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Wstęp

PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE TĘ INSTRUKCJĘ,
aby zapoznać się z prawidłowym użytkowaniem i
obsługą techniczną maszyny. Niezastosowanie się do
tego zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała
użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. Ten podbieracz
pokosu może być montowany i używany wyłącznie na
sieczkarni polowej. Operator musi posiadać uprawnienia
do kierowania sieczkarnią polową na drogach publicznych.
Ta instrukcja obsługi oraz znaki bezpieczeństwa są
dostępne także w innych językach. Skontaktować się z
dealerem firmy KEMPER.

TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI POWINNO SIĘ
TRAKTOWAĆ jako nieodłączną część maszyny. Przy
sprzedaży maszyny należy dołączyć do niej instrukcję.

DANE TECHNICZNE znajdujące się w tej instrukcji
podane są w jednostkach metrycznych. Podano także
wartości w jednostkach stosowanych w USA. Należy
stosować wyłącznie odpowiednie części zamienne
i elementy złączne. Metryczne lub calowe śruby i
nakrętki mogą wymagać stosowania odpowiednich kluczy
metrycznych lub calowych.

PRAWA I LEWA STRONA MASZYNY są określane
zgodnie z kierunkiem ruchu sprzętu podczas jazdy do
przodu.

TERMIN "TRANSPORT" odnosi się do podbieracza
pokosu zamontowanego na sieczkarni polowej i
transportowanego z punktu A do punktu B na tej
sieczkarni.

TERMIN "PRZEWÓZ" odnosi się do podbieracza pokosu
załadowanego na płaską platformę transportową i
przewożonego z punktu A do punktu B na tej platformie.

ŁADOWANIE I PRZEWÓZ tego podbieracza pokosu
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które
zostały przeszkolone w zakresie zamocowania ładunku i
mogą przedstawić odpowiednie uprawnienia.

WPISAĆ NUMERY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU
(P.I.N) w sekcji "Specyfikacja" lub "Numery identyfikacyjne
produktu". Dokładne zapisanie wszystkich numerów może
pomóc przy poszukiwaniu skradzionej maszyny. Numery
te potrzebne są również dealerowi firmy KEMPER przy
zamawianiu części zamiennych. Numery identyfikacyjne
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza
maszyną.

PRZED DOSTARCZENIEM MASZYNY dealer
przeprowadził jej przegląd.

UŻYWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM: TEN
PODBIERACZ POKOSU może być używany TYLKO do
podbierania upraw, które już zostały ścięte, takich jak:

• Trawa
• Rośliny strączkowe
• Zboża
• Lucerna
Każdy inny sposób wykorzystania będzie traktowany
jako niezgodny z przeznaczeniem. Producent nie
bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki
wynikające z niewłaściwego użytkowania, a ryzyko to
całkowicie ponosi użytkownik.

TEGO PODBIERACZA POKOSU NIE WOLNO używać
do ręcznego przenoszenia materiałów jakiegokolwiek
rodzaju i nie jest on odpowiedni do podbierania:

• kawałków ściętych drzew i pozostałości po przycięciu
żywopłotów
• drewna
• przedmiotów metalowych,
• materiałów zawierających kamienie.

Niezbędnym elementem użytkowania ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM jest również ścisłe stosowanie się
do warunków pracy, serwisowania i napraw określonych
przez producenta.

TEN PODBIERACZ POKOSU może być serwisowany
i naprawiany WYŁĄCZNIE przez mechaników
przemysłowych, monterów albo osoby o podobnych
kwalifikacjach. Układ elektryczny może być naprawiany
wyłącznie przez elektryków. Należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom, wszystkich ogólnie obowiązujących przepisów
BHP oraz przepisów ruchu drogowego. Modyfikacja tej
maszyny w celu pracy z materiałami innymi, niż zgodne
z jej przeznaczeniem, jest niedozwolona. Jakiekolwiek
niedozwolone modyfikacje podbieracza pokosu zwalniają
producenta od odpowiedzialności za wynikające z tego
tytułu uszkodzenia lub wypadki.
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Rejestr dealera
Właściciel: Data sprzedaży

Adres Numer modelu

Miasto Numer seryjny

Stan Kod pocztowy
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Przegląd przed dostawą

Przed dostawą maszyny przeprowadzono następujące
kontrole, regulacje i prace obsługowe:

1. □ Podbieracz został prawidłowo zmontowany.

2. □ Opcjonalny sprzęt został prawidłowo zainstalowany.

3. □ Wszystkie śruby i nakrętki dokręcono odpowiednim
momentem.

4. □ Wszystkie smarowniczki i punkty smarownicze
zostały nasmarowane.

5. □ Sprawdzono poziom oleju w skrzyni przekładniowej
i uzupełniono (w razie potrzeby).

6. □ Łańcuchy zostały prawidłowo napięte i
nasmarowane.

7. □ Wszystkie ruchome części mogą poruszać się
swobodnie.

8. □ Sprawdzono ciśnienie w oponach i wyregulowano
w razie potrzeby. Prawidłowe ciśnienie w oponach
wynosi 450 kPa (4,5 bar) (65.3 psi).

9. □ Wszystkie osłony otwierają się i zamykają
prawidłowo.

10. □ Przeprowadzono próby funkcjonalne maszyny i
uzyskano pozytywny wynik.

11. □ Nie występują przecieki przewodów i połączeń
hydraulicznych.

12. □ Powłoka lakiernicza i nalepki są gładkie i czyste.

13. □ Operator dobrze zna zasady bezpiecznej pracy
maszyną.

14. □ Klient otrzymał instrukcję obsługi.

Data:

Podpis dealera/technika obsługi:
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Rozpoznawanie informacji dotyczących
bezpieczeństwa
To jest symbol niebezpieczeństwa. Ten symbol
umieszczony na maszynie lub w tej instrukcji oznacza
potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Stosować zalecane środki ostrożności i robocze
procedury bezpieczeństwa.

T8
13
89

—
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—
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Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać wszystkie komunikaty
dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji i na
znakach bezpieczeństwa eksploatacji maszyny. Znaki
bezpieczeństwa należy utrzymywać w dobrym stanie.
Brakujące lub uszkodzone znaki bezpieczeństwa należy
wymienić. Nowe podzespoły sprzętu i części serwisowe
muszą zawierać aktualne znaki bezpieczeństwa. Nowe
znaki ostrzegawcze są dostępne u dealera firmy KEMPER.

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy zapoznać
się ze sposobem jej użytkowania i właściwym używaniem
elementów sterowniczych. Nikt nie może korzystać z
maszyny bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją.

Należy utrzymywać maszynę w prawidłowym stanie
technicznym. Nieautoryzowane modyfikacje maszyny
mogą pogorszyć jej funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo
obsługi oraz skrócić trwałość maszyny.
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Jeżeli jakakolwiek część niniejszej instrukcji jest
niezrozumiała i potrzebna jest pomoc, należy
skontaktować się z dealerem firmy KEMPER.
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Znaczenie słów ostrzegawczych
NIEBEZPIECZEŃSTWO — słowo ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczną
sytuację, która spowoduje śmierć lub poważne obrażenia
ciała, jeśli dojdzie do skutku.

OSTRZEŻENIE — słowo ostrzegawcze OSTRZEŻENIE
oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia ciała, jeśli dojdzie do
skutku.

UWAGA — słowo ostrzegawcze UWAGA oznacza
niebezpieczną sytuację, która może spowodować
lżejsze lub umiarkowanie obrażenia ciała, jeśli dojdzie
do skutku. UWAGA może również przestrzegać przed
niebezpiecznymi praktykami, które w powiązaniu z
pewnymi wydarzeniami mogą doprowadzić do obrażeń
ciała.

Wraz z symbolami ostrzegawczymi stosowane są
słowa ostrzegawcze — NIEBEZPIECZEŃSTWO,
OSTRZEŻENIE I UWAGA. NIEBEZPIECZEŃSTWO
określa najwyższy stopień zagrożenia. Oznaczenia

TS
18
7
—
53
—
30
S
E
P
88

dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO
lub OSTRZEŻENIE są umieszczone w obszarach
określonych zagrożeń. Ogólne środki ostrożności są
opisane na oznaczeniach dotyczących bezpieczeństwa
PRZESTROGA. Słowo UWAGA zwraca również uwagę
na komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej
instrukcji.

Przestrzegać przepisów ruchu drogowego
Podczas jazdy po drogach publicznych zawsze stosować
się do lokalnych przepisów ruchu drogowego.

H
28
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—
U
N
—
30
JU

N
89

Kompetencje operatora
• Właściciele maszyny muszą zdobyć pewność,
że operatorzy są osobami odpowiedzialnymi,
przeszkolonymi, zapoznanymi z treścią instrukcji
obsługi i ostrzeżeń oraz z zasadami prawidłowej i
bezpiecznej obsługi maszyny.
• Wiek oraz sprawność fizyczna i umysłowa stanowią
czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy z
maszyną. Poziom sprawności fizycznej i umysłowej
operatora musi umożliwiać mu uzyskanie dostępu do

stanowiska operatora i/lub elementów sterowniczych
oraz prawidłowe i bezpieczne użytkowanie maszyny.
• Nigdy nie należy dopuszczać dzieci ani osób
nieprzeszkolonych do pracy z maszyną. Przestrzec
wszystkich operatorów, aby nie pozwalali dzieciom na
jazdę w maszynie i na jej osprzęcie.
• Nie wolno użytkować maszyny w stanie rozproszenia,
zmęczenia czy niezdolności do pracy. Prawidłowe
użytkowanie maszyny wymaga od operatora
zachowania pełnej koncentracji i świadomości.

05-2 030520
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Bezpieczeństwo

DX,STORE -53-03MAR93-1/1

DX,FIRE2 -53-03MAR93-1/1

DX,WEAR -53-10SEP90-1/1

FX,READY -53-28FEB91-1/1

Przechowywać wyposażenie w bezpieczny
sposób
Przechowywane wyposażenie, takie jak: koła bliźniacze,
osłona klatkowa i ładowarki mogą spaść powodując
poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Przechowywać wyposażenie i narzędzia w sposób
bezpieczny, aby zapobiec ich upadkowi. Nie dopuszczać
do przebywania bawiących się dzieci i osób postronnych
na powierzchniach magazynowych.

TS
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9
—
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Nagłe wypadki
Być przygotowanym na wypadek pożaru.

Trzymać w poręcznym miejscu zestaw pierwszej pomocy
i gaśnicę.

Trzymać w pobliżu aparatu telefonicznego numery lekarza,
pogotowia ratunkowego, szpitala i straży pożarnej.
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Stosować odzież ochronną
Używać dopasowanej odzieży i wyposażenia ochronnego
dostosowanego do rodzaju pracy.

