оборудване 
 A Опорно колело вдясно, с регулираща се височина, 

препоръчва се при използване на лек трактор и при 
СТРАНИЧНО прикачване. (№ 64305) 

B Опорно колело вдясно, с регулираща се височина, 
допълнително се препоръчва при ЧЕЛНО прикачване. (№ 
68040) 

C Повдигач на стебла, движещ се във височина, за складиране 
на силаж. (№ 63036) 

D Твърди върхове за повдигача на стебла, за складиране на 
силаж (комплект = 2 броя) (№ 69195) 

E Механично задвижван разделител за стеблата. (№ 65960) 
F Втори удължител на изхвърлящата тръба - 1 метър (№ 64652) 
G Шайби за клиновиден ремък за дължина на нарязване 4 mm 

(№ 65975 + 65977). 
 



12  Техника Champion за прибиране на реколта 
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Начин на работа 
Фиг. 19 

 За патентираната система за отрязване няма никакво значение как 
подхожда към царевичните стебла: по дължината на реда, напречно 
или косо към редовете. Всяко царевично стебло без изключение 
влиза в някой от отворите за отрязване. Стеблата по цялата 
работна ширина на машината се отрязват от бързо движещия се 
назъбен нож 9 в свободен срез, т.е. без контра-нож. Стеблата се 
придвижват по дължината на въвеждащите щанги чрез бавно 
движещия се всмукващ барабан 1. Редицата от зъби 111 захваща 
царевичните стебла като с щипка.  Чрез движението напред на 
всмукващия барабан, ожънатите растения лягат върху поемащите 
зъби 11 и така се придвижва сигурно по дължина на водачите и 
стъргалките, подреждат се по дължина чисто и равномерно в 
снопове и се пресоват предварително, подадени към валяка за 
предварително пресоване и транспортните валяци на комбайна. 

   
  Тесни разстояния между редовете  -  по-високи 

добиви 
   

Прикачна техника  Прикачната техника за царевица беше в миналото обект на 
разгорещени дискусии, в резултат на което  селскостопанските 
институти и практиците в тази област стигнаха до извода, че при по-
малки разстояния между растенията се постигат по-високи добиви. 
При използване на тази нова прикачна техника най-ценното е, че 
могат да се използват наличните уреди за засяване и реколтата 
може да се прибере с независимата от редовете жътвена система 
Champion. 

   
Оптимално жизнено 

пространство за 
растенията 

Фиг. 20 

 Новата прикачна техника е конструирана така, че да не работи 
между два реда, а да намали обичайните досега разстояния между 
редовете от 75 cm на 30 cm. Така при еднаква гъстота на засяване 
от 10 растения/m² се получава по-голямо разстояние между 
растенията в реда. 

   
Високи 

допълнителни 
добиви 

 Предимства на новата прикачна техника: 
■ По-голямо жизнено пространство за отделното растение  
■ По-бърза обработка на редовете и с това по-ранно 
засенчване на почвата 
■ Намаляване на ерозията на почвата 
■ По-добро оползотворяване на азота в почвата 
■ Повишаване на добивите с около 12-17 % 
■ По-високо качество 
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      Странично 
прикачване 

         Задно прикачване 

 
Челно 
прикачване 
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Прикачване на 
Champion C 1200 към 

трактор 

 Машината трябва винаги да се спуска върху гладка повърхност, в 
ЗАДНО или в ЧЕЛНО положение, т.е. завъртяна. Прикачването 
също се прави от това изходно положение. За солидна опора на 
комбайна в стоящо положение, са монтирани два опорни крака. 
 
От съображения за безопасност машината трябва да се прикачи в 
хоризонтално положение. Точките на свързване на горните и 
долните водачи са определени за категория II. И трите точки могат 
да се преместят. По този начин е възможно пригаждане на 
машината към голям трактор. 

   
Долни водачи  Двата долни водача не трябва да могат да се движат настрани. 

   
Предавка G1  Предавката G1 може са се измести с 270 mm и по този начин да се 

регулира с най-удобен ъгъл към шарнирната ос. 
   

ЧЕЛНО ПРИКАЧВАНЕ 
ЗАДНО ПРИКАЧВАНЕ 

СТРАНИЧНО 
ПРИКАЧВАНЕ 

 Машината CHAMPION 1200 разполага освен с познатата техника 
Champion (независима от редовете мелнична приставка за 
независимо от посоката движение), също и със задвижваща 
техника, която дава възможност този специален комбайн да се 
прикачва в три работни положения: 
 A: ЧЕЛНО ПРИКАЧВАНЕ  Фиг.24 
 B: ЗАДНО ПРИКАЧВАНЕ  Фиг.24 
 C: СТРАНИЧНО ПРИКАЧВАНЕ Фиг.23 
Въртящият се шарнир дава възможност за постигане на трите 
работни положения с минимално усилие, чрез завъртане на 
разделената задвижваща греда. Във всички случаи шарнирната ос 8 
трябва съответно да се премести и да се постави отново. 

   
Преминаване от 

ЗАДНО към 
СТРАНИЧНО 
прикачване 

 След освобождаване на клиновидния ограничител, фиг. 22 и 
завъртане за странично прикачване, 3-точковата рамка трябва 
отново да се свърже здраво с комбайна. Трябва да се внимава за 
точно разпределение на силите и постигане на безупречна тяга. 
Връзката трябва да се проверява редовно. 
 
Забранен е престоят в зоната на отклонение на машината. Преди 
завъртане на машината, трябва да е гарантирано, че тя виси 
отвесно, в противен случай след освобождаване на ограничителя, 
машината може да се завърти сама от собственото си тегло. 
Особено трябва да се внимава за люлеещите движения на 
машината във висящо положение. 
 
Указание: При преминаване от странично окачване към задно 
транспортно положение на машината, шарнирната ос 8 може да се 
постави във вдлъбнатината М, фиг. 21. 

