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Előszó

OLVASSA EL figyelmesen, illetve tanulja meg e
könyvből a gép szervizelését, és karbantartását. A
helytelen üzemeltetés, illetve karbantartás személyi
sérüléshez vagy a gép megrongálódásához vezethet.
Ez a rendfelszedő csak szecskázóra szerelhető fel
és működtethető. A felhasználónak engedéllyel kell
rendelkeznie a szecskázó közúton történő vezetésére. A
jelen kezelési utasítás és a gépen található biztonsági
feliratok más nyelveken is hozzáférhetők. Lépjen
kapcsolatba a KEMPER kereskedővel.

TEKINTSE EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST a gép
tartozékának. Ha a gépet eladja, adja vele a kezelési
utasítást is.

A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN A MÉRTÉKEGYSÉGEK
metrikus mértékegységekben vannak megadva. A
szokásos angolszász mértékegységek szintén fel
vannak tüntetve. Mindig a megfelelő alkatrészeket és
kötőelemeket használja. A metrikus és az angolszász
kötőelemekhez specifikus metrikus, ill. angolszász
szerszámok szükségesek.

A JOBB ÉS BAL OLDAL a berendezés előremeneti
haladási irányába nézve értendő.

A "SZÁLLÍTÁS" kifejezés egy szecskázóra szerelt
rendfelszedőre utal, mely a szecskázón szállítható A-ból
B-be.

A "HORDOZÁS" KIFEJEZÉS egy rendfelszedőre utal,
amely egy alacsony rakfelületű tehergépjárműre van
felrakodva, és azon kerül elszállításra A-ból B-be.

A rendfelszedő FELRAKODÁSÁT ÉS SZÁLLÍTÁSÁT
kizárólag olyan személy végezheti, aki ismeri a rakomány
rögzítésének módját, és ezt bizonyítani is tudja.

JEGYEZZE FEL A TERMÉK AZONOSÍTÓ SZÁMAIT
(PIN) a "Műszaki adatok" vagy az "Azonosító számok" c.
fejezet megfelelő részére. Ez segít az azonosításban, ha
ellopják a gépet. A KEMPER kereskedőnek is szüksége
van ezekre a számokra, amikor alkatrészeket rendel. Az
azonosító számokat a gépen kívül tárolja, biztonságos
helyen.

A GÉP ÁTADÁSA ELŐTT az Ön kereskedője elvégezte a
gépen az átadás előtti átvizsgálásokat.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT: Ez a
RENDFELSZEDŐ kizárólag már levágott termény
rendfelszedésére használható, például a következőkre:

• Fű
• Hüvelyes növények
• Búza
• Lucerna
Minden, ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű
használatnak minősül. A gyártó nem vállal felelősséget
a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásért
és személyi sérülésekért, ezeknek a kockázata kizárólag
a használót terheli.

EZT A RENDFELSZEDŐT TILOS bárminemű anyag
manuális szállítására, és nem alkalmas a következők
felszedésére:

• fa, ill. sövény nyesedékek
• fa
• fém tárgyak
• követ tartalmazó anyagok
A gyártó által meghatározott és az üzemeltetési
körülményeknek megfelelő, pontosan elvégzett
karbantartási és javítási munkák szintén a
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT elengedhetetlen
részét képezik.

EZT A RENDFELSZEDŐT kizárólag ipari szerelők
javíthatják, illetve olyan személyek, akik megfelelő
képzéssel rendelkeznek ilyen téren. Az elektromos
rendszert csak elektromos szerelők javíthatják. A
balesetmegelőzési előírásokat és mindegy egyéb
általánosan érvényes biztonsági és elsősegélynyújtási,
valamint a közúti közlekedési szabályokat mindenkor
be kell tartani. A gépet tilos úgy módosítani, hogy a
rendeltetésszerű használat keretében engedélyezetteken
kívül más anyagot is befogadjon. A rendfelszedő bármely
módon való önkényes módosítása esetén a gyártó
mentesül az ebből adódó károkra vagy sérülésekre
vonatkozó jótállás alól.
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A kereskedő feljegyzései
A tulajdonos neve Az eladás dátuma

Cím Modell szám

Helység Sorozatszám

Állam/ország Irányítószám
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Átadás előtti ellenőrzések

Az alábbi ellenőrzési, beállítási és karbantartási
munkák a gép átadása előtt történtek meg:

1. □ A rendfelszedő megfelelően lett összeszerelve.