Długotrwałe oddziaływanie hałasu może powodować
pogorszenie lub utratę słuchu.

Używać odpowiednich ochronników słuchu, takich jak
nauszniki ochronne lub stopery do uszu, aby zabezpieczyć
się przed niepożądanym lub uciążliwym hałasem.

Bezpieczne użytkowanie sprzętu wymaga pełnej uwagi
operatora. Nie słuchać radia lub muzyki przez słuchawki
podczas pracy maszyną.
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Bezpieczeństwo eksploatacji maszyny
Przed rozpoczęciem pracy maszyną zawsze sprawdzać
drogę i ogólny stan bezpieczeństwa pracy.
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Bezpieczeństwo

CC,GUARDS -53-01DEC91-1/1

KM00321,00008FD -53-02APR19-1/1

CC,630PU 002665 -53-11APR95-1/1

DX,ROTATING -53-18AUG09-1/1

Zabezpieczenia i osłony
Wszystkie zabezpieczenia i osłony muszą zawsze
znajdować się na swoich miejscach. Upewnić się,
że są one w dobrym stanie i prawidłowo zainstalowane.

Zawsze wyłączyć napęd, zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki przed usunięciem wszelkich zabezpieczeń lub
osłon.

Chronić ręce, stopy i odzież przed poruszającymi się
częściami.

Włączanie świateł i korzystanie z urządzeń
bezpieczeństwa
Unikać kolizji z innymi użytkownikami dróg. Wolno
poruszające się ciągniki z osprzętem zamontowanym
lub ciągniętym, jak również maszyny samojezdne
stanowią szczególne niebezpieczeństwo na drogach
publicznych. Zawsze zwracać szczególną uwagę na
pojazdy nadjeżdżające z tyłu, szczególnie podczas
skręcania. Zadbać o bezpieczeństwo ruchu na drodze,
stosując kierunkowskazy.

Używać reflektorów, awaryjnych świateł ostrzegawczych,
kierunkowskazów i innych urządzeń ostrzegawczych
zgodnie z lokalnymi przepisami. Utrzymywać urządzenia
zabezpieczające w dobrym stanie. Wymieniać
uszkodzone elementy lub uzupełniać brakujące.
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Przestrzegać bezpieczeństwa przy
użytkowaniu podbieracza
Aby uniknąć zranienia lub śmierci w wyniku wciągnięcia
do maszyny:

NIE próbować podawać pokosu do wnętrza podbieracza
lub odblokowywać strefę zasilania PODCZAS DZIAŁANIA

PODBIERACZA. Podbieracz wciąga materiał szybciej,
niż można go uwolnić.

Wyłączyć wał napędowy i zatrzymać silnik sieczkarni.

Nie zbliżać się do podbieracza podczas jego pracy.

Zachowanie bezpiecznej odległości od
obracających się wałów napędowych
Zaplątanie się w obracający się wał napędowy może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wszystkie osłony muszą znajdować się na swoich
miejscach przez cały czas. Upewnić się, że obrotowe
osłony mają zapewnioną swobodę ruchu.

Nosić dopasowaną odzież. Przed wykonaniem połączeń,
regulacji lub jakichkolwiek prac serwisowych w obrębie
silnika lub napędzanych podzespołów maszyny,
zatrzymać silnik i upewnić się, że wszystkie obracające
się części i wały napędowe są nieruchome.
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Bezpieczeństwo

DX,SERV -53-28FEB17-1/1

KM00321,00008FE -53-02APR19-1/1

Zachowanie bezpieczeństwa podczas
obsługi technicznej
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z
procedurą serwisową. Miejsce pracy musi być czyste i
suche.

Nie wolno smarować, serwisować ani regulować maszyny
podczas ruchu. Chronić ręce, stopy i odzież przed
elementami układów napędowych. Wyłączać wszystkie
napędy i zmniejszać ciśnienie za pomocą elementów
sterowniczych. Opuścić osprzęt na podłoże. Zatrzymać
silnik. Wyjąć kluczyk. Poczekać, aż maszyna ostygnie.

Podpierać w bezpieczny sposób wszystkie części
maszyny, które muszą być podniesione w celu
przeprowadzenia czynności obsługowych.

Utrzymywać wszystkie części w dobrym stanie i dbać, aby
były prawidłowo zamontowane. Wszelkie uszkodzenia
należy natychmiast naprawić. Wymieniać zużyte lub
uszkodzone części. Usunąć nagromadzone smar, olej
lub zanieczyszczenia.

Przed przystąpieniem do regulacji systemów
elektrycznych lub spawania maszyn samobieżnych
odłączyć przewód uziemienia akumulatora (–).

W przypadku sprzętu przyczepianego, odłączyć wiązki
przewodów od ciągnika przed przystąpieniem do prac
serwisowych przy podzespołach układu elektrycznego lub
spawaniem na maszynie.

Upadek podczas czyszczenia lub pracy na wysokości
może spowodować poważne obrażenia ciała. Korzystać
z drabiny lub pomostu, aby łatwiej dotrzeć do każdego
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miejsca. Należy używać wytrzymałych i bezpiecznych
podpór pod stopy i uchwytów.

Unikać płynów pod wysokim ciśnieniem
Olej wydostający się pod wysokim ciśnieniem ma
wystarczającą siłę, aby przebić skórę, powodując
poważne obrażenia ciała.

Zapobiec ryzyku poprzez zredukowanie ciśnienia przed
odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych.
Przed zwiększeniem ciśnienia, należy sprawdzić i
dokręcić wszystkie połączenia.

Olej hydrauliczny wyciekający przez mikroskopijną
dziurkę jest trudny do wykrycia, więc do sprawdzenia
szczelności można użyć kawałka kartonu. Chronić ręce i
ciało przed płynami pod wysokim ciśnieniem.

Jeśli wydarzy się wypadek, natychmiast zgłosić się do
lekarza. Każdy płyn wstrzyknięty pod skórę musi być
chirurgicznie usunięty w ciągu kilku godzin, w przeciwnym
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razie może wystąpić zakażenie. Lekarze niezaznajomieni
z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł
wiedzy medycznej.
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Bezpieczeństwo

DX,RIM1 -53-27OCT08-1/1

KM00321,00008FF -53-02APR19-1/1

Bezpieczna obsługa opon

UWAGA: Rozdzielenie opony i części obręczy w
wyniku eksplozji może spowodować poważne
obrażenia ciała lub śmierć.

Montaż opon może być wykonywany tylko przez
osoby posiadające odpowiednie doświadczenie
oraz właściwy sprzęt.

Zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach. Nie
pompować opon powyżej zalecanego ciśnienia.

Nigdy nie spawać ani nie nagrzewać zespołu koła i opony.
Ciepło może spowodować wzrost ciśnienia powietrza
i w wyniku tego – eksplozję opony. Spawanie może
strukturalnie osłabić lub zdeformować koło.

Podczas pompowania opon stosować końcówkę
zaciskową i przewód przedłużający o długości
umożliwiającej ustawienie się po jednej stronie opony,
a NIE przed nią lub nad nią. Stosować klatkową osłonę
bezpieczeństwa, jeśli jest dostępna.

Sprawdzać koła zwracając uwagę na: spadek ciśnienia,
obecność przecięć i pęcherzy, uszkodzenia obręczy, braki
śrub i nakrętek.
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Używanie odpowiednich narzędzi
Należy używać narzędzi odpowiednich dla danej pracy.
Prowizoryczne narzędzia i sposoby postępowania mogą
powodować zagrożenia.

Używać narzędzi silnikowych tylko do luzowania
gwintowanych części i elementów złącznych.

Do luzowania i dokręcania elementów mocujących
używać narzędzi w prawidłowym rozmiarze. NIE używać
kluczy calowych do metrycznych elementów złącznych.
Unikać obrażeń ciała spowodowanych osunięciem kluczy.

Stosować tylko części zamienne zgodne ze specyfikacjami
firmy KEMPER.
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Bezpieczeństwo

DX,LOOSE -53-04JUN90-1/1

DX,LOWER -53-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -53-07FEB14-1/1

Obsługiwać maszynę w bezpieczny sposób
Związać długie włosy z tyłu. Nie nosić krawatów,
chustek, luźnej odzieży lub naszyjników podczas pracy w
pobliżu maszyny lub poruszających się części. Gdyby te
przedmioty zostały pochwycone przez maszynę, mogłoby
to spowodować poważne obrażenia ciała.

Zdjąć pierścionki, obrączki i inną biżuterię, aby zapobiec
zwarciom elektrycznym i pochwyceniu przez poruszające
się części.
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Prawidłowo podpierać maszynę
Przed wykonywaniem prac przy maszynie opuszczać
zawsze osprzęt lub narzędzie na podłoże. Jeśli
wykonanie danej pracy wymaga podniesienia maszyny
lub jej wyposażenia, podeprzeć je w bezpieczny sposób.
Hydrauliczne urządzenia podporowe, pozostawione w
podniesionym położeniu, mogą opadać lub przeciekać.

Nie podpierać maszyny przy pomocy bloków żużlowych,
pustaków lub podpór, które mogą się pokruszyć pod
ciągłym obciążeniem. Nie pracować pod maszyną
podpartą wyłącznie na podnośniku. Stosować procedury
zalecane w niniejszej instrukcji.

Jeśli razem z maszyną używane są narzędzia lub inne
wyposażenie, stosować się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi narzędzia lub wyposażenia.

TS
22
9
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Zachować bezpieczną odległość od
podbieracza
Zachować bezpieczną odległość od ruchomych części
podbieracza, gdy są w ruchu.

Zawsze należy wyłączyć napęd podbieracza, zatrzymać
silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki sieczkarni polowej przed
obsługą techniczną podbieracza.
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Bezpieczeństwo

KM00321,000026B -53-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -53-02APR19-1/1

DX,PAINT -53-24JUL02-1/1

Transport z zamontowanym zespołem
żniwnym
Przed wyjechaniem sieczkarnią polową na drogę
publiczną podnieść zespół podbierający i zabezpieczyć
go w całkowicie podniesionym położeniu. Nie może on
jednak ograniczać operatorowi pola widzenia drogi.

Jeżeli zespół podbierający jest wyposażony w
przytrzymywacz pokosu, należy zawsze przed jazdą po
drodze ustawić go w położeniu transportowym.