   
Преминаване от 

ЗАДНО към ЧЕЛНО 
прикачване 

 • Демонтирайте предпазителя 1 отзад на оста, фиг. 21 
• Демонтирайте винтовете 2 на предавката и завъртете ъгловата 

предавка G1 на 90°. (маслото остава в предавката). 
• След това разменете винта за изпускане на масло А и винта за 

пълнене на масло с отдушник Р. 
• Завъртете ъгловата предавка G1 с нови 90° и отново я закрепете. 
• Монтирайте отново предпазителя 1 на оста. 
• Избутайте предавката G1, за да намерите най-удобния ъгъл към 

шарнирната ос. 
• Скъсете съответно шарнирната ос 8. 
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Колело с ножове  Колелото с ножове е фабрично напълно балансирано. Затова не 
монтирайте не еднакви части. За запазване на баланса, ножовете 
могат да се монтират един срещу друг само по двойки с максимална  
разлика в теглото 20 грама 
. 
При монтаж на ножовете на комбайна, спазвайте следните точки: 
A Монтирайте ножовете само върху гладко шлифована 

повърхност. 
B Под всеки винт за закрепване на нож се монтира по една 

закалена дискова пружина № 37103. 
C Този оребрен и особено здрав специален закрепващ винт 

M12x30, № 55205 трябва да се завинти с въртящ момент за 
затягане 130 Nm. Фиг. 26 

Колелото е оборудвано с 12 ножа, има диаметър 800 mm и при 
задвижване с предавателна ос от серия 1000 се върти с около 1200 
оборота в минута. 
 = 14 400 среза на минута 

   
Изхвърлящи плочи  Изхвърлящите плочи 29 могат да се използват от двете страни. 

   
Поставяне на 

колелото с ножове 
Фиг. 28 

 

 Колелото с ножове може да се регулира централно върху кардана 
чрез регулиращата гайка 14. Тази подвижност е абсолютно 
необходима за запазване на функцията. Затова грижата за двата 
лагера на колелото с ножове и редовното им смазване е условие за 
дългия им експлоатационен срок. 
Използвайте грес, която не образува смола! 
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Кормуване  За да се запази възможността за управление на трактора, 
кормилната ос трябва да е натоварена най-малко с 20 % от общото 
тегло! 

   
Прикачен куплунг 

 
 Прикачният куплунг не е предвиден за вертикални натоварвания. 

Спазвайте всички указания от табелката върху уреда.  
ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД 
1. Не се допуска возенето на едноосеви ремаркета от машини  
 със задно прикачване. 
2. Допуска се возенето на двуосево ремарке, при условие че 

a) не се превишава скоростта на движение от 25 km/h 
b) ремаркето има спирачка, синхронна със спирачката на 

трактора, или спирачно устройство, което може да се 
задейства от тракториста, 

c) допустимото общо тегло на ремаркето не превишава 
1,25 пъти допустимото общо тегло на трактора и е не 
повече от 5 тона.     

   
Осигуровка срещу 

претоварване в 
предавката с 

успоредни оси на 
валяците за 

предварително 
пресоване 

Фиг. 30 

 Задвижващата греда и колелото с ножове се опират в шарнирната 
ос чрез плъзгащия съединител. 
При претоварване на всмукващия механизъм, се задейства 
тресчотковия куплунг, който е монтиран в предавката с успоредни 
оси на валяците за предварително пресоване. Куплунгът може да се 
демонтира като цялостна единица. Той е смазан за целия си 
експлоатационен срок с грес за търкалящи се лагери Gresalit LZ 2 и 
има настроен момент на зацепване.  Корпусът на куплунга е 
заварен, за да не може куплунгът да се разхлаби или да се 
премести. Ако въпреки това куплунгът трябва да се демонтира, 
имайте предвид, че дисковите пружини 180 са напрегнати и 
осигурителният пръстен 210 може да се демонтира само след 
освобождаване на това напрежение.  

   
Осигуровка срещу 

претоварване в 
засмукващия 

барабан 
Фиг. 31 A 

 На засмукващия барабан е монтирана друга осигуровка срещу 
претоварване. Осигуровката се задейства при съответното 
напрежение на силовия ремък. Напрежението е правилно, ако при 
пружина 12 ремъкът достигне размер 270 mm. 
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Главна задвижваща 
шарнирна ос 

Фиг. 31 

 Шарнирната ос е с размер W 2400, сдвоена тръба S4LH/S5, триещ 
куплунг за свободен ход FK 96/4, зависещ от посоката на въртене с 
въртящ момент Nm = 1350 и вилица на оста от страната на трактора 
с плъзгащ се щифт 1 3/8, състоящ се от 6 части. Вилици за оста за 
други свързващи профили от страната на трактора:  

1 3/8-21 = № 59025,  
1 3/4-  6 = № 63254,  
1 3/4-20 = № 63255. 

Доставената шарнирна ос трябва да се пригоди към съответния 
трактор. Профилните тръби трябва да се застъпват най-малко 
150 mm. 

   
Посока на въртене на 

шарнирната ос 
 Шарнирната ос за задвижване на версията ЗАДНО и СТРАНИЧНО 

ПРИКАЧВАНЕ при свободен ход се върти надясно. 
 Цяла шарнирна ос   № 68950 
 ½ шарнирна ос със свободен ход № 69254 
Шарнирната ос за задвижване на версията ЧЕЛНО ПРИКАЧВАНЕ 
при свободен ход се върти наляво. 
 Цяла шарнирна ос   № 68951 
 ½ шарнирна ос със свободен ход № 69255 

Триещ куплунг в главната задвижваща шарнирна ос 
фиг. 32 

   
Предпазна функция 

 
 

 Триещият куплунг в в главната задвижваща шарнирна ос (със 
свободен ход) предпазва цялата машина от ненужно натоварване. 
Грижата за триещия куплунг и редовната проверка на неговата 
функционалност е неотменимо изискване! 

   
Въртящ момент  Настроеният въртящ момент е M 1350 Nm. В двете следващи глави 

ще бъдат описани необходимите работи по поддръжка за запазване 
на този въртящ момент. 
 Ако тези указания не се спазят, гаранционните претенции няма да 
бъдат признати!  

   
Обикновена 

проверка 
 Обикновена проверка преди първото пускане в експлоатация и след 

дълъг престой: 
■ Застегнете гайките 2, с което триещите шайби ще се  
 освободят,  превъртете куплунга. 
■ Завъртете обратно гайките 2 до края на резбата. 

   
Обща 

проверка 
 Обща проверка преди новия сезон: 
■ Застегнете гайките 2, с което триещите шайби ще се 

освободят.  
■ За запазване на въртящия момент 1350 Nm: маркирайте 

монтажното положение на регулиращия пръстен 11 спрямо 
корпуса. След това отстранете регулиращия пръстен. 

■ Извадете дисковите пружини, притискащата шайба, триещите 
шайби, увличащите шайби  и главината, почистете ги, 
респ. ги сменете. 

   
Нови покрития  При използване на нови покрития, куплунгът достига пълния въртящ 

момент след определено време на разработване. 
■ Пуснете внимателно мелничната приставка, не натоварвайте
 куплунга излишно. 
■ След определено време на разработване пуснете машината 
 с пълна мощност. 
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Монтиране на изхвърлящата тръба след доставката 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

При ново доставена машина 
трябва да се монтира 
сервомоторът на изхвърлящата 
тръба. 
 