2. □ Az opciós felszerelés helyesen lett felszerelve.

3. □ Valamennyi csavar és anya az előírt nyomatékra
meg lett húzva.

4. □ Minden zsírzógomb és kenési pont meg lett kenve.

5. □ Hajtómű olajszintje ellenőrizve és utántöltve (ha
szükséges).

6. □ Láncok megfelelően megfeszítve és kenve.

7. □ Minden mozgó alkatrész szabadon mozog.

8. □ Ellenőrizze a gumiabroncs-nyomást; szükség
esetén állítsa be. A helyes gumiabroncsnyomás 450
kPa bar (4,5 bar) (65,3 psi).

9. □ Minden védő megfelelően nyílik és zár.

10. □ A gép működési tesztje elvégezve és OK.

11. □ Hidraulika tömlők és csatlakozások
szivárgásmentesek.

12. □ A festék és a címkék simák és tetszetősek.

13. □ A kezelő ismeri a gépre vonatkozó biztonsági
előírásokat.

14. □ A kezelési utasítás a vevőnek át lett adva.

Dátum:

Márkakereskedő/szerviztechnikus aláírása:
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Biztonsági jelzések felismerése
Ez egy biztonsági figyelmeztető jel. Ha ezt a szimbólumot
látja a gépen, vagy a Kezelési utasításban, figyeljen a
potenciális személyi sérülésre.

Kövesse a biztonsági előírásokat és a biztonságos
üzemeltetés gyakorlatát.
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A biztonsági utasítások betartása
Gondosan tanulmányozza át a kézikönyvben és
a gép biztonsági jelzésein található biztonsági
figyelmeztetéseket. Tartsa a biztonsági jelzéseket
megfelelő állapotban! Cserélje le a sérült, vagy
hiányzó biztonsági jelzéseket. Ügyeljen arra, hogy az
új részegységek és alkatrészek el legyenek látva a
megfelelő biztonsági jelzésekkel. A csere biztonsági
jelzések a KEMPER kereskedőtől szerezhetők be.

A géppel való munka megkezdése előtt tanulja meg a gép
üzemeltetését és a kezelőszervek megfelelő használatát.
Megfelelő ismeretek nélkül senki ne üzemeltesse a gépet.

Tartsa a gépet megfelelő műszaki állapotban. A
nem engedélyezett átalakítások ronthatják a gép
működését, illetve biztonságát, és hatással lehetnek a
gép élettartamára.
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Ha nem érti a kézikönyv bármely részét és segítségre van
szüksége, forduljon a KEMPER szervizhez.

A figyelmeztető szavak értelmezése
VESZÉLY, a VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes
helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos
sérülés lesz a következménye.

FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELMEZTETÉS figyelmeztető
szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül
el, súlyos vagy halálos sérülés lehet a következménye.

FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztető szó olyan
veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el,
kisebb vagy közepes sérülés lehet a következménye.
A FIGYELEM olyan nem biztonságos módszerekre is
figyelmeztethet, melyeknél az események személyi
sérüléshez vezethetnek.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM szavak
a veszélyt jelző szimbólummal együtt láthatók. A
VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket. A
VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági jelzések
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közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve.
Az általános óvintézkedések a FIGYELEM biztonsági
jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hívja fel
egyúttal a figyelmet a kézikönyvben található biztonsági
figyelmeztetésekre is.
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Tartsa be a közlekedési szabályokat
Ha közúton halad, tartsa be mindig a közlekedési
szabályokat.
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Kezelői képességek
• A gép tulajdonosainak biztosítaniuk kell, hogy a
kezelők megfelelően képzettek és felelősségteljesek
legyenek, elolvassák az üzemeltetési utasításokat és
figyelmeztetéseket, és ismerjék a gép megfelelő és
biztonságos üzemeltetésének módját.
• A kor, a fizikai és mentális képességek fontos tényezők
lehetnek a berendezéssel kapcsolatos sérülések
tekintetében. A kezelőnek szellemileg és fizikailag
képesnek kell lennie arra, hogy a kezelőpulthoz