Jeżeli zespół podbierający jest wyposażony w rolkowy
zespół ściskający, należy zawsze przed jazdą po drodze
ustawić go w położeniu transportowym.
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Dociążenie dla zapewnienia odpowiedniego
styku kół z podłożem
Wyposażenie, które zmienia środek ciężkości maszyny,
może mieć znaczny wpływ na osiągi, kierowanie i
hamowanie sieczkarni polowej. Dla zapewnienia
bezpiecznego styku kół z podłożem należy, w razie
potrzeby, dociążyć tył sieczkarni. Nie przekraczać
dopuszczalnych wartości maksymalnego obciążenia osi
oraz masy całkowitej.
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Usunąć powłokę malarską przed spawaniem
lub nagrzewaniem
Unikać potencjalnie toksycznych oparów i pyłu.

Niebezpieczne opary mogą powstawać podczas
nagrzewania malowanych powierzchni przez spawanie,
lutowanie lub stosowanie palników.

Usuwać powłokę malarską przed nagrzewaniem:

• Usunąć powłokę malarską w obszarze minimum
100 mm (4 in.) od rozgrzewanego miejsca. Jeśli
powłoka nie daje się usunąć, stosować odpowiednie
wyposażenie do ochrony dróg oddechowych podczas
nagrzewania lub spawania.
• Jeśli farba jest piaskowana lub szlifowana, unikać
wdychania pyłu. Zakładać odpowiedni respirator.
• Jeśli używa się rozpuszczalnika lub środka do usuwania
farby, zmyć go przy pomocy mydła i wody przed
spawaniem. Zabierać pojemniki z rozpuszczalnikiem
i środkiem do usuwania farby lub inne łatwopalne
materiały z miejsca pracy. Poczekać co najmniej
15 minut przed spawaniem lub nagrzewaniem na
rozproszenie się oparów.
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Nie używać chlorowanych rozpuszczalników w obszarze
spawania.

Wykonywać wszystkie prace na zewnątrz lub w dobrze
przewietrzanych pomieszczeniach, aby zapewnić
odprowadzanie toksycznych oparów i pyłu.

Odpowiednio postępować z farbą i rozpuszczalnikiem.
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Bezpieczeństwo

DX,TORCH -53-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -53-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -53-02APR19-1/1

Unikać nagrzewania w pobliżu przewodów
pod ciśnieniem
Podczas nagrzewania w pobliżu przewodów
ciśnieniowych może wytworzyć się łatwopalna zawiesina
rozpylonej cieczy, będąca potencjalnym źródłem ciężkich
poparzeń. Nie wytwarzać ciepła przez spawanie,
lutowanie lub używanie palnika w pobliżu przewodów
ciśnieniowych, albo innych łatwopalnych materiałów.
Przewody ciśnieniowe mogą przypadkowo pęknąć, gdy
ciepło rozprzestrzeni się poza bezpośrednie otoczenie
płomienia.
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Unikanie kierowania strumienia cieczy pod
wysokim ciśnieniem na nalepki ze znakami
bezpieczeństwa
Strumień wody może spowodować usunięcie lub
uszkodzenie nalepek ze znakami bezpieczeństwa.
Unikać kierowania strumienia wody na nalepki ze znakami
bezpieczeństwa.

Natychmiast uzupełniać brakujące znaki bezpieczeństwa
lub wymieniać uszkodzone. Nowe nalepki ze znakami
bezpieczeństwa są dostępne u dealera firmy KEMPER.
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Prawidłowa utylizacja odpadów
Usuwanie odpadów w nieprawidłowy sposób może mieć
negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz systemy
ekologiczne. Potencjalnie szkodliwe odpady używane
podczas eksploatacji sprzętu firmy KEMPER obejmują
elementy takie jak olej, paliwo, płyn chłodzący, płyn
hamulcowy, filtry oraz akumulatory.

Podczas spuszczania płynów należy używać szczelnych
pojemników. Nie należy używać pojemników na żywność
lub napoje, które mogłyby zasugerować przydatność
zawartości do spożycia.

Nie wylewać odpadów płynnych na podłoże, do ścieku
ani do żadnych źródeł wody.

Jeżeli chłodziwa stosowane w klimatyzacji przenikną do
powietrza, mogą mieć szkodliwy wpływ na atmosferę na
Ziemi. Przepisy państwowe mogą wymagać, aby zużyte
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środki chłodnicze z systemu klimatyzacji były zbierane
i przetwarzane przez certyfikowane ośrodki obsługi
urządzeń klimatyzacyjnych.
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Bezpieczeństwo

KM00321,000092B -53-13APR19-1/1

DX,NOISE -53-03OCT17-1/1

Wycofanie z eksploatacji: Prawidłowy
recykling i utylizacja płynów i podzespołów
Podczas wycofywania maszyny i/lub podzespołu
z eksploatacji trzeba podjąć środki w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Środki te obejmują
następujące aspekty:

• Używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony
osobistej, takiego jak ubranie, rękawice, osłona twarzy
lub okulary, podczas usuwania lub przenoszenia
obiektów i materiałów.
• Przestrzegać instrukcji w przypadku specjalistycznych
podzespołów.
• Uwolnić zmagazynowaną energię, opuszczając
zawieszane elementy maszyny, odprężając sprężyny,
odłączając akumulator lub inne zasilanie elektryczne i
uwalniając ciśnienie w podzespołach hydraulicznych,
akumulatorach i innych podobnych układach.
• Minimalizować ekspozycję na podzespoły, które mogą
zawierać resztki rolniczych substancji chemicznych,
takich jak nawozy sztuczne i pestycydy. Odpowiednio
przenosić i utylizować te podzespoły.
• Dokładnie opróżnić silniki, zbiorniki paliwa, chłodnice,
siłowniki hydrauliczne, zbiorniki i przewody przed
recyklingiem podzespołów. Używać szczelnych
pojemników do spuszczania płynów. Nie używać
pojemników na żywność lub napoje.
• Nie wylewać zużytych płynów na ziemię, do ścieków
lub jakiegokolwiek źródła wody.
• Przestrzegać wszystkich państwowych, stanowych i
lokalnych przepisów prawa, regulacji lub rozporządzeń
dotyczących przenoszenia lub utylizacji zużytych
płynów (np.: olej, paliwo, płyn chłodzący, płyn
hamulcowy), filtrów, akumulatorów i innych substancji
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lub części. Spalanie płynów lub podzespołów w innych
niż specjalnie zaprojektowanych piecach do spopielania
może być zabronione prawnie, jak również stać się
przyczyną ekspozycji na niebezpieczne opary lub
popioły.
• W odpowiedni sposób przeprowadzać obsługę oraz
utylizację układów klimatyzacji. Regulacje rządowe
mogą wymagać, aby odzysk i recykling środków
chłodniczych układu klimatyzacji, które uwolnione
do atmosfery mogłyby być dla niej szkodliwe,
był przeprowadzany przez certyfikowany ośrodek
serwisowy.
• Ocenić opcje recyklingu pod kątem opon, metalu,
plastiku, szkła, gumy i elementów elektronicznych, które
mogą podlegać recyklingowi w częściach lub w całości.
• Skontaktować się z lokalnym ośrodkiem ochrony
środowiska lub recyklingu lub dealerem KEMPER
w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego
postępowania w zakresie recyklingu lub utylizacji
odpadów.

Ochrona przed hałasem
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na zakres
poziomu dźwięku, w tym konfiguracja maszyny, stan i
poziom konserwacji maszyny, rodzaj terenu, środowisko
pracy, cykle robocze, hałas otoczenia i osprzęt.

Oddziaływanie hałasu może spowodować pogorszenie
lub utratę słuchu.

Należy zawsze nosić ochronniki słuchu. Należy
stosować odpowiednie środki ochrony słuchu, takie jak
nauszniki ochronne lub wkładki douszne, chroniące przed
niepożądanym lub powodującym dyskomfort hałasem. TS
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Nalepki ze znakami bezpieczeństwa

FX,WBZ -53-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -53-18AUG09-1/1

KM00321,00009CB -53-16JAN20-1/1

Obrazkowe znaki bezpieczeństwa
Znaki bezpieczeństwa są umieszczane w różnych
ważnych miejscach maszyny dla podkreślenia
potencjalnego niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo
jest identyfikowane przez znak obrazkowy umieszczony
w trójkącie ostrzegawczym. Znak obrazkowy informuje,
jak uniknąć zranienia. Znaki bezpieczeństwa, ich
rozmieszczenie na maszynie i krótki tekst objaśniający
są pokazane poniżej.
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Uzupełnianie znaków bezpieczeństwa
Uzupełniać zagubione znaki bezpieczeństwa lub
wymieniać uszkodzone. Posługiwać się tą instrukcją
obsługi w celu prawidłowego rozmieszczenia znaków
bezpieczeństwa.

Na częściach i podzespołach, pochodzących od
dostawców, mogą występować dodatkowe informacje
związane z bezpieczeństwem, nie przedstawione w tej
instrukcji obsługi.
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Instrukcja obsługi
Ta instrukcja obsługi zawiera wszystkie ważne informacje,
których znajomość jest konieczna do bezpiecznego
użytkowania maszyny. Aby uniknąć wypadków, ściśle
stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
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Nalepki ze znakami bezpieczeństwa

KM00321,00009CC -53-16JAN20-1/1

KM00321,00009CD -53-16JAN20-1/1

KM00321,00009CE -53-16JAN20-1/1

Naprawa i czynności konserwacyjne
Przed przystąpieniem do wykonywania regulacji, napraw
lub czynności konserwacyjnych wyłączyć silnik sieczkarni
i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
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Podbieracz pokosów
NIEBEZPIECZEŃSTWO - nie zbliżać się do hedera. Przed
przystąpieniem do serwisowania lub usuwania zatorów
hedera wyłączyć napęd hedera i silnik, a następnie wyjąć
kluczyk ze stacyjki. Nie dopuszczać osób ani pozostawiać
odzieży w pobliżu ślimaka, gdy jest on w ruchu.
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Urządzenie ściskające z regulacją wysokości
Nigdy nie sięgać w strefę potencjalnego miażdżenia,
dopóki urządzenie ściskające może się poruszać.

K
M
40
26
55

—
U
N
—
06
FE

B
20

10-2 030520

PN=21



Nalepki ze znakami bezpieczeństwa

KM00321,00009CF -53-16JAN20-1/1

KM00321,00009D0 -53-16JAN20-1/1

KM00321,00009D1 -53-16JAN20-1/1

Przewody hydrauliczne
Zapobiec ryzyku poprzez zredukowanie ciśnienia przed
odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych.
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Nie zbliżać się do obracającego się wału
napędowego
Zaczepienie przez obracające się wały napędowe
może spowodować poważne obrażenia ciała lub utratę
życia osób pozostających w pobliżu. Przez cały czas
utrzymywać osłony napędu na miejscu.
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Koła podbieracza
Aby uniknąć zmiażdżenia między podbieraczem a kołem,
włączyć blokadę dyszla przed rozpoczęciem regulacji lub
prac serwisowych w obrębie maszyny.