Отстранете шпленда от 
монтажните болтове и поставете 
мотора. 
 
 
 
 
 
 
Кабелът на регулиращия мотор 
трябва да се положи в кабелния 
водач. 
 
 
 
Трябва да се внимава кабелът 
да може да се отклонява 
достатъчно при въртенето на 
изхвърлящата тръба. Затова не 
обтягайте много кабела, а 
оставете голяма свободна 
дължина. 
 
 
 
Изхвърлящата тръба може да се 
наведе надолу, например при 
задръстване. За целта 
разхлабете двете планки. 
Обтягането на планките може да 
се регулира чрез винтовете с 
халки.  
Важно е при поставяне на 
тръбата повърхностите на 
фланците да са чисти. 
Като опция изхвърлящата тръба 
се оборудва с пневматична 
пружина. 
Тя облекчава механизма за 
навеждане на тръбата.   
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Прикачване към трактора  
 

 
 
3-точков блок 
 

 
 
 
Свързване на хидравлична 
връзка 
 

 
 
 
 
 
 

 
Двата долни водача и горният 
водач трябва да се свържат с 
три-точковия блок на комбайна. 
Трябва да се внимава, след 
прикачването долните водачи да 
са блокирани срещу странични 
движения. 
Хидравликата на трактора 
трябва да се настрои за 
регулиране на положението. 
Изберете предварително 
предавателна ос от серия 1000.  
 
 
 
Машината разполага с един 
фиксиран и с два регулируеми 
прикачни джоба на долните 
водачи. 
Разположението им зависи от 
съответния вид прикачване - 
челно, задно, странично.  
 
Евентуално може да трябва 
шарнирната ос да се скъси към 
трактора. 
 
 
 
 
 
Необходим е уред за управление 
РК, за да се задейства 
хидравличното регулиране на 
кулата. Скоростта на въртене се 
регулира от две бленди, 
монтирани в завинтващата се 
муфа на цилиндъра. Тези бленди 
могат да се запушат при работа 
със замърсено масло. 
 
 
РК = регулиране на кулата 
 
 
 
 

Фиксирана 
точка 

Регулируема  
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Електрическа връзка 
 

 
 

Опорно колело 
(специално оборудване) 
 

 
 

Хоризонтално прикачване 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
За регулиране на изхвърлящата 
клапа се използва електрически 
сервомотор.  
Той работи с прав ток 12 V.  
Електрозахранването се 
осъществява чрез двуполюсния 
контакт на трактора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Височината на прикачния 
комбайн принципно се регулира 
чрез хидравликата на трактора. 
Режещият корпус трябва да е 
повдигнат около 5 cm от равната 
земна повърхност. 
 
Допълнително може да се 
монтира опорно колело. То дава 
следните предимства: 

1. При неравности колелото 
подпира комбайна и 
предпазва предния 
елемент.  

2. При прикачване може да 
се избере различна 
височина на свързване. 

 
 
Комбайнът се монтира изправен 
към трактора. 
 
Горният водач трябва да се 
настрои така, че монтажната 
рамка да е успоредна на 
трактора.  
За повечето трактори е 
подходящ вторият отвор 
отгоре. 
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Планка за предварително 
притискане  

 
 

 

 
 
 
Планката за предварително 
притискане трябва да се настрои 
според наличната височина.   

 
Монтаж на пневматичната пружина 

 
Частите се доставят поотделно (обезопасени с кабелни превръзки) 
Пневматична пружина в средата при второто удължение на 
изхвърлящата тръба 
Монтаж на газовия амортисьор 
 

За монтаж на газовия амортисьор 
изхвърлящата тръба трябва да е вдигната, за 
да може амортисьорът да се постави в 
съответните точки на закрепване. 
Внимание: 
Газовият амортисьор е под високо налягане !! 
Строго е забранено всяко манипулиране на 
амортисьора.  
Повредените газови амортисьори трябва да се 
сменят. 



Основна настройка на прикачния комбайн C1200 
 
Ограничител на опорното 
колело 

 
 

 
 

 
 

 
В зависимост от вида 
прикачване, ограничителните 
винтове трябва да се регулират 
така, че опорното колело да 
държи стабилно комбайна. 
 
Това значи, че опорното колело 
притиска долните водачи и така 
води комбайна по определената 
от тракториста линия. 
 

 

Опорно колело 

Около - 5° ъгъл между надлъжната ос и средната точка 
на колелото, при изправено положение на колелото  
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Три възможности за прикачване 
 
Челно прикачване 

 
Задно прикачване 

 

Странично прикачване 

 
 
 
Champion C1200 може да работи в три различни положения на 
прикачване.  
 
За да може приставката да работи в челно положение, входната ъглова 
предавка трябва да се завърти, виж инструкцията. 
 
Ако машината се използва в положение на странично прикачване, трябва 
да се внимава да има достатъчно място между задното колело на 
трактора и върха на разделителя. 
 
За да може комбайнът оптимално да се пригоди към трактора, 3-
точковият блок може да се избута по рамката.  
Виж също и инструкцията "Прикачване към трактора" 
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Преминаване към челно прикачване 
 

Завъртане на входната предавка  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ако машината трябва да премине 
от странично или задно 

прикачване към челно прикачване, 
трябва да се завърти ъгловата 
предавка. 
 
 
За целта демонтирайте двете 
шарнирни оси. 
Отстранете винтовете осмици от 
предпазителя на шарнирната ос. 
Свалете предпазителя. 
Шарнирните оси с куплунги за 
свободен ход трябва при 
необходимост да се сменят. 
 
 
 
 
Развийте двата винта осмици и 
поставете предпазната капачка на 
отсрещната страна. 
Четирите винта десетици отляво и 
отдясно на предавката трябва да 
се развинтят. 
 
 
 
 
 
Обръщане на предпазната 
ламарина 
 
 
Преди да завъртите предавката на 
180°, отдушникът трябва да се 
смени със затварящия винт. За 
тази цел: 
 

- Завъртете предавката на 
90° 

- Маслото остава в 
предавката 

- Сменете винта за пълнене 
на масло с отдушника 

- Завъртете предавката с 
нови 90° и отново я 
закрепете 

 
Превъртете предавката нагоре. 
 