és/vagy a kezelőszervekhez hozzáférjen és a gépet
megfelelően és biztonságosan üzemeltesse.
• Soha ne engedje, hogy gyermek vagy képzetlen
személy üzemeltesse a gépet. Minden kezelőt
utasítson arra, hogy ne szállítsanak gyermeket a gépen
vagy a munkaeszközön.
• Soha ne üzemeltesse a gépet, ha nem tud figyelni,
fáradt, vagy csökkentek a képességei. A gép megfelelő
üzemeltetése teljes figyelmet és éberséget igényel.

Tárolja a tartozékokat biztonságosan
A tárolt tartozékok, mint az ikerkerekek, homlokrakodó
felborulhatnak, súlyos sérüléseket, esetleg halált is
okozhatnak.

A kiegészítők tartozékok biztonságos tárolásával előzze
meg azok felborulását. Tartsa távol a játszó gyerekeket
és az illetékteleneket a tárolóhelytől.
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Készüljön fel a vészhelyzetekre
Legyen felkészülve az esetleges tűz keletkezésére.

Legyen kéznél mindig elsősegély felszerelés és tűzoltó
készülék.

Tartsa a segélyhívó számokat, orvos, mentők, kórház és
tűzoltók, a telefonkészüléke közelében.
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Viseljen védőfelszerelést
Viseljen a munkának megfelelő testhezálló ruházatot és
védőfelszerelést.

Az erős zajnak való hosszabb kitettség részleges vagy
teljes halláskárosodást okozhat.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. fülvédőt vagy
füldugót a kellemetlenül hangos zajok ellen.

A munkagép biztonságos üzemeltetése teljes figyelmet
követel a kezelőtől. Ne hallgasson fej- vagy fülhallgatóval
rádiót, illetve más zenét üzemeltetés közben. TS
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Ellenőrizze a gép biztonságosságát
Mielőtt a géppel elindulna, mindig ellenőrizze, hogy a
gép biztonságosan működtethető-e és megfelel a közúti
közlekedésnek.

Védőburkolatok
Tartsa a korlátokat és a védőburkolatokat mindenkor a
helyükön. Győződjön meg róla, hogy azok jó állapotban
legyenek, és megfelelően legyenek felszerelve.

Mindig kikapcsolja ki a hajtást, állítsa le a motort és vegye
ki az indítókulcsot, mielőtt a védőburkolatokat leszerelné.

A mozgó alkatrészektől tartsa távol kezét, lábát, ruházatát.
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KM00321,00008FD -35-02APR19-1/1

CC,630PU 002665 -35-11APR95-1/1

DX,ROTATING -35-18AUG09-1/1

Használja a világító- és biztonsági
jelzőberendezéseket
Előzze meg a karambolt más közúti járművekkel. A
lassan haladó traktor a függesztett vagy vontatott
munkaeszközzel, valamint az önjáró munkagépek
különösen veszélyesek a közutakon. Figyelje mindig
a mögöttes forgalmat, különösen irányváltáskor. Az
irányjelzők használatával biztosítson biztonságos forgalmi
helyzetet.

Használja a fényszórókat, a vészvillogó lámpákat, az
irányjelzőket és egyéb biztonsági berendezéseket a
helyi előírásoknak megfelelően. Tartsa a biztonsági
berendezéseket jó állapotban. Cserélje ki a sérült, illetve
pótolja a hiányzó alkatrészeket.
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Működtesse a rendfelszedőt biztonságosan
A súlyos, vagy halálos balesetek elkerülése érdekében,
melyet az okozhat, ha a gép elkapja és berántja:

NE kisérelje meg a termény bejáratását a gépbe vagy
járassa ki a behordó területet AMÍG A FELSZEDŐ

ÜZEMEL. A rendfelszedő az anyagot gyorsabban húzza
be, mint ahogy azt kézzel engedni tudja.