Przed obróceniem kół sprawdzić, czy w pobliżu nie
ma osób postronnych. Używać elementów sterujących
wyłącznie siedząc na siedzisku.
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Nalepki ze znakami bezpieczeństwa

KM00321,00009F0 -53-06FEB20-1/1

KM00321,00009D3 -53-24JAN20-1/1

Zasobnik ciśnienia — układ pływający
zespołu walców zgniatających
Zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała
spowodowanych przez olej hydrauliczny i gaz pod
ciśnieniem.
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Rolkowy zespół ściskający — końcówki
zgrabiarki
NIEBEZPIECZEŃSTWO — podczas usuwania zatorów
lub wykonywania prac pod podniesionym zespołem
walców zgniatających zachować szczególną ostrożność.
Końcówki zgrabiarki mogą spowodować poważne
obrażenia.

Zawsze całkowicie podnieść zespół walców zgniatających
i cały podbieracz przed rozpoczęciem usuwania zatorów.
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Holowanie

KM00321,0000268 -53-07FEB14-1/1

Punkty podwieszania podbieracza pokosu
Jeśli trzeba przemieścić podbieracz bez przyłączania go
do sieczkarni polowej, należy wykorzystać do tego celu
punkty podwieszania, pokazane na rysunku.
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Holowanie

KM00321,00009F1 -53-06FEB20-1/1

Zabezpieczanie podbieracza do celów przewozu (punkty mocowania)
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Punkty mocowania (przód)
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Punkty mocowania (tył)

A—Wspornik

Podczas przewozu na ciężarówce lub przyczepie należy
używać przeznaczonych do tego celu otworów w ramie,
aby zabezpieczyć maszynę na czas przewozu (patrz
ilustracja).

WSKAZÓWKA: Zdemontować wsporniki (A) z
podbieracza po zakończeniu przewozu.
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Przygotowanie podbieracza

KM00321,000010E -53-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -53-15OCT10-1/1

Rozpakowanie i pierwsze ustawienie
Zaraz po usunięciu opakowania, sprawdzić, czy
podbieracz nie został uszkodzony podczas transportu.

Zmontować podbieracz i wszystkie dodatkowe elementy
wyposażenia, zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z
podbieraczem.
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Ustawienie wysokości koła kopiującego
Wyregulować podbieracz tak, aby palce walca
podbierającego były ustawione X = 50 mm (2 in.) ponad
podłożem.

W celu prawidłowego wykonania regulacji, zapoznać się
z rozdziałem Regulacja wysokości koła kopiującego w
części Użytkowanie podbieracza.

A—Koło kopiujące X—50 mm (2 in.)
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Przygotowanie podbieracza

KM00321,0000A03 -53-11FEB20-1/1

Sprawdzenie regulacji podnoszenia
automatycznego ślimaka
Po prawidłowym zamontowaniu wszystkich dodatkowych
elementów wyposażenia należy sprawdzić regulację
urządzenia do podnoszenia ślimaka (A) z każdej strony.

W celu prawidłowego wykonania regulacji, zapoznać się
z rozdziałem Regulacja podnoszenia automatycznego
ślimaka w części Użytkowanie podbieracza.

A—Urządzenie do podnoszenia
ślimaka
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Przyłączanie

KM00321,0000A05 -53-21FEB20-1/2

KM00321,0000A05 -53-21FEB20-2/2

Przyłączanie do sieczkarni polowej typu 498
z bezstopniowym napędem hedera
Podbieracze do sieczkarni polowych CLAAS typu 498
są częściowo przygotowane technicznie do pracy z
bezstopniowym napędem hedera.

Dodatkowo wymagana jest modyfikacja
oprogramowania sieczkarni polowej, którą należy
uzgodnić z firmą CLAAS. W tym celu należy
skontaktować się z dealerem firmy CLAAS.

WAŻNE: Aby możliwe było używanie bezstopniowego
napędu hedera, należy zaprogramować moduł
A130FAM. W przeciwnym razie możliwe będzie
używanie podbieracza tylko ze stałą prędkością.

WSKAZÓWKA: Moduł A130FAM jest pusty po
opuszczeniu fabryki.

Moduł A130FAM należy zaprogramować za
pośrednictwem sieczkarni polowej. W tym celu należy
wykonać poniższe czynności:

1. Przyłączyć podbieracz do sieczkarni polowej.

2. Podłączyć sieczkarnię polową do komputera i
uruchomić oprogramowanie CLAAS Diagnostic
System (CDS).

3. Wybrać moduł A130FAM do zaprogramowania
podbieracza.
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4. Podczas wprowadzania numeru seryjnego należy
wprowadzić numer seryjny wydany przez firmę
CLAAS.

WAŻNE: Wpisać numer seryjny podbieracza
3 m HD Claas.

5. Wybrać bezstopniowy napęd hedera (jeśli znajduje się
na wyposażeniu sieczkarni polowej).

6. Wyłączyć opcję "AUTO CONTOUR" (Automatyczne
kopiowanie ukształtowania podłoża).
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Przyłączanie

KM00321,0000672 -53-23JUN17-1/1

Regulacja wysokości podnośnika
Podczas pierwszego przyłączania podbieracza do
sieczkarni polowej konieczne jest wyregulowanie
wysokości podpór (A) w oparciu o rozmiar opon
sieczkarni. W tym celu trzeba zdjąć osłonę zewnętrzną po
lewej i prawej stronie.

Śruba (B) może znajdować się w różnych położeniach.

• Fabrycznie śruba (B) znajduje się w trzecim otworze.
• Jeżeli sieczkarnia polowa jest wyposażona w opony 42
cale, zamontować śrubę (B) w górnym otworze (C).
• W przypadku pozostałych konfiguracji opon śrubę
należy wyjąć. Opuścić podbieracz na właściwą
wysokość i ponownie zamontować śrubę (B) w
odpowiednim otworze.
• Ponownie założyć osłonę po lewej i prawej stronie.
A—Podnośnik
B—Śruba

C—Górny otwór
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Przyłączanie

KM00321,00009F2 -53-07FEB20-1/6

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F2 -53-07FEB20-2/6

Przyłączanie podbieracza
WAŻNE: Przed przyłączeniem hedera do podbieracza

odnieść się do instrukcji obsługi sieczkarni
polowej w celu uzyskania wytycznych
dotyczących prawidłowego przygotowania
lub adaptacji maszyny.

WSKAZÓWKA: Podbieracz należy przyłączać
na równym podłożu.

Przyłączyć podbieracz w następujący sposób:

1. Opuścić uchwyt (A) w taki sposób, aby haki
zatrzaskowe (B) były zupełnie cofnięte.

A—Uchwyt B—Uchwyt kłowy

K
M
40
29
33

—
U
N
—
06
FE

B
20

2. Opuścić zespół głowicy tnącej tak, aby zaczepy (A)
znalazły się trochę poniżej otworów listwy poprzecznej
podbieracza (B).

3. Powoli podjechać maszyną do przodu do uzyskania
pożądanej pozycji przyłączania.

4. Włączyć podbieracz.

A—Zaczepy B—Otwieranie
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Przyłączanie

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F2 -53-07FEB20-3/6

5. Podnieść zespół głowicy tnącej i podbieracz.

WAŻNE: Po obu stronach podbieracza sprawdzić,
czy dolne zatrzaski (A) są prawidłowo
wyrównane i dotykają sworzni (B).

6. Sprawdzić położenie zatrzasków (A) (tylko przed
pierwszym użyciem):

Położenie zatrzasków (A) jest wstępnie ustawione
fabrycznie.

W przypadku nieprawidłowego wyrównania należy
wykonać następujące czynności:

• Poluzować śruby (C) i ustawić zatrzaski (A) w taki
sposób, aby pasowały do sworzni (B).
• Ponownie dokręcić śruby (C).

A—Blokada
B—Sworzeń

C—Śruby
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Przyłączanie

KM00321,00009F2 -53-07FEB20-4/6

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F2 -53-07FEB20-5/6
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7. Podnieść uchwyt (A) i zabezpieczyć go zawleczką
sprężynową (B).

WAŻNE: Sprawdzić, czy oba dolne haki (C) w
prawidłowy sposób blokują sworznie (D). Nigdy
nie należy próbować uruchamiać podbieracza,
gdy haki nie są prawidłowo zatrzaśnięte.

Jeśli haki (C) nie zablokują sworzni (D) prawidłowo:

• Odłączyć podbieracz.
• Włożyć wał (F) o średnicy 35 mm (1.38 in.) do haka
opuszczającego (C).
• Podnieść uchwyt (A).
• Poluzować nakrętki (E).
• Wyregulować długość pręta gwintowanego (F) w
taki sposób, aby hak opuszczania (C) całkowicie
zablokował wał (F).
• Dokręcić nakrętki (E).
• Opuścić uchwyt (A) i wyjąć wał (F).
• Ponownie zamontować podbieracz.

WSKAZÓWKA: Powtórzyć procedurę przyłączania
zgodnie z wcześniejszym opisem.

A—Uchwyt
B—Zawleczka sprężynowa
C—Hak

D—Sworzeń
E—Nakrętki
F—Wał
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8. Po lewej i prawej stronie podnieść podnośnik (A) i
przymocować w najwyższym położeniu za pomocą
zawleczki sprężynowej (B).

A—Podnośnik B—Zawleczka sprężynowa
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Przyłączanie

KM00321,00009F2 -53-07FEB20-6/6

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F3 -53-13FEB20-1/2

9. Przyłączyć przewody hydrauliczne (A) i wiązkę
przewodów (B) do odpowiednich gniazd sieczkarni
polowej.

A—Przewody hydrauliczne B—Wiązka przewodów
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Regulacja automatycznego złącza napędu
(tylko przed pierwszym użyciem)
Upewnić się, że sprzęgło kłowe (A) na podbieraczu
jest wyrównane ze sprzęgłem kłowym (B) na sieczkarni
polowej.

W razie potrzeby wyregulować sprzęgło kłowe (A) na
podbieraczu:

• Poluzować śruby (C).
• Wyregulować sprzęgło kłowe (A).
• Nałożyć Loctite® 243 na śruby (C).
• Dokręcić śruby (C) zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja
Śruby (C) na
automatycznym złączy
napędu—Moment
dokręcania.....................................................................................95 N·m

70 lb·ft

A—Sprzęgło kłowe na
podbieraczu

B—Sprzęgło kłowe na
sieczkarni polowej

C—Śruba
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Loctite jest nazwą handlową Henkel Corporation
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Przyłączanie

KM00321,00009F3 -53-13FEB20-2/2

KM00321,0000673 -53-23JUN17-1/1

WAŻNE: Sprawdzić, czy rowek (B) na sprzęgle
kłowym sieczkarni polowej obraca się
swobodnie i nie dotyka obudowy (A).