Отдушник 

Магнитен затварящ 
винт 

Предпазна 
ламарина  

Предпазна 
капачка  

Сваляне на 
шарнирните оси 
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Завъртане на приставката  
 

 
 

Завъртане на приставката от 
задно в странично прикачване 
 
 
Приставката се задържа в 
съответното положение чрез 
клиновидна връзка. За да 
завъртите приставката за 
различните видове прикачване и 
за работи по поддръжка, клинът 
трябва да се отстрани.  
 
Положение на обезопасителния 
клин и на ограничителя при 
странично прикачване 

 
 

 
 
 
Внимание 
 
 
 

 
 
Положение на обезопасителния 
клин и на ограничителя при 
челно и задно прикачване   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ограничителите трябва да се 
настроят така, че 
- задвижванията да са 
балансирани и 
- обезопасителният клин да е 
блокиран.  
 
 
 
 
 
 
 

Забранен е престоят в зоната на отклонение на машината. 
Преди да започне завъртането на машината, трябва да се 
внимава тя да виси отвесно. В противен случай след 
освобождаване на обезопасителния клин, машината може да 
се завърти сама от собственото си тегло. 
Внимавайте особено много при завъртане, ако машината е на 
стръмнина.  

 
 

Ограничи
тел  

Ограничи
тел  

Обезопасителен 
клин 

Ограничи
тел  

Обезопасителе
н клин 
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Нивелиране на прикачния 
комбайн 
 

 
 

 
 
 
 
 
Включване на 
всмукващите компоненти 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Комбайнът трябва да се прикачи 
така, че в работното си 
положение шарнирната ос да се 
върти изправена. 
С помощта на горния водач 
прикачният комбайн трябва да се 
ориентира под прав ъгъл към 
земята (в равновесие). 
 
 
 
 
За да се предпази комбайна от 
неравности, с помощта на 
хидравликата и на опорното 
колело, ако съществува, се 
създава свободно пространство 
от 5 cm между изхвърлящия 
корпус и земната повърхност. 
Настройката се прави на равна 
повърхност. 
Повдигнете отново комбайна до 
работната му височина и го 
фиксирайте с хидравликата на 
трактора. 
 
След основната настройка, 
агрегатът на комбайна не се 
мести повече. Приставката се 
повдига, респ. се спуска чрез 
хидравликата на трактора. 
 
 
 
Предавателната ос от серия 
1000 трябва да се включи. За 
добро качество на жътвата е 
важно да се поддържат 
постоянни обороти от 1000 
об./мин. 
Според вида на изпълнението, 
трябва да се провери свободния 
ход на шарнирната ос.  
Посока на въртене наляво или 
надясно 
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Пускайте машината на празен 
ход! 
Превключвайте колкото е 
възможно по-малко. 
 
Дължина на рязане 
 

 
 

 
 
 
 
При пускане на комбайна в 
експлоатация, препоръчваме 
всмукването да стартира при 
празен ход на оборотите на 
трактора. 
Поради високите обороти на 
роторите на ножовете и поради 
сравнително голямата инертна 
маса, би трябвало да се избягва 
стартиране на всмукването при 
пълни обороти. 
Включване и изключване 
(обръщане при запушвания) при 
пълни обороти, а също и в бърза 
последователност, е възможно 
винаги, когато роторите на 
ножовете са приблизително 
запазили оборотите си поради 
свободния ход. 
 
 
 
Дължината на нарязване може 
лесно да се промени, като се 
разменят шайбите 1 + 2 на 
клиновидния ремък. 
 
Други промени на дължината на 
нарязване са възможни чрез 
равномерно изваждане на 
ножовете на комбайна. 
 
 
 
 

1 

2 

2 =180 

2 =210 
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Най-малката дължина на нарязване при серийно изпълнение на 
комбайна е 5mm. Тази дължина може да се намали на 4mm при 
използване на две шайби за клиновидния ремък. 
 
 Шайба на клиновидния ремък 1  153  = № 65975 
 Шайба на клиновидния ремък 2  218  = № 65977 
 
Шнек за силажна царевица 
 

 
 
 
 

Приставката може по избор да е 
оборудвана с шнек за силажна 
царевица. Задвижването му е 
чрез всмукващия барабан. 

 
№ 65960 разделител на стебла, 
комплект 

2 =218 

2 =153 



26 Обръщане на всмукващия барабан  C1200 

Ръчно обръщане  
 
 

Изключете всички задвижвания, спрете мотора 
и изчакайте да спрат всички части. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
За обръщане на приставката 
може да се използва ръчен лост. 
При обръщане на приставката 
лостът трябва да е завъртян 
така, че всмукващият барабан да 
се върти в обратна посока на 
всмукването. 
Разкачете шарнирната ос от 
трактора. 
 
Номер за поръчки: 85393 



32.1 Проверка и настройка на контра-ножа 
Колело с ножове и гладък валяк  C1200 
 
Проверка на контра-ножа  
 

 
 
Смяна и настройка на 
контра-ножа  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Визуална проверка на контра-ножа 
може да се направи през корпуса 
на колелото с ножове. За целта 
вдигнете нагоре капака на корпуса 
на колелото с ножове. 
 
 
 
 
 
 
За настройка и смяна на контра-
ножа, корпусът на валяка за 
предварително пресоване трябва 
да се вдигне нагоре. 
За да се постигне по-голяма зона 
на завъртане при вдигнат канал за 
предварително пресоване, е 
необходимо да се отстрани 
опорното колело. 
 
 
 
 
Ремъкът на ротора на триона 
първо трябва да се отпусне и след 
това да се отстрани. Теглещата 
пружина може да се отпусне с 
помощта на лоста.  
За да се освободи лоста, трябва 
да се развинти шестстранната 
гайка 12-тица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развинтване 
на гайката 
12-тица, 
сваляне на 
ремъка 
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Колело с ножове и гладък валяк  C1200 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Откачете теглещата пружина от 
най-горната ремъчна шайба. 
Отстранете винта 12X35mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свалете горната ремъчна шайба, 
заедно с ремъка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свалете долния ремък също с 
ремъчната шайба или превъртете 
ремъка с помощта на ремъчната 
шайба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освободете напълно двете 
теглещи щанги. 
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Разделяне на корпуса на 
барабана 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 При разделяне е необходимо 
особено внимание 

 
Машината трябва да е прикачена 
хоризонтално, за да не се вдигне 
приставката самоволно. 
Разделеният канал трябва да се 
фиксира с осигуровка. 
 
 
 
За да се получи по-голяма зона на 
завъртане, прикачният комбайн 
може да се постави от челно или 
задно положение в странично 
положение. 

Шарнирната ос трябва 
предварително да е свалена от 

предавката с променлива скорост. 
 