Kapcsolja ki a hajtó tengelyt és állítsa le a szecskázó
motorját.

A gép üzemelése közben álljon távol a felszedőtől.

Álljon távol a forgó tengelyektől
Felcsavarodva rá, a forgó tengely súlyos balesetet, vagy
halált okozhat.

Tartson mindig minden védőburkolatot a helyén.
Győződjön meg arról, hogy a TLT hajtótengely burkolata
szabadon el tud-e fordulni.

Viseljen mindig zárt ruházatot. Mielőtt beállításokat,
csatlakoztatásokat, vagy bármilyen szervizmunkát
végezne a gépen, vagy a gép által hajtott munkaeszközön,
állítsa le a motort és győződjön meg arról, hogy minden
forgó alkatrész és hajtó tengely megállt-e. TS
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Biztonság

DX,SERV -35-28FEB17-1/1

KM00321,00008FE -35-02APR19-1/1

A biztonságos karbantartás gyakorlata
Értse meg a karbantartási munkafolyamatot, mielőtt
belekezdene. Tartsa a területet tisztán és szárazon.

Mozgó gép kenése, szervizelése vagy beszabályozása
tilos! Tartsa távol a kezét, lábát és ruházatát az összes
hajtott alkatrésztől. Kapcsoljon ki minden hajtást és a
kezelőszervek működtetésével csökkentse le a nyomást.
Süllyessze le a munkagépet a talajra. Állítsa le a motort.
Vegye ki az indítókulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.

A szervizhez felemelt elemeket biztonságosan támassza
alá.

Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban,
megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki!
Cserélje ki a kopott vagy törött alkatrészeket. Távolítson
el minden zsír-, olaj- vagy szennyeződés-lerakódást!

Önjáró munkagép esetén csatlakoztassa le az
akkumulátor testkábelét (-), mielőtt az elektromos
rendszeren beszabályozást vagy a gépen hegesztést
végezne!

Vontatott munkaeszközök esetében csatlakoztassa
le a traktorról az összekötő vezetékeket, mielőtt
hozzákezdene az elektromos rendszer karbantartásához,
vagy mielőtt a gépen hegesztést végezne.

A magasban történő tisztítás és egyéb munkálatok közben
történő leesés súlyos sérüléssel járhat. Használjon létrát
vagy emelvényt a magasban található helyek egyszerű
eléréséhez. Masszív és biztonságos lábtámaszokat és
kapaszkodókat használjon.
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Óvakodjon a nagynyomású folyadékoktól
A nyomás alatt kilövellő olaj elegendő nyomással
rendelkezik ahhoz, hogy a bőr alá kerülve komoly sérülést
okozzon.

Kerülje a veszélyt a nyomás elengedésével, mielőtt
szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket.
A nyomás rákapcsolása előtt ellenőrizzen és húzzon meg
minden csatlakozót.

Az apró lyukakon át szivárgó hidraulika olaj helyét
nehéz beazonosítani, ezért a szivárgás vizsgálatához
használjon egy darab kartonpapírt. Védje kezét és testét
nagynyomású folyadék ellen.

Ha baleset következik be, azonnal forduljon orvoshoz. A
bőr alá került folyadékot néhány órán belül el kell távolítani,
különben üszkösödés léphet fel. Azoknak az orvosoknak,
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akik nem ismerik az ilyen balesetek ellátásának a módját,
megbízható orvosi forráshoz kell fordulniuk.
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Biztonság

DX,RIM1 -35-27OCT08-1/1

KM00321,00008FF -35-02APR19-1/1

Végezze a kerekek karbantartását
biztonságosan

VIGYÁZAT: A szétrobbanó gumiabroncs és
kerékpánt darabjai súlyos sérüléseket vagy
halált is okozhatnak.

Ne próbálkozzon a gumiabroncs szerelésével,
ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal
és gyakorlattal a munka elvégzéséhez.

Mindig a helyes gumiabroncs nyomást alkalmazza. Ne
fújtassa az abroncsokat az előírt nyomás fölé.