UWAGA: Ryzyko pożaru — nieprawidłowe
ustawienie może skutkować iskrzeniem!

A—Obudowa B—Rowek
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Regulacja zgarniaków
Przy pierwszym montażu podbieracza w sieczkarni
polowej należy wyregulować szczelinę pomiędzy zwojami
ślimaka a zgarniakami.

Sposób postępowania:

1. Poluzować nakrętki (A).

2. Przesunąć zgarniaki (B) do przodu, tak aby odległość
pomiędzy zwojem ślimaka (C) i zgarniakami (B) była
zgodna ze specyfikacją.

Specyfikacja
Zwój ślimaka do
zgarniaka—Luz........................................................................... 0–2 mm

(0–0.08 in.)

3. Dokręcić nakrętki (A).

4. Obrócić ślimak ręką, aby upewnić się, że obraca się
swobodnie.

WAŻNE: Zgarniaki muszą być montowane z łbem
śruby skierowanym w dół.
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A—Nakrętki
B—Zgarniaki

C—Zwój ślimaka

Upewnić się, że zgarniaki są zawsze
równoległe do ślimaka.
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Odłączenie

KM00321,00009F4 -53-07FEB20-1/3

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F4 -53-07FEB20-2/3

Odłączanie podbieracza
WAŻNE: Przed odłączeniem podbieracza upewnić się,

że wszystkie jego funkcje hydrauliczne
są zwolnione.

Wykonać następujące czynności:

1. Odłączyć przewody hydrauliczne (A) i wiązki
przewodów (B).

2. Opuścić podbieracz (C) na podłoże.

WAŻNE: Pozostawić podbieracz na wysokości
pozwalającej na późniejsze podłączenie do
sieczkarni polowej. Nigdy nie ustawiać za nisko.

3. Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć
hamulec postojowy.

A—Przewody hydrauliczne
B—Wiązka przewodów

C—Podbieracz
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4. Po lewej i prawej stronie opuścić podpory (A) i
zablokować je na odpowiedniej wysokości. Wyciągnąć
zawleczkę sprężynową (B) i pozwolić jej wsunąć się
ponownie, gdy podnośnik (A) będzie na prawidłowej
wysokości.

A—Podnośnik B—Zawleczka sprężynowa
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Odłączenie

KM00321,00009F4 -53-07FEB20-3/3

5. Pociągnąć zawleczkę sprężynową (A), a następnie
opuścić uchwyt (B) w taki sposób, aby haki
zatrzaskowe (C) były całkowicie oddalone od sworznia
(D).

6. Uruchomić silnik. Opuścić zespół głowicy tnącej tak,
aby zaczepy (E) znalazły się trochę poniżej otworów
listwy poprzecznej podbieracza (F) i wyciągnąć poza
ramę.

A—Zawleczka sprężynowa
B—Uchwyt
C—Hak

D—Sworzeń
E—Uchwyt kłowy
F—Otwieranie
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Transportowanie

KM00321,0000907 -53-08APR19-1/1

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F5 -53-10FEB20-1/3

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

UWAGA: Przed transportowaniem maszyny po
drogach publicznych upewnić się, że maszyna
spełnia wymagania obowiązujących przepisów
dotyczących poruszania się pojazdów rolniczych
po drogach publicznych.

UWAGA: Podczas jazdy po drogach publicznych
należy zaangażować przynajmniej jedną osobę

do ostrzegania kierowcy maszyny przed każdym
zagrożeniem i udzielania mu wskazówek co do
bezpiecznego manewrowania i jazdy, szczególnie
przy wyjeżdżaniu z gospodarstwa lub pola,
na drogach i skrzyżowaniach.

UWAGA: Sprawdzić wszystkie światła drogowe i
ostrzegawcze, aby upewnić się, że działają.

Ustawianie zespołu walców zgniatających w
położeniu transportowym
1. Cofnąć sieczkarnię do położenia, w którym koła

kopiujące (A) zostaną całkowicie obrócone w kierunku
do przodu.

2. Podnieść przednią osłonę sieczkarni tak, aby koła
kopiujące (A) nie dotykały podłoża.

WSKAZÓWKA: Gdy koła kopiujące nie dotykają
podłoża, zostają one automatycznie zablokowane
i zabezpieczone przed obracaniem.

Całkowicie podnieść zespół walców zgniatających (B)
przez zmianę położenia przełącznika uruchamiającego
(C) w kierunku wskazanym strzałką (I).

A—Koła kopiujące
B—Zespół walców

zgniatających

C—Przełącznik
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3. W przypadku transportu podbieracza po drogach
publicznych zawsze składać koła kopiujące (A) do
wewnątrz w położenie transportowe.

WAŻNE: Konieczne jest całkowite podniesienie
zespołu walców zgniatających (B) przed
złożeniem kół kopiujących (A) do wewnątrz.
Zaniechanie tego może doprowadzić do
uszkodzenia maszyny.

Użyć przełącznika (C) i złożyć koła kopiujące (A) do
wewnątrz.

A—Koła kopiujące
B—Zespół walców

zgniatających

C—Przełącznik
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4. Powoli opuścić zespół walców zgniatających (A).

WAŻNE: Upewnić się, że z siłowników usunięte
zostało całkowicie ciśnienie hydrauliczne.
Umożliwia to całkowite opuszczenie zespołu
walców zgniatających.

A—Zespół walców
zgniatających
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Przestrzeganie procedur bezpiecznego
użytkowania

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek
regulacji, zawsze wyłączać wszystkie napędy,
zatrzymywać silnik i odczekiwać, aż wszystkie
ruchome części zatrzymają się.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy na
podniesionym podbieraczu postawić pod nim
klocki, aby nie mógł się opuścić.
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Wykonywanie prac pod podniesionym zespołem walców zgniatających
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UWAGA: Podczas usuwania zatorów lub
wykonywania prac pod podniesionym zespołem
walców zgniatających zachować szczególną
ostrożność. Końcówki zgrabiarki (A) mogą
spowodować poważne obrażenia.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy pod
podniesionym zespołem walców zgniatających
wykonać następujące czynności:

1. Podnieść całkowicie podbieracz:

Wcisnąć i przytrzymać dolną część przełącznika (B)
do momentu, aż podbieracz zostanie podniesiony na
maksymalną wysokość.

2. Na sieczkarni polowej zabezpieczyć siłowniki
podnoszące heder, aby zapobiec niezamierzonemu
opuszczeniu.
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A—Zgrabiarka
B—Przełącznik

C—Maksymalna wysokość
podbieracza
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3. Podnieść całkowicie zespół walców zgniatających
(A):

Przestawić przełącznik (B) w kierunku wskazanym
strzałką do momentu, aż rolkowy zespół ściskający
(A) zostanie podniesiony na maksymalną wysokość.

UWAGA: Nie wykonywać żadnych prac pod
podniesionym zespołem walców zgniatających,
jeżeli operator przebywa w kabinie.

A—Zespół walców
zgniatających

B—Przełącznik
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4. Zamknąć zawór bezpieczeństwa (A), aby uniemożliwić
przypadkowe opuszczenie zespołu walców
zgniatających.

A—Zawór bezpieczeństwa
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Ustawianie zespołu walców zgniatających w
położeniu roboczym
1. Całkowicie wysunąć siłowniki (B), aby podnieść zespół

walców zgniatających (A).

W tym celu należy przestawić przełącznik (C) w
kierunku wskazanym strzałką.

A—Zespół walców
zgniatających

B—Siłownik

C—Przełącznik
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2. Wysunąć koła kopiujące na zewnątrz do położenia
roboczego:

• Przestawić przełącznik (A), aby wysunąć koła
kopiujące (B) na zewnątrz do położenia roboczego.

A—Przełącznik B—Koło kopiujące
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Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,00009F9 -53-10FEB20-1/2

3. Powoli opuścić zespół walców zgniatających (A).

WSKAZÓWKA: Koła kopiujące są automatycznie
odblokowywane i mogą się swobodnie obracać,
gdy zostaną opuszczone na podłoże.

Opuścić podbieracz na podłoże i jechać sieczkarnią do
przodu, aż koła kopiujące ustawią się w kierunku jazdy.

A—Zespół walców
zgniatających

K
M
37
14
87

—
U
N
—
10
FE

B
20

Użytkowanie rolkowego zespołu
ściskającego
Ciśnienie styku zespołu walców zgniatających jest
regulowane przez ciśnienie oleju w zasobniku (A).

UWAGA: Zasobnik ciśnienia (A) może być
odłączany lub przygotowywany do uruchomienia
wyłącznie przez inżynierów lub techników,
którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie z
zakresu hydrauliki. Nie wykonywać żadnych
czynności związanych ze spawaniem lub
lutowaniem ani innych prac mechanicznych
w obrębie zasobnika ciśnienia.

Podnieść zespół walców zgniatających w taki sposób, aby
jego rolka (B) nie popychała roślin w górę, ale zawsze
spoczywała na pokosie (patrz ilustracja).

WSKAZÓWKA: Ciśnienie oleju w zasobniku (A)
powoduje doprowadzenie zespołu walców
zgniatających na pokos.

A—Zasobnik ciśnienia B—Rolka
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Regulacja zgrabiarki zespołu walców
zgniatających
Umieścić zgrabiarkę (A) w otworach (B) z obu stron w
taki sposób, aby końcówki zgrabiarki (A) były zawsze
ustawione równolegle do bębna podbieracza.

WSKAZÓWKA: Najpierw umieścić zgrabiarkę (A) w
przedniej części otworu (B). Sprawdzić równe
ustawienie względem bębna podbieracza i w
razie potrzeby wyregulować.

A—Zgrabiarka B—Otwór K
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Regulacja wysokości roboczej rolkowego
zespołu ściskającego

Dołożyć lub odjąć podkładki regulacyjne (A) przy
gumowym zderzaku, aby odległość pomiędzy zgrabiarką
a łopatkami ślimaka zasilającego (X) wynosiła 3–5 mm
(0.12–0.19 in.).

A—Podkładki regulacyjne X—3–5 mm (0.12–0.19 in.)
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Regulacja rolki rolkowego zespołu
ściskającego
1. Odkręcić śruby (A).
2. Wyregulować odległość pomiędzy rolką a zgrabiarką

(X), tak aby wynosiła 8–10 mm (0.31 in.–0.39 in.).
3. Dokręcić śruby (A).

A—Śruby X—8–10 mm (0.31 in.–0.39 in.)
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Regulacja położenia pływającego zespołu
walców zgniatających
Gdy zespół walców zgniatających znajduje się w położeniu
roboczym, wyregulować tryb położenia pływającego,
wykonując następujące czynności:

1. Najpierw wyregulować ogranicznik opuszczania (A)
w otworach szczelinowych tak, aby ogranicznik (B)
znajdował się w położeniu pływającym około 5 mm
nad rurą (C).