 
 

 
 
 
За да се завърти корпусът на 
барабана настрани от корпуса на 
валяка за предварително 
пресоване, трябва да е поставен 
най-горният ремък с ремъчната 
шайба. 
 
 
 
 
 
Отстранете напрегнатата пружина 
от задвижването на барабана. При 
освобождаване на напрегнатата 
пружина, я дръжте с монтажна 
щанга и една след това развийте 
гайките. При поставяне на 
пружината отново използвайте 
монтажна щанга.   
 
 
 

Контра-нож на 
колелото с ножове 

Стъргалка на 
гладкия валяк 

Осигуровка 
срещу 
затваряне 
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Отстранете притискащата ролка, 
за целта свалете обезопасяващия 
пръстен и извадете лоста за 
пренасочване с ролката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свалете големия ремък на 
барабана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сега корпусът на барабана може 
да се раздели.  
Фиксирайте корпуса срещу 
неволно завъртане. 
При събиране на корпуса 
внимавайте ограничителят да се 
блокира. 
 



32.2 Колело с ножове  C1200 

 
Внимание - балансирано колело с ножове 
 
Колелото с ножове е фабрично напълно балансирано. Затова не 
монтирайте не еднакви части. 
За запазване на баланса, ножовете, ударните лайсни и изхвърлящите 
лопати могат да се монтират една срещу друга само по двойки, с 
максимална разлика в теглото 20 грама. 



32.2 Колело с ножове  C1200 

 
 



32 Заточване на ножовете C1200 
 
За оптимално качество на жътвата и за малък разход на сила е необходимо 
редовно заточване на ножовете. Ножовете трябва да се заточват по 
няколко пъти дневно. 
 
Обслужване на устройството за заточване
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Стартирайте машината; включете 
предавателната ос с около 
580 об./мин; Деблокирайте 
предпазния капак 
Фиксирайте затварящия капак и го 
осигурете срещу неволно падане 
 
 
 
Развийте контра-гайката от 
устройството за заточване. 
 
Въртете ръчката по посока на 
колелото с ножове дотогава, 
докато устройството за заточване 
легне. Допълнително завъртете 
заточващата шайба с ¼ оборот 
срещу колелото с ножове.  
 
 
Важно! 
 
При заточване точилото трябва 
също да се върти! Регулирайте 
оборотите! С увеличаване на 
оборотите на колелото с ножове, 
точилото въздейства по-силно, 
а с намаляване на оборотите 
въздейства по-меко! 
 
След заточване: 
- Завъртете обратно заточващата 
шайба 
- Законтрете устройството за 
заточване 
- Блокирайте предпазния капак 
 
 
 



32 Заточване на ножовете C1200 
 

 
Допълнителна настройка на 
колелото с ножове! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ако е необходимо, заточващата 
шайба може да се позиционира с 
помощта на 4 винта с шестостенна 
глава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След заточване е необходимо 
колелото с ножове да се настрои 
отново спрямо контра-ножа. 
За целта вдигнете нагоре корпуса 
на колелото с ножове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извадете от мястото й 
осигуровката срещу превъртане 
(заключваща пружина), така че 
гайката да се освободи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поставете доставената 16-
милиметрова монтажна щанга в 
четириъгълния отвор на гайката. 
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Внимание: Спазвайте въртящия 
момент за затягане! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
С дясната ръка въртете колелото с 
ножове по посока на 
часовниковата стрелка, докато 
легне върху контра-ножа. 
 
 
 
 
 
 
 
Завъртете обратно колелото с 
ножове. Блокирайте отново 
заключващата пружина в 
следващия възможен нут на 
гайката. 
 
След настройката колелото с 
ножове не трябва да се опира до 
контра-ножа, 
ако е необходимо повторете 
настройката, проверете контра-
ножа, освободете отново колелото 
с ножове с един нут.  
 
 
 
 
Ножовете могат да се настроят 
допълнително през надлъжния 
отвор, за да бъдат винаги на малко 
разстояние от контра-ножа. 
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Завъртане или смяна на контра-ножовете! 
 

 
 
 
Изхвърлящи 
лопати

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Състоянието на контра-ножа 
трябва редовно да се проверява. 
Виж Смяна на контра-ножа.  
 
Виж глава Канал за 
предварително пресоване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За оптимално транспортиране на 
материала от прикачния 
комбайн, са необходими 
изправни лопати. Лопатите могат 
да се завъртат до четири пъти. 
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Работа с устройството за заточване 
Пуснете колелото с ножове да се върти с 580 
об./мин. Завъртете внимателно заточващата 
шайба към ножовете. След като заточващата 
шайба и ножа се докоснат, завъртете задната 
кръстата дръжка с още около ¼ оборот. След тази 
настройка оста на заточващата шайба е блокирана 
от странично разположената кръстата дръжка 
срещу по-нататъшно приближаване до ножовете. В 
процеса на заточване шлайфащата шайба трябва 
да се върти, ако е необходимо оборотите на 
трактора трябва да се променят, докато започнат 
за прехвърчат искри. 
 
Внимание: С увеличаване на оборотите на 

колелото с ножове, точилото 
въздейства по-силно, а с намаляване на 
оборотите въздейства по-меко! 

 
Ако ви се струва, че шлайфащата шайба е много 
твърда, това се дължи само на твърде високите 
обороти на колелото с ножове. 
 
 прекалено твърда: намаляване на оборотите 
 
 прекалено мека: увеличаване на оборотите 
 
Повърхността на шлайфащата шайба става гладка 
и блестяща при много високи обороти. При ниски 
обороти повърхността отново става грапава. Ако 
това не помогне веднага, за кратко трябва да се 
увеличи силата на притискане. Често са 
достатъчни няколко малки бразди, направени с 
флекса. 
 



33 Смяна на претриващия под C1200 
Претриващият под трябва да се пригоди според културите. 

- Гладък под за нормални условия 
- Притискащ под за сух материал 

 
- Използването на притискащ и претриващ под дава възможност 

за по-добро смачкване на царевичните зърна. За него е 
необходима по-голяма сила на трактора.  

 
 
Демонтиране на претриващия под 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агресивността на претриващия 
под може да се регулира, като се 
поставят подложни шайби между 
претриващия под и корпуса.  
 
Колкото по-малко е разстоянието 
между колелото с ножове и 
претриващия под, толкова 
претриващият под е по-
агресивен. 
 
 
 
Демонтирайте двата закрепващи 
винта M 10 x 70. 
Извадете претриващия под. 
Монтажът се прави по обратен 
ред.  
 
 

 
 
 
 

Върху външната плоскост на 
претриващия под (3) може да се 
монтира по избор гладък под (1) 
или претриващ под (2). 
 