Soha ne hegessze, vagy hevítse a gumiabronccsal
felszerelt kerékpántot. A hő hatására megnő a nyomás,
ami az abroncs szétrobbanását okozhatja. A hegesztés
gyengítheti, deformálhatja a kerék szerkezetét.

Az abroncs fújtatásához használjon a szelepre rögzíthető
csatlakozót és elég hosszú tömlőt ahhoz, hogy NE a
kerék elé vagy mögé, hanem a kerék mellé állhasson. Ha
van, használjon biztonsági kalodát.

Ellenőrizze, hogy nem alacsony-e az abroncsok nyomása,
nincs-e rajtuk vágás, dudorodás, nem sérültek-e
a kerékpántok, nem hiányoznak-e csavarok, vagy
kerékanyák.
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Használjon megfelelő szerszámokat
Használjon a munkának megfelelő szerszámokat. A
rögtönzött szerszámok és eljárások veszélyt jelentenek a
biztonságra.

A menetes alkatrészek és a kötőelemek esetén csak a
lazításhoz használjon légkulcsot.

A kötőelemek meglazításához és meghúzásához a
helyes méretű szerszámot használja. NE használjon
collos szerszámot metrikus kötőelemen. Kerülje a kulcs
leforgásából eredő sérülést.

Csak a KEMPER szabványoknak megfelelő alkatrészt
használjon.
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Biztonság

DX,LOOSE -35-04JUN90-1/1

DX,LOWER -35-24FEB00-1/1

KM00321,000026A -35-07FEB14-1/1

Végezze a gépek karbantartását
biztonságosan
Kösse össze hátul a hosszú haját. Ne viseljen nyakkendőt,
sálat, laza ruházatot, nyakláncot, ha mozgó alkatrészek
közelében, vagy megmunkáló gépek közelében dolgozik.
Ha ezeket a tárgyakat a forgó alkatrész elkapja, az komoly
balesethez vezethet.

Ne viseljen gyűrűt, vagy más ékszert, mert azzal
elektromos zárlatot okozhat, illetve a forgó gépelem
elkaphatja ezeket.

TS
22
8
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Rögzítse a gépet biztonságosan
Mindig süllyessze le a munkaeszközt a talajra, mielőtt
bármilyen munkát végezne a gépen. Ha a munka miatt fel
kell emelnie a gépet, vagy munkaeszközt, biztonságosan
támassza alá a gépet, illetve a munkaeszközt. A
hidraulikus eszközzel alátámasztott gép szivárgás miatt
lesüllyedhet.

Ne támassza alá a gépet salakbeton téglával, lyukacsos
téglával, ami összeroppanhat a folyamatos terhelés
alatt. Ne dolgozzon a gép alatt, ha az csak a hidraulikus
emelővel van alátámasztva. Kövesse a Kezelési
Utasításban leírt folyamatot.

Ha a traktorral munkaeszközt, vagy tartozékot használ,
kövesse mindig a munkaeszköz kezelési utasításában
felsorolt biztonsági előírásokat.
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Ne tartózkodjon a felszedő közelében
Üzem közben ne tartózkodjon a felszedő mozgó elemei
közelében.

A felszedő szervizelése előtt mindig kapcsolja ki a
felszedő hajtását, állítsa le a motort, és húzza ki a kulcsot
a szecskázó kulcsos kapcsolójából.
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Biztonság

KM00321,000026B -35-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -35-02APR19-1/1

DX,PAINT -35-24JUL02-1/1

Szállítási szélesség felszerelt adapterrel
A szecskázó közúti használata előtt, emelje fel az adapter
egységet és biztosítsa azt teljesen felemelt helyzetben.
Ez azonban nem akadályozhatja a vezetőt a kilátásban.

Amennyiben az adapter terményterelővel van ellátva,
mindig tárolja a terelőket szállítási helyzetben, mielőtt a
közútra kimegy a járművel.