2. Jeśli otwory szczelinowe ogranicznika opuszczania
(A) nie wystarczają do regulacji, można wyregulować
położenie zaworu (D) z tyłu, wykorzystując rząd
otworów (E):

• Ustawić zawór (D) w położeniu wyższym, aby
zmniejszyć odstęp pomiędzy ogranicznikiem (B) i
rurą (C).
• Ustawić zawór (D) w położeniu niższym, aby
zwiększyć odstęp pomiędzy ogranicznikiem (B) i
rurą (C).

3. Sprawdzić wysokość położenia pływającego zespołu
walców zgniatających i wykonać regulację dokładną w
razie konieczności.

A—Ogranicznik opuszczania
B—Zatrzymywanie
C—Rura

D—Zawór
E—Otwory

K
M
37
14
89

—
U
N
—
11
A
P
R
19

K
M
40
40
47

—
U
N
—
14
FE

B
20

K
M
40
40
48

—
U
N
—
14
FE

B
20

45-7 030520

PN=45



Użytkowanie podbieracza

KM00321,000029B -53-05FEB14-1/2

KM00321,000029B -53-05FEB14-2/2

Regulacja wysokości koła kopiującego
Wyregulować podbieracz tak, aby palce walca
podbierającego były ustawione 50 mm (2 in.) ponad
podłożem.

W celu zwiększenia prześwitu palców nad podłożem,
wyjąć sworzeń blokujący (A) i ustawić koło kopiujące (B)
niżej wzdłuż rzędu otworów. Założyć ponownie sworzeń
blokujący (A) i zabezpieczyć zawleczką sprężystą (C).

W celu zmniejszenia prześwitu palców nad podłożem,
wyjąć sworzeń blokujący (A) i ustawić koło kopiujące (B)
wyżej wzdłuż rzędu otworów. Założyć ponownie sworzeń
blokujący (A) i zabezpieczyć zawleczką sprężystą (C).

WAŻNE: Sprawdzić, czy wartość na skali (D) jest
taka sama z obu stron.

Zawsze upewnić się, że prześwit pod podbieraczem jest z
obu stron jednakowy.

WAŻNE: Upewnić się, że zderzak opuszczania na
sieczkarni nie wpływa na wysokość podbieracza.

A—Sworzeń blokujący
B—Koło kopiujące

C—Zawleczka sprężysta
D—Skala
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UWAGA: Unikać zmiażdżenia rąk i palców.
Zachować szczególną uwagę podczas regulacji
wysokości koła kopiującego.
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Regulacja wysokości ślimaka zasilającego
Wyregulować sprężyny ślimaka zasilającego. (Patrz
Regulacja sprężyn ślimaka zasilającego, w tym rozdziale.)

Przy ramieniu (E) ślimaka zasilającego opartym na
gumowym zderzaku (D), odległość (G) między zwojem
(A) ślimaka zasilającego i dolną osłoną (F) powinna być
zgodna ze specyfikacją.

Specyfikacja
Zwój ślimaka
zasilającego do dolnej
osłony—Odległość.................................................................... 20±5 mm

(0.8±0.2 in.)

Jeśli odległość nie jest prawidłowa, postępować zgodnie z
poniższą instrukcją:

1. Zwolnić sprężyny (B) ślimaka zasilającego po obu
stronach.

2. Podnieść ślimak przy pomocy dźwignika.

3. Dodać lub usunąć podkładki pomiędzy gumowym
zderzakiem (D) i wspornikiem (C), aby uzyskać
wymaganą odległość.

WSKAZÓWKA: Potrzebne podkładki można wyjąć z
dolnego, gumowego zderzaka.
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A—Zwój ślimaka zasilającego
B—Sprężyna
C—Wspornik oporowy
D—Zderzak gumowy

E—Ramię ślimaka zasilającego
F—Dolna osłona
G—20±5 mm (0.8±0.2 in.)

4. Wyregulować sprężyny (B) ślimaka zasilającego.
(Patrz Regulacja sprężyn ślimaka zasilającego, w tym
rozdziale.)

Regulacja sprężyn ślimaka zasilającego
Ustawić prawidłową długość sprężyn ślimaka zasilającego
(C).

W tym celu dokręcić lub poluzować nakrętkę regulacyjną
(B), aby uzyskać długość gwintu (A) 35-39 mm (1.4
in.—1.5 in.).

Powtórzyć procedurę po przeciwnej stronie.

WSKAZÓWKA: Opisana powyżej regulacja sprężyn
ślimaka zasilającego jest podstawową procedurą
regulacyjną. Wyregulować ponownie w zależności
od warunków polowych (zmniejszyć naprężenie
sprężyny w celu uzyskania wysokiego plonu).
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A—Długość gwintu
B—Nakrętka regulacyjna

C—Sprężyna
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Regulacja zgarniaczy
1. Poluzować nakrętki (A).

2. Przesunąć zgarniacze (B) do przodu tak, aby
odległość pomiędzy krawędzią zwoju ślimaka (C) i
zgarniaczami (B) była zgodna ze specyfikacją.

Specyfikacja
Zwój ślimaka do
zgarniacza—Luz.......................................................................... 0–2 mm

(0–0,08 in.)

3. Dokręcić nakrętki (A).

4. Obrócić ślimak ręką, aby upewnić się, że obraca się
swobodnie.

WAŻNE: Zgarniacze muszą być montowane z łbem
śruby skierowanym do dołu.

Upewnić się że zgarniacze są zawsze
równoległe do ślimaka.
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A—Nakrętki
B—Zgarniacze

C—Zwój ślimaka
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Regulacja automatycznego podnoszenia
ślimaka (Opcja)
Gdy siłowniki (A) są zupełnie wysunięte, a rolkowy zespół
ściskający jest całkowicie podniesiony, ramię ślimaka
zasilającego (B) nie może stykać się ze wspornikiem
oporowym (G). Wyregulować minimalną odległość (X)
1—3 mm (0.04—0.12 in.).

Jeśli odległość nie jest prawidłowa, postępować zgodnie z
poniższą instrukcją:

1. Opuścić całkowicie rolkowy zespół ściskający.

2. Obrócić nakrętkę zabezpieczającą (C) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
zwiększyć odległość (X).

Obrócić nakrętkę zabezpieczającą (C) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby
zmniejszyć odległość (X).

UWAGA: Upewnić się, czy pręt gwintowany (D)
jest zawsze wkręcony do oporu w plastikowy
pierścień nakrętki zabezpieczającej (C).

3. Podnieść całkowicie rolkowy zespół ściskający, aby
sprawdzić odległość (X).

Powtarzać procedurę tak często, jak to potrzebne.

WSKAZÓWKA: Jeżeli pręt gwintowany (D) jest zbyt krótki,
aby zapewnić prawidłową regulację, poluzować
nakrętkę (E). Obrócić gwintowany pręt (D) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
a następnie dokręcić nakrętkę (E).

UWAGA: Sprawdzić, czy pręt gwintowany (D) jest
wkręcony w widełki łączące (F) z zachowaniem
minimalnej długości 10 mm (0.39 in.)

4. Powtórzyć procedurę po przeciwnej stronie.

A—Siłownik
B—Ramię ślimaka zasilającego
C—Nakrętka zabezpieczająca
D—Pręt gwintowany

E—Nakrętka
F—Widełki łączące
G—Ogranicznik
X—1–3 mm (0,04–0,12 in.)
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Otwieranie osłony bocznej
1. Złożyć koła kopiujące do wewnątrz.
2. Otworzyć odchylaną osłonę boczną (A) za pomocą

odpowiedniego klucza o wymiarze 13 mm.
3. Odchylić osłonę boczną (A) na zewnątrz.

A—Osłona boczna
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Regulacja łopatek ślimaka zasilającego
(niskie rośliny)
Łopatki (B) poprawiają zasilanie niskimi i lekkimi roślinami.

WSKAZÓWKA: Wysunąć łopatki (B) dalej a zewnątrz w
przypadku niskich roślin; lub cofnąć do wewnątrz
w przypadku roślin wyższych.

1. Poluzować śruby (A).
2. Przesuwać łopatkę (B), aż do uzyskania żądanego

położenia.
3. Dokręcić śruby (A).

Powtórzyć procedurę dla każdej łopatki.

WAŻNE: Zaleca się montować łopatki (B) gładką
powierzchnią do góry. Montaż łopatek (B)
ząbkowaną stroną do góry zwiększa ryzyko
podawania wstecznego.

K
M
10
02
42
8
—
U
N
—
29
JA
N
14

A—Śruby B—Łopatki
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Użytkowanie podbieracza

KM00321,0000280 -53-29JAN14-1/1

Demontaż łopatek ślimaka zasilającego
(wysokie rośliny)
Podczas zbiorów wysokich lub zimowych roślin, należy
zdemontować przykręcone do ślimaka łopatki (A) i
wsporniki łopatek (B) w celu płynniejszego podawania
materiału.

1. Poluzować śruby (C).
2. Zdemontować łopatkę (A) i wspornik łopatki (B).

Powtórzyć procedurę dla każdej z łopatek.

A—Łopatka
B—Wspornik

C—Śruby
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

CC,630APU003833 -53-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -53-11APR19-1/1

Okresy smarowania
Używając jako wskazówki licznika motogodzin
samojezdnej sieczkarni, przeprowadzać obsługę
w terminach godzinowych wskazanych na następnych
stronach.

WAŻNE: Zalecane okresy smarowania są podane
dla normalnych warunków. Ciężkie lub
szczególne warunki mogą wymagać częstszego
smarowania lub wymiany oleju.

Przed użyciem smarownicy, oczyścić punkty smarowania.
Natychmiast wymieniać wszelkie zagubione lub
uszkodzone smarowniczki. Jeżeli nowa smarowniczka nie
przepuszcza smaru wymienić ją, lub sprawdzić dlaczego
przypływ smaru jest zablokowany.

UWAGA: Nie próbować czyścić, smarować
lub regulować podbieracza podczas pracy
silnika sieczkarni.
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Smar
Stosując smar, brać pod uwagę numer klasy konsystencji
NLGI i spodziewany zakres temperatury powietrza w
okresie między przeglądami.

Zalecany jest smar AVIA AVIALITH 2 EP.

Inne smary mogą być stosowane, jeżeli spełniają
następujące wymagania:

Klasyfikacja serwisowa NLGI GC-LB

WAŻNE: Niektóre typy środków zagęszczających
smary nie nadają się do mieszania z
innymi. Przed zmieszaniem różnych typów
środków smarnych należy skontaktować
się z ich dostawcą.
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

KM00321,0000910 -53-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -53-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -53-11APR19-1/1

Olej przekładniowy
Stosować olej o lepkości odpowiadającej spodziewanemu
zakresowi temperatury powietrza w okresie między
wymianami oleju.