При смяна на претриващия под, 
повърхността върху която се 
поставя трябва да е чиста. 
 
 
 
 
 

Завъртане на претриващия под 
 
Експлоатационният срок на претриващия под може да се удължи, като се 
завърти посоката на монтаж на претриващия под. (поз. 1 + 2) 
 



34 Поддръжка и проверки   C1200 

Размер за настройка на 
ремъчния обтегач  
 

 
 

 
 

 
 

Главният задвижващ ремък се 
обтяга чрез една притискаща 
ролка и една пружина. Размерът 
на пружината трябва да се 
регулира на 83 mm.  

 
 
Теглещата пружина на 
всмукващия барабан се регулира 
с размер 270 mm. Измерва се от 
ухо до ухо. 
 

 
 
Опънът на валяците за 
предварително пресоване може 
да се промени с винта десятка. 
 
 
 
 
Посочените размери са 
ориентировъчни. В отделни 
случаи може да се получи 
отклонение от тези размери.

Износване на всмукващите 
валяци  
 

 
 

 
 
 
 
Предните всмукващи валяци са 
снабдени с поемачи. Ако 
поемачите се износят, може да 
се получат прекъсвания в потока 
на материала.  
Поемачите могат допълнително 
да се заварят. Трябва да се 
внимава поемачите да се 
заваряват винаги изместени с по 
един ред. 
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Сервизни 
интервали 

 
 

 

 Посочените сервизни интервали са предвидени за нормални работни 
условия. Преди смазване почистете гресьорките. Повредените 
гресьорки трябва да се сменят. Ако някоя нова гресьорка не поема 
грес, свалете я и намерете причината за блокирането. 
Внимание! 
Почистване, смазване и настройки трябва да се правят само при 
спряла машина. Изчакайте, докато всички компоненти на машината 
спрат напълно. Всички смазвания и поддръжки трябва да се правят 
преди и след всеки сезон. 
 

Символи   = Смазване на всеки 50 работни 
часа 

 A = пробка за 
източване на масло 

 = Смазване на всеки 100 работни 
часа 

 E = тапа на масления 
филтър 

 = Смазване всеки ден  L = отдушник 

 = 1,5 литра трансмисионно масло 
SAE 90 

 N = гресьорка 

 = Периодично гресиране на всички 
шарнирни точки 

 P = тапа за проверка 
на нивото на маслото 

 = Полутечна грес Aviaticum XRF   
 
 

Схема на 
смазване 

  1 = всмукващ валяк – долен лагер 
 2 = всмукващ валяк – долен лагер 
 3 = валяк за предварително пресоване – долен лагер 
 4 = шарнир – горен лагер 
 5 = шарнир – долен лагер 
 6 = механизъм за свободен ход 
 7 = всмукващ барабан – долен лагер 
 8 = всмукващ барабан – горен лагер 
 9 = маховик на режещия диск – преден лагер (гресьорка върху   
            предавателната кутия) 
 10 = маховик на режещия диск – заден лагер 
 11 = лагер на точилото 
 12 = шарнир на изхвърлящата тръба 
 13 = главна предавателна ос 
 14 = маховик – ос на главината на режещия инструмент 
 15 = маховик – ос на главината на режещия инструмент 
 16 = предавателна ос между предавателните кутии 
 17 = опционално оборудване – разделител за стебла, 2 дюзи 
 18 = опционално оборудване – опорно колело 
 19 = точка на въртене на изхвърлящата тръба 
 21 = ъглова  предавка – маховик на режещия диск: 0.3 = полутечна  
            грес XRF 
 22 = предавка с успоредни оси – валяк за предварително пресоване:  
            1.0 = полутечна грес XRF 
 23 = ъглова предавка – главно задвижване: 1.3 = масло SAE 90 
 24 = ъглова предавка – шарнир: 0.5 = масло SAE 90 
 25 = отклоняващата се предавка: 0.5 = полутечна грес XRF  
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Въртящи моменти за метрични болтове 
 

 Клас 4.8 Клас 8.8 или 9.8 Клас 10.9 Клас 12.9 
 намаслен* сух* намаслен* сух* намаслен* сух* намаслен* сух* 

Мярка Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft Nm lb-ft 
M 6 4,8 3,5 6 4,5 9 6,5 11 8,5 13 9,5 17 12 15 11,5 19 14,5 
M 8 12 8,5 15 11 22 16 28 20 32 24 40 30 37 28 47 35 
M 10 23 17 29 21 43 32 55 40 63 47 80 60 75 55 95 70 

                 
M 12 40 29 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120 
M 14 63 47 80 60 120 88 150 110 175 130 225 165 205 150 260 190 
M 16 100 73 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 240 400 300 

                 
M 18 135 100 175 125 260 195 330 250 375 275 475 350 440 325 560 410 
M 20 190 140 240 180 375 275 475 350 530 400 675 500 625 460 800 580 
M 22 260 190 330 250 510 375 650 475 725 540 925 675 850 625 1075 800 

                 
M 24 330 250 425 310 650 475 825 600 925 675 1150 850 1075 800 1350 1000 
M 27 490 360 625 450 950 700 1200 875 1350 1000 1700 1250 1600 1150 2000 1500 
M 30 675 490 850 625 1300 950 1650 1200 1850 1350 2300 1700 2150 1600 2700 2000 

                 
M 33 900 675 1150 850 1750 1300 2200 1650 2500 1850 3150 2350 2900 2150 3700 2750 
M 36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2750 4750 3500 

 
Въртящите моменти от таблицата са приблизителни стойности и НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, ако в това 
ръководство са посочени други въртящи моменти. Застягането на болтовете и гайките трябва 
редовно да се проверява. Срязващите болтове са конструирани така, че да се чупят, ако са 
изложени на определено натоварване. При смяна на срязващите болтове използвайте само 
болтове от същото качество. 
 
При смяна на болтове и гайки се уверете, че новите болтове и гайки са от същия или от по-
висок клас. Болтовете и гайките от по-висок клас се застягат със същия въртящ момент, както 
оригиналните части. Уверете се, че резбованите части са чисти и че болтовете са поставени 
правилно. Това ще предотврати повреди на болтовете при застягането им. Контра-гайките (не 
болтовете!) с пластмасов слой или стоманените гайки с ръбове трябва да се застягат с до 
около 50% от стойността, посочена в таблицата за "сухи" болтове. Зъбчатите гайки и гайките с 
назъбени стени трябва да се застегнат до пълния въртящ момент. 
 