Amennyiben az adapter hengeres tömörítőegységgel
van ellátva, mindig tárolja a hengeres tömörítőegységet
szállítási helyzetben, mielőtt a közútra kimegy a járművel.
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Pótsúlyozás a megfelelő talaj-tapadás
biztosítására
A szecskázó üzemelését, a kormány és a fék
hatékonyságát befolyásolja a gép elejére szerelt
adapter súlya, mely a súlypont helyzetét megváltoztatja.
A megfelelő talaj-tapadás biztosítása érdekében
pótsúlyozza a szecskázó hátulját, ha szükséges.
Tartsa be a megengedett maximális tengelyterhelés és
össztömeg határértékeket.
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Hegesztés, vagy melegítés előtt távolítsa
el a festéket
Óvakodjon a mérgező gázoktól és portól.

Veszélyes gázok keletkeznek, ha a festett felületet hevíti
hegesztéssel, forrasztással, vagy benzinlámpával.

Hevítés előtt távolítsa el a festéket:

• Távolítsa el a festéket a hevítendő terület minimum
100 mm-es (4 in.) körzetében. Ha a festék nem
távolítható el, melegítés, vagy hegesztés alatt viseljen
légzőkészüléket.
• Ha homokszóróval, vagy köszörűvel távolítja el
a festéket, kerülje a por belégzését. Viseljen
légzőmaszkot.
• Ha oldószert, vagy festékmarót használ, mossa le a
festékmarót szappannal és vízzel hegesztés előtt.
Távolítson el minden oldószeres, vagy festékmarós
tartályt és minden robbanásveszélyes anyagot a
környékről. Hegesztés, vagy hevítés előtt várjon
15 percet, hogy az oldószer gőzei eloszoljanak.

TS
22
0
—
U
N
—
15
A
P
R
13

A hegesztendő területeken ne használjon klórtartalmú
oldószert.

Minden ilyen munkát jól szellőzött helyiségben végezzen,
hogy a mérgező gázok eltávozzanak.

Kezelje a festéket és az oldószert helyesen.
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Biztonság

DX,TORCH -35-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -35-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -35-02APR19-1/1

Kerülje a nagynyomású csövek környékének
hevítését
Tűzveszélyes folyadékpermet keletkezhet a nyomás
alatti csövek melegítésekor, ami súlyos égési sérüléseket
okozhat Önnek és a közelben állóknak. Ne hevítsen
semmit nyomás alatti csövek, vagy más gyúlékony
anyagok közelében hegesztéssel, forrasztással, vagy
benzinlámpával. A nyomás alatti cső váratlanul
kidurranhat, ha a hő eléri a hevített helyről.
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Kerülje a biztonsági jelzések mosását
nagynyomású vízsugárral
A vízsugár eltávolíthatja vagy tönkreteheti a biztonsági
jelzéseket. Ne irányítsa a vízsugarat a biztonsági jelzésre.

Azonnal cserélje le a sérült, illetve pótolja a hiányzó
biztonsági jelzéseket. A csere biztonsági matricák a
KEMPER kereskedőtől szerezhetők be.
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A hulladékkezelés megfelelő módja
A helytelenül kezelt hulladék károsíthatja a környezetet és
az ökológiai rendszereket. A KEMPER berendezésekkel
használt potenciálisan veszélyes hulladékok közé tartozik
az olaj, üzemanyag, hűtőfolyadék, fékfolyadék, szűrők és
akkumulátorok.

Használjon szivárgásmentes tartályt, ha a gépből
folyadékot enged le. Ne használjon étel, vagy ital
tárolására használt edényt, palackot, mert valaki
tévedésből ihat belőlük.

Ne öntse ki a hulladékot a földre, csatornába, vagy
bármilyen vízbe.

A légkondicionáló berendezés hűtőközege a rendszerből
a levegőbe szivárogva károsítja a Föld légkörét.
Az állami rendelkezések előírhatják, hogy csak
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kijelölt szervizközpontok foglalkozzanak a közeg
regenerálásával.
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Biztonság

KM00321,000092B -35-13APR19-1/1

DX,NOISE -35-03OCT17-1/1

Leszerelés: Megfelelő újrahasznosítás és a
folyadékok és alkatrészek ártalmatlanítása
Biztonsági és környezeti intézkedéseket figyelembe kell
venni a