Oleje przekładniowe muszą być zgodne z klasyfikacją
serwisową API GL-5.
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Alternatywne i syntetyczne środki smarne

Warunki występujące w niektórych strefach
geograficznych mogą wymagać stosowania innych
środków smarnych niż podane w tej instrukcji.

Niektóre środki smarne mogą nie być dostępne w danym
miejscu.

Skonsultować się z dealerem firmy KEMPER w celu
uzyskania informacji i zaleceń.

Syntetyczne środki smarne mogą być stosowane, gdy
spełniają wymagania eksploatacyjne podane w tej
instrukcji.

Zakresy temperatur i okresy międzyobsługowe podane
w tej instrukcji dotyczą zarówno konwencjonalnych jak i
syntetycznych środków smarnych.

Można stosować powtórnie rafinowane produkty,
jeżeli końcowy środek smarny spełnia wymagania
eksploatacyjne.

Przechowywanie środków smarnych

Maszyny mogą pracować z wysoką sprawnością tylko
wtedy, gdy stosuje się czyste środki smarne.

Stosować czyste naczynia do wszystkich środków
smarnych.

Przechowywać oleje i naczynia w miejscu
zabezpieczonym przed pyłem, wilgocią i innymi
zanieczyszczeniami. Przechowywać pojemniki w pozycji
leżącej, aby uniknąć gromadzenia się wody i brudu.

Upewnić się, że wszystkie zbiorniki są prawidłowo
oznaczone, w sposób umożliwiający określenie ich
zawartości.

Pozbywać się wszystkich starych pojemników z
pozostałościami środków smarnych w odpowiedni sposób.
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

KM00321,0000913 -53-11APR19-1/1

KM00321,0000914 -53-11APR19-1/1

KM00321,00009FA -53-11FEB20-1/1

Mieszanie środków smarnych

Generalnie należy unikać mieszania różnych marek i
rodzajów olejów. Dodatki do olejów stosowane przez
producentów są tak dobrane, aby olej odpowiadał danej
charakterystyce technicznej oraz spełniał wymagania w
zakresie planowanej eksploatacji.

Mieszanie różnych olejów może zakłócać pożądane
działanie dodatku i obniżyć właściwości smarne.

Skonsultować się z dealerem firmy KEMPER w celu
uzyskania informacji i zaleceń.

Co 10 godzin — łańcuchy napędowe
Nasmarować olejem silnikowym SAE 30.

Naciągać łańcuchy napędowe co 10 godzin (patrz
Regulacja łańcuchów napędowych w sekcji Obsługa).

K
M
10
02
38
0
—
U
N
—
06
JA
N
14

Co 10 godzin — wał napędowy podbieracza
Nasmarować smarem.
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

KM00321,00009FB -53-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -53-11APR19-1/1

Co 50 godzin—obracające się koła kopiujące
Nasmarować smarem.
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Co 50 godzin — ramiona podnoszące
rolkowego zespołu ściskającego
Nasmarować smarem.
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

KM00321,0000919 -53-11APR19-1/1

KM00321,000091A -53-11APR19-1/1

KM00321,000091B -53-11APR19-1/1

Co 50 godzin — siłownik rolkowego zespołu
ściskającego
Nasmarować smarem.
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Co 50 godzin — przeguby mocujące ślimak
podający
Nasmarować smarem.
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Co 50 godzin — podpory
Nasmarować smarem.
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Smarowanie i czynności konserwacyjne

KM00321,00009FC -53-11FEB20-1/1

KM00321,000028C -53-07FEB14-1/1

KM00321,00009FD -53-11FEB20-1/1

Co 50 godzin — uchwyt mechanizmu
blokującego
Nasmarować smarem.
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Co 500 godzin — Skrzynia przekładniowa
Wymieniać olej co 500 godzin pracy lub po zakończeniu
każdego sezonu zbioru.

Podnieść nieco podbieracz w taki sposób, aby znalazł
się w położeniu poziomym i sprawdzić poziom oleju w
skrzyni przekładniowej (A). Poziom oleju jest prawidłowy,
gdy osiągnie dolną krawędź korka (B) poziomu oleju.

WAŻNE: Nie przepełniać skrzyni przekładniowej (A),
gdyż spowoduje to przegrzanie i wyciek oleju.

A—Skrzynia przekładniowa -
0,4 l (0.11 US. gal)

B—Korek poziomu oleju K
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Co 500 godzin — napęd kątowy
Wymieniać olej co 500 godzin pracy lub po zakończeniu
każdego sezonu zbioru.

WAŻNE: Nie przepełniać skrzyni przekładniowej (A),
gdyż spowoduje to przegrzanie i wyciek oleju.

A—Napęd kątowy — 1,5 l (0.4
U.S. gal.)
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Ciąg dalszy na następnej stronie KM00321,000028D -53-07FEB14-1/2

Użytkowanie podbieracza

UWAGA: Przy podnoszeniu podbieracza
umieszczać pod nim podpory. Wyłączać silnik

przed wykonywaniem wszelkich regulacji
lub prac obsługowych.

Objaw Problem Rozwiązanie

Podbieracz nie opuszcza się na
podłoże

Przednie opony napompowane
nadmiernie

Zmniejszyć ciśnienie w oponach

Za wysokie ciśnienie pływające1 Prawidłowo wyregulować ciśnienie
odciążania

Podbieracz zapada się w podłoże Nieprawidłowo ustawione koła
kopiujące

Wyregulować koła kopiujące

Materiał roślinny owija się wokół
ślimaka zasilającego

Nie założone zgarniacze ślimaka Założyć i wyregulować zgarniacze

Zgarniacze nieprawidłowo ustawione Wyregulować zgarniacze

Ślimak zasilający często się
zatrzymuje

Prędkość ślimaka zasilającego zbyt
wysoka

Zmniejszyć prędkość ślimaka
zasilającego

Nieprawidłowo wyregulowane
zgarniacze

Wyregulować prawidłowo zgarniacze

Łopatki ślimaka zasilającego
są ustawione w położeniu zbyt
wysuniętym na zewnątrz

Przesunąć łopatki ślimaka
zasilającego bardziej do wewnątrz

Zużyte sprzęgło przeciążeniowe Wymienić zużyte części

Podbierana jest tylko część
pokosu

Palce podbieracza obracają się zbyt
wolno

Zwiększyć ich prędkość

Za duża prędkość jazdy maszyny Zwolnić

Nieprawidłowo ustawione koła
kopiujące

Wyregulować wysokość kół
kopiujących

Palce podbieracza nie mogą się
obracać

Nie zainstalowany łańcuch Zainstalować i wyregulować łańcuch

Uszkodzona krzywka Sprawdzić, czy krzywka jest złamana
lub zużyta

Podbieracz nie jest utrzymywany
na odciążeniu lub opada
swobodnie

Nadmierne lub niewystarczające
odciążenie

Regulacja ciśnienia pływającego1

Śruby lub sprężyny sprzęgła
jednokierunkowego skrzynki
przekładniowej zużyte lub złamane

Wymienić odnośne części

Podbieracz pozostawia część
pokosu na podłożu

Podbieracz waha się w powietrzu Regulacja ciśnienia pływającego1

Palce zgięte lub złamane Wyprostować lub wymienić palce
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Wykrywanie i usuwanie usterek

KM00321,000028D -53-07FEB14-2/2

Objaw Problem Rozwiązanie

Złamane palce podbieracza Podbieracz ustawiony zbyt nisko Podnieść podbieracz

Obce elementy lub złamane palce
wewnątrz walca podbierającego

Usunąć obce elementy lub złamane
palce

Zużyta wewnętrzna krawędź
zgarniaczy

Spirala palców podbieracza zaczepia
o wygięte zgarniacze

Znaleźć miejsce zaczepiania i
wyprostować

Zwiększyć odciążenie podbieracza

Pokos nie jest przesuwany
i gromadzi się w otworze
zasilającym

Zbyt duże pokosy i/lub za duża
prędkość jazdy

Zmniejszyć objętość pokosów lub
zmniejszyć prędkość jazdy

Brak palców podbieracza Uzupełnić brakujące palce

Zgrabiarka rolkowego zespołu
ściskającego (opcja) zderza się ze
ślimakiem zasilającym

Wysokość robocza rolkowego
zespołu ściskającego nie jest
prawidłowo wyregulowana

Wyregulować wysokość roboczą
rolkowego zespołu ściskającego

Nie można wyregulować
obracających się kół kopiujących

Brak smaru na obracających się
kołach kopiujących

Nałożyć smar na obracające się koła
kopiujące

1Patrz instrukcja obsługi odnośnej sieczkarni polowej
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Serwisowanie

Ciąg dalszy na następnej stronie DX,TORQ2 -53-30MAY18-1/2

Wartości momentu dokręcania śrub i wkrętów metrycznych
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Klasa 4.8 Klasa 8.8 lub 9.8 Klasa 10,9 Klasa 12.9
Rozmiar
śruby lub
wkrętu

Sześcio-
kątna a

Kołnierzowa
b

Sześcio-
kątna a

Kołnierzowa
b

Sześcio-
kątna a

Kołnierzowa
b

Sześcio-
kątna a

Kołnierzowa
b

Nm 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

Nm 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

Nm 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

Nm 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

Podane nominalne wartości momentu obrotowego są przeznaczone do
ogólnego wykorzystania przy założonej dokładności przykręcania wynoszącej
20%, na przykład podczas ręcznego przykręcania kluczem dynamometrycznym.
NIE STOSOWAĆ tych wartości, gdy dla zastosowań specjalnych podane są
inne wartości momentów lub procedury dokręcania.
Dla nakrętek zabezpieczających, nierdzewnych stalowych elementów
mocujących lub nakrętek na śrubach w kształcie U korzystać z instrukcji
dokręcania przewidzianej dla danego przypadku.

Elementy mocujące zastępować innymi, tej samej lub wyższej
klasy jakości. Jeśli zastosowano elementy mocujące wyższej
klasy jakości, dociągać je do wytrzymałości śrub oryginalnych.

• Upewnić się, że gwinty elementów mocujących są czyste.
• Nałożyć cienką warstwę oleju Hy-Gard™ lub jego odpowiednika pod łeb i na gwint elementu mocującego, jak pokazano na poniższym rysunku.
• Użyć niewielkiej ilości oleju, aby zmniejszyć ryzyko zablokowania hydraulicznego w otworach nieprzelotowych z powodu nadmiaru oleju.
• Poprawnie rozpocząć nakręcanie elementu śrubowego.