* “Намаслен” означава, че болтовете са обработени със смазка, като напр. машинно масло 
или че се използват болтове с фосфатно покритие или намаслени болтове. “Сух” означава, 
че се използват не намаслени стандартни или галванизирани болтове. 
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Всекидневна 
поддръжка 

 • Премахнете остатъците от люспи и стебла и пръстта от 
режещия диск и от работната повърхност на всмукващите 
барабани. 

• Проверете почистващите елементи за ножовете под подаващия 
механизъм (виж фиг. 27). Изтъпените или неправилно 
разположени почистващи елементи причиняват блокиране и 
излагат предавателния механизъм на ненужно натоварване. 

• Заточвайте ножовете на маховика на режещия диск няколко 
пъти на ден. 

• Проверете закрепващите болтове M12 на режещите ножове с 
помощта на динамометричен ключ. Правилен въртящ момент за 
застягане: 

 130 Nm 
Забележка: Стандартния въртящ момент за застягане от 70 Nm не е 
достатъчен. 

• Регулирайте централно режещия диск спрямо режещата щанга. 
• Дори и ножовете да не се нуждаят от заточване, маховикът на 

режещия диск трябва да се регулира два пъти на ден. 
• Проверете всички ножове под подаващия механизъм и особено 

след сблъсък с чужди тела.  
• Визуална проверка на успоредността на режещата щанга и 

режещите ножове. 
• Смажете инструмента в съответствие със схемата на смазване. 
• Застегнете отново всички винтове и болтове. 
• Застегнете щифтовете на колелото. 

 
Ежеседмична 

поддръжка 
 • Застегнете отново всички закрепващи винтове на режещия диск. 

• Проверете режещата щанга на режещия диск. Обърнете 
режещата щанга, ако е необходимо. 

• Проверете шарнира и ъгловата предавка. 
• Смажете инструмента в съответствие със схемата на смазване. 

 
Ежегодна 

поддръжка 
 

 • Почистете машината и я обработете с антикорозионно средство. 
• Сменете маслото в предавателната кутия – съобразявайте се с 

качеството на маслото, определено от производителя.  
• Проверете всички компоненти за износване. 
• Поръчайте навреме оригинални резервни части. 
• Проверете V-образната ремъчна предавка и шарнира. 
• Проверете съединителите за претоварване на главната 

предавателна ос. 
• Проверете всички хидравлични тръбопроводи и връзки. 
• Проверете целия корпус с всмукващите валяци и валяците за 

предварително пресоване. 
 

Поддръжка и 
проверки преди 

началото на 
сезона 

 • Прочетете отново ръководството за работа. 
• Смажете всички части на машината с необходимата смазка. 
• Застегнете отново всички винтове и болтове. 
• Проверете ножовете под подаващия механизъм, ножовете на 

маховика на режещия диск и режещата щанга. 
• Въртящи моменти за застягане: 

Специален болт за закрепване на нож с 
изпъкнало дъно на главата на болта: M12 = 130 Nm 
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Стандартни болтове: M12 = 70 Nm 
 M16 = 180 Nm 
 M 18 = 250 Nm 
 M20 = 360 Nm 

• Проверете помощните подавания на материал върху 
всмукващия барабан и разделителите и ако е необходимо, ги 
сменете. 

• Чуждите тела могат да причинят повреда или деформация в 
зоната, където се нарязват стеблата. Затова е важно тази зона 
да се проверява периодично. Поправете деформираните 
подаващи зъбци Z (виж фиг. 53). 
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  Списък на проверките за безопасна работа на 

машината CHAMPION 
  Запомнете, че стандартният въртящ момент за застягане за винтове 

M12 (70 Nm) не се отнася за специалните болтове за закрепване, 
номер за поръчка 55205, за ножовете на маховика на режещия диск. 
Тези болтове трябва да се застягат с въртящ момент до 130 Nm. С 
оглед на вашата безопасност и на вашите гаранционни права, 
настояваме за застягането на тези болтове да се използва 
динамометричен ключ. 
 

Всмукващ 
барабан 

 Проверете лагерите и закрепващите болтове на големия всмукващ 
барабан. 

Режещи ножове  Проверете състоянието, заточването и положението на ножовете и на 
почистващите елементи. За да не се допусне дисбаланс, винаги 
сменяйте по двойки противоположните ножове или почистващите 
елементи. 

Опорно колело  Застягайте периодично щифтовете на колелото. 

Подаващ 
механизъм 

 Проверете състоянието на валяците за предварително пресоване, на 
подаващите валяци и на лагерите.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Стъргалката на задния гладък валяк винаги трябва да е 
разположена затворена към валяка, без да пречи на въртенето му. 
 

Режеща щанга  Запомнете, че вашият комбайн за кръмни култури е машина с висока 
производителност, която трябва винаги да се поддържа в добро 
състояние. Тъй като по-голямата част от мощността е необходима за 
блока за нарязване, положението на режещата щанга трябва да се 
проверява всеки ден. 
 

Маховик на 
режещия диск 

 Безопасна работа на маховика на режещия диск може да се гарантира, 
само ако контактната повърхност на ножовете е чиста и закрепващите 
болтове са завинтени с правилния въртящ момент. Комбайнът за 
кръмни култури трябва да работи само със заточени и не повредени 
ножове. Това ще гарантира добро качество на нарязването и ще 
поддържа ниска изискваната мощност. Регулирайте централно 
маховика на режещия диск! 
 

Гладка вдлъбната 
триеща плоча  

 Двете плочи трябва да се поддържат в добро състояние. 
 
 

Хидравлична 
система 

 Уверете се, че всички тръбопроводи и съединения са в добро 
състояние. 

V-образна 
ремъчна предавка 

 V-образната ремъчна предавка (фиг. 30 A) включва силов ремък 3 HB, 
чийто правилен опън се поддържа с помощта на пружина под налягане 
12. При инсталиране на ремъка, пружината трябва да е напрегната до 
правилното напрежение.  
 

Изхвърляща 
тръба с 

хидравлично 
завъртане  

 Преди да пуснете машината да работи, проверете функцията на 
тръбата с хидравлично завъртане. Внезапните блокирания могат да 
бъдат причинени от песъчинки, навлезли в ограничителя 74, фиг. 54 
(двете страни). 
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Шарнирна 

приставка за 
косене 

 Обикновен шарнир свързва приставката за косене и корпуса на 
валяците за предварително пресоване с блока за нарязване. Затова 
двете единици могат да се завъртат настрани за ремонтни работи и 
работи по поддръжка (виж фиг. 55). 
 