TS1741 —UN—22MAY18

aWartości w kolumnach dla łbów sześciokątnych mają zastosowanie w przypadku łbów sześciokątnych ISO 4014 i ISO
4017, śrub imbusowych ISO 4162 i nakrętek sześciokątnych ISO 4032.
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Serwisowanie

DX,TORQ2 -53-30MAY18-2/2

KM00321,00009E5 -53-23JAN20-1/1

KM00321,000091E -53-12APR19-1/1

bWartości w kolumnach dla sześciokątnych z kołnierzem mają zastosowanie w przypadku takich produktów,
czyli: ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 lub EN 1665.

Regulacja łańcuchów napędowych
Wykorzystać koło napinające (A) do naciągnięcia
łańcucha (B) który napędza ślimak zasilający.

Wyregulować koło łańcuchowe pośrednie (A) tak, aby
uzyskać luz od 3 do 10 mm (0.12 do 0.4 in.) po przeciwnej
stronie napinacza łańcucha napędowego.

Za pomocą koła napinającego (C) naprężyć łańcuch
napędowy (D) bębna podbieracza.

Wyregulować koło łańcuchowe pośrednie (C) tak, aby
uzyskać luz od 10 do 15 mm (0.4 do 0.6 in.) po przeciwnej
stronie napinacza łańcucha napędowego.

A—Koło łańcuchowe
pośrednie

B—Łańcuch napędowy ślimaka
zasilającego

C—Koło łańcuchowe
pośrednie

D—Łańcuch napędowy bębna
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Kierunek montażu rolki
Za każdym razem, gdy rolka (A) zespołu walców
zgniatających jest demontowana, należy zwrócić uwagę
na kierunek montażu przy ponownym montażu rolki (A).

A—Rolka
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Serwisowanie

KM00321,000028F -53-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -53-11FEB20-1/1

Siatka przeciw zanieczyszczeniom
Siatka przeciw zanieczyszczeniom (A) musi być napięta.

Jeśli trzeba, dokręcić śruby (B), aby uzyskać odpowiednie
napięcie.

A—Siatka przeciw
zanieczyszczeniom

B—Śruby
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Zbiornik oleju centralnego układu
smarowania łańcuchów
Napełnić zbiornik oleju centralnego układu smarowania
łańcuchów olejem biodegradowalnym (np. FUCHS
PLANTOLUBE KS 46 N).

WAŻNE: Nigdy nie używać oleju innego niż
biodegradowalny.

Specyfikacja
Zbiornik oleju—Pojem-
ność...................................................................................................... 4 l

(1 US gal.)

WAŻNE: W zależności od ustawienia przepływu
pompy napełnić zbiornik odpowiednio
do potrzeb.
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Serwisowanie

KM00321,0000920 -53-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -53-12APR19-1/1

Odpowietrzanie pompy centralnego układu
smarowania łańcuchów (opcja)
WSKAZÓWKA: Jeśli zbiornik oleju został całkowicie

opróżniony, konieczne jest odpowietrzenie
układu smarowania łańcuchów.

1. Odłączyć przewód wlotowy (A).
2. Poczekać, aż powietrze zostanie całkowicie usunięte

z przewodu wlotowego (A) przed podłączeniem
przewodu (A) do złączki (B).

3. Uruchomić podbieracz i poczekać, aż olej popłynie w
sposób ciągły ze szczotek.

A—Przewód wlotowy B—Złącze
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Regulacja przepływu oleju z centralnego
układu smarowania łańcuchów (opcja)
Wyregulować przepływ oleju przy każdym łańcuchu w
następujący sposób:

1. Zdjąć pokrywę (A).
2. Zidentyfikować śrubę umożliwiającą wyregulowanie

przepływu oleju odpowiedniej szczotki.
3. Obrócić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem

wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ oleju i w
kierunku przeciwnym w celu zmniejszenia przepływu
oleju.

WSKAZÓWKA: Pompa jest bardzo precyzyjna.
Obracać śrubę co 1/4 obrotu podczas regulacji
przepływu oleju. Gdy śruba jest całkowicie
wkręcona (maksymalny przepływ), wykręcenie
jej o cztery obroty powoduje uzyskanie
minimalnego przepływu.
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A—Pokrywa pompy

4. Założyć pokrywę (A).
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Przechowywanie
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Przechowywanie podbieracza

Dokładnie oczyścić podbieracz. Śmieci i brud będą
chłonąć wilgoć i powodować rdzewienie.

Przechowywać podbieracz w zadaszonym miejscu,
ustawiając go na swoich kołach i podporach.

Nie spuszczać powietrza z opon. Chronić je przed
bezpośrednim światłem słonecznym i oddziaływaniem
smaru lub oleju.

Starannie przesmarować podbieracz (patrz rozdział
“Smarowanie i obsługa”).

Zdjąć łańcuchy i wymyć je w rozpuszczalniku. Następnie
osuszyć je i pokryć gęstym olejem.

Zamalować wszystkie uszkodzenia powierzchni
lakierowanych.

Spisać części wymienne, które będą potrzebne
w następnym sezonie i zawczasu je zamówić.

Pobranie podbieracza z przechowywania

W razie potrzeby dokładnie oczyścić podbieracz.

Wymyć i zainstalować łańcuchy.

Starannie przesmarować podbieracz (patrz rozdział
“Smarowanie i obsługa”).

Sprawdzić dociągnięcie wszystkich elementów
mocujących.

Sprawdzić ciśnienie w oponach i dopompować w razie
potrzeby.

Uruchomić na kilka minut podbieracz bez obciążenia i z
połową prędkości obrotowej. Sprawdzić czy łożyska nie
grzeją się i nie mają nadmiernych luzów.

Przejrzeć instrukcję obsługi.
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Specyfikacja
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Projektowana trwałość maszyny
Ta maszyna jest zaprojektowana i wykonana w sposób
zapewniający długi czas wydajnej eksploatacji. Jednakże
rzeczywista osiągalna trwałość jest uzależniona od
licznych czynników, jak np. surowość warunków pracy
i wykonywanie zalecanej konserwacji. (Patrz sekcja
Obsługa w tej instrukcji.)

Należy okresowo sprawdzać i przeglądać maszynę
we współpracy z dealerem KEMPER. Przegląd może
skutkować zaleceniami odnośnie do obsługi serwisowej,
naprawy, regeneracji lub wymiany podzespołów albo
wycofania maszyny z eksploatacji, jeśli przewidziany

czas eksploatacji dobiega właśnie końca. (Patrz osobna
sekcja dotycząca wycofania maszyny z eksploatacji w
tej instrukcji, aby uzyskać informacje na temat utylizacji
i recyklingu podzespołów maszyny.)

Nie należy użytkować żadnej maszyny, jeśli brakuje
jakichkolwiek elementów związanych z bezpieczeństwem
lub wymagają one obsługi serwisowej. Wszystkie
brakujące lub uszkodzone elementy związane z
bezpieczeństwem, włącznie ze znakami bezpieczeństwa,
należy naprawić lub wymienić przed przystąpieniem do
pracy.

Podbieracz C3003
Szerokość robocza ............................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)

Szerokość całkowita.............................................................................................. 4,06 m (15 ft. 1.1 in.)

Długość ............................................................................................................. 1,35 m (4 ft. 5.2 in.)

Wysokość........................................................................................................... 1,40 m (4 ft. 7 in.)

Masa................................................................................................................. 1100 kg (2425 lb.)

Liczba zębów ...................................................................................................... 4 x 40

Średnica zgarniacza.............................................................................................. 256 mm (10 in.)

Średnica ślimaka.................................................................................................. 560 mm (22 in.)

Typ ślimaka zasilającego ........................................................................................ Regulowane łopatki

Poziom hałasu
Maksymalny poziom dźwięku przy uchu operatora zgodny
z DIN ISO 11204. Pomiar metodą zgodną z ISO 5131

przy podbieraczu podłączonym do sieczkarni polowej i
zamkniętej kabinie (średnia wartość):

C3003 ............................................................................................................... 78,5 dB(A)
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Specyfikacja
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Deklaracja zgodności WE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Niemcy

Osoba wymieniona poniżej oświadcza, że

produkt

Typ maszyny: Podbieracz

Model: C3003

spełnia wszystkie stosowne postanowienia i zasadnicze wymagania poniższych dyrektyw:

DYREKTYWA NUMER METODA CERTYFIKACJI

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Certyfikacja własna

Bezpieczeństwo maszyn rolniczych— Część 1 DIN EN ISO 4254-1 Certyfikacja własna

Bezpieczeństwo maszyn rolniczych— Część 7 DIN EN ISO 4254-7 Certyfikacja własna

Bezpieczeństwo maszyn DIN EN ISO 12100 Certyfikacja własna

Wały przegubowe i ich zabezpieczenia DIN EN 12965 Certyfikacja własna

Imię/nazwisko i adres osoby na terenie Wspólnoty Europejskiej, upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Niemcy

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce sporządzenia deklaracji: 48703
Stadtlohn, Niemcy

Imię i nazwisko: Richard Wübbels

Data sporządzenia deklaracji: 01 marca 2020 r. Tytuł: Manager Product Engineering

Zakład produkcyjny: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Numer seryjny
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Numer seryjny

Numer seryjny identyfikujący podbieracz pokosu jest
odciśnięty na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Te numery i litery są wymagane przy zamawianiu części
wymiennych podbieracza.

Aby mieć ten numer pod ręką, wpisać go w przewidziane
do tego pole pod rysunkiem.

Tabliczka znamionowa podbieracza

A—Typ
B—Oznaczenie modelu
C—Numer identyfikacyjny

wyrobu

D—Masa
E—Rok produkcji
F—Rok modelowy

K
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4
—
U
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—
24
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B
10

Zapisanie numeru seryjnego
Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym jest
umieszczona po prawej stronie podbieracza.
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Numer seryjny
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Przechowywanie maszyny w bezpieczny
sposób
1. Zamontować urządzenia zapobiegające dewastacji

sprzętu.
2. Gdy maszyny są przechowywane:

- Opuścić osprzęt na podłoże.
- Ustawić najszerszy rozstaw kół, aby utrudnić
załadunek.

- Wyjąć wszelkie kluczyki i akumulatory
3. Jeśli maszyny są parkowane w zamkniętym

pomieszczeniu, ustawić duży sprzęt naprzeciwko
wejść i zamknąć budynki magazynowe na klucz.

4. Jeśli maszyny są trzymane na zewnątrz,
przechowywać je na dobrze oświetlonym i
ogrodzonym terenie.

5. Zwracać uwagę na oznaki podejrzanych działań i
natychmiast zgłaszać wszelkie kradzieże organom
ścigania.
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6. Poinformować dealera KEMPER o wszelkich stratach.
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