 

 Не позволявайте никой да стои в зоната на завъртане на машината. 
Проверете дали при завъртане машината е в хоризонтално положение. 
Ако това не се направи, машината може да се завърти от собственото 
си тегло, когато блокиращият механизъм е освободен. Особено трябва 
да се внимава при работа по наклонена повърхност. 
 
Сгънете ограничителя и деблокирайте пружините под налягане 1 и 2 
(фиг. 55). 
 
Отстранете V-образните ремъци 3 и 4. Ако е необходимо, могат да се 
отстранят и ролките 6 и 7. За тази цел развинтете винта 8. 
 
Развинтете напрегнатата гайка 10 и внимателно завъртете машината. 
 
Приставката за косене / всмукващият валяк също могат да се завъртат 
отделно. За тази цел освободете пружината 12 и отстранете силовия 
ремък 11 от валяка 13. При разглобяване на единицата, се уверете, че 
силовият ремък е правилно обтегнат. Опънът е правилен, ако 
пружината 12 е свита до 270 mm (измерени между двете уши). 
 

Почистващи 
елементи (фиг. 57) 

 Почистващите елементи, разположени над зъбите на всмукващия 
барабан, имат важна роля за постоянно почистване на люспите, 
натрупани по стъргалките. Максималното разстояние между 
почистващия елемент и острието на стъргалката трябва да е 1 – 2 mm. 
Почистващите елементи са изработени от високо устойчива специална 
стомана. Тъй като те са постоянно изложени на износване, е много 
важно да се проверяват периодично. Натрупванията от люспи показват, 
че почистващите елементи са лошо регулирани или са дефектни. 
Износените остриета на почистващите елементи могат да се поправят 
чрез натрупване на заварка със стоманени електроди. 
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Сноп кабели 
 

 
 
 

Пулт за обслужване 
 

  

 

Прав ток 12V от трактора 

Към 
сервомотора 
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Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема 
Прекомерна консумация на 
мощност 

a) Изтъпени ножове под 
подаващия механизъм 

b) Дефектни почистващи 
елементи 

c) Изтъпена режеща 
щанга 

a) Заточете ножовете. 
 
b) Поставете нови 

почистващи елементи. 
c) Сменете режещата 

щанга. 
Приставката за косене не 
работи правилно или лошо 
всмукване на материал 

a) Останали натрупвания 
под всмукващия 
барабан 

b) Мръсотия в зоната на 
всмукващия барабан 
 

c) Мръсотия в зоната на 
ножовете 
 

d) Дефектни почистващи 
елементи 

a) Проверявайте по 
няколко пъти на ден. 
 

b) Всекидневно 
почиствайте 
всмукващия барабан. 

c) Всекидневно 
почиствайте зоната на 
ножовете. 

d) За избягване на 
дисбаланс, сменяйте 
почистващите 
елементи (№ 55204) по 
двойки. 

Вибрации a) Повредени ножове 
(подаващ механизъм) 

b) Счупени почистващи 
елементи 

c) Дисбаланс, причинен 
от люспи, бурени и 
мръсотия 

Виж също точка 2 

Натрупвания от люспи в 
зоната на стъргалките в 
задната част на всмукващия 
барабан  
(виж 1 фиг. 51). 

Непочистени люспи при зъбци 
2 или 3 (зъбците не са 
достатъчно близо до ремък 4 
или 5), виж фиг. 60 и 61. 

a) Извийте леко една от 
линиите 2 или 3 нагоре, 
а другата надолу.  

b) Зъбците трябва да са 
доближени колкото е 
възможно повече до 
ремък 4 или 5. 

c) Ако е необходимо, 
натрупайте заварка 
върху двете точки на 
зъбците. 

Царевичните стебла се сгъват 
напред, преди да бъдат 
отрязани (дълго неравно 
стърнище) 

a) Листа или стебла, 
натрупани около малките 
разделителни точки 

b) Счупени почистващи 
елементи под ножовете 

a) Почистете 
разделителните точки. 

 
b) Сменете почистващите 

елементи. 
Всмукващият барабан спира 
да се върти 

a) Претоварване с чужди 
тела 

b) Приплъзване на 
ремъка на всмукващия 
барабан 

a) Отстранете чуждите 
тела. 

b) Регулирайте пружината 
под налягане, както е 
показано на фиг. 55. 

Стеблата не са отрязани 
равно 

a) Изтъпени или износени 
ножове 

b) Твърде висока скорост 
напред 

a) Поставете нови 
ножове. 

b) Намалете скоростта 
напред. 
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Царевицата не е гладко 
нарязана –  
твърде дълги парчета 

Голямо разстояние между 
ножовете за нарязване и 
режещото острие 

Заточете ножовете, 
регулирайте централно 
режещия диск. 

Всмукващият барабан и 
режещият диск спират да се 
въртят 

a) Дефектен триещ 
съединител  

b) Триещият съединител 
не е бил изпразнен 
преди работа  

Изпразнете триещия 
съединител (ако това не се 
направи, гаранцията няма да 
е валидна) 

Дефектна главна 
предавателна ос 

a) Недостатъчна 
поддръжка 

 
b) Триещият съединител 

не е изпразнен 

a) Обслужете главната 
предавателна ос 
според инструкциите 

b) Изпразнете триещия 
съединител 

 



44 Отстраняване на проблеми  C 1200 
 

Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема 
Не всички мамули са отворени 
– части от мамули в 
нарязания материал 

a) Голямо разстояние 
между ножовете за 
нарязване и режещата 
щанга 

b) Твърде ниска скорост 
на режещия диск 

a) Регулирайте централно 
режещия диск 

b) Намалете скоростта на 
главната предавателна 
ос, задръжте постоянна 
скорост от 1160 
об./мин.  

Приплъзване на ремъка на 
всмукващия барабан (виж 
глава 34) 

Недостатъчно напрежение на 
пружината 

Напрегнете повторно 
пружината, както е показано в 
глава 34. 

Приплъзване на ремъка на 
главната предавка 

a) Дефектна пружина 
b) Твърде слабо 

напрягане на 
пружината 

a) Сменете пружината. 
b) Напрегнете повторно 

ремъка. Спазвайте 
мярката 83 mm. 

Заточващият уред вибрира a) Прекомерна скорост на 
режещия диск 

b) Точилото е твърде 
близо до ножовете 

a) Намалете скоростта на 
режещия диск. 

b) Отдалечете точилото 
от ножовете. 

Блокирано въртене на 
изхвърлящата тръба 

Поставен е ограничител 1 mm 
(2 страни) 

Свалете ограничителя от 
резбата на хидравличната 
рамка и го почистете. 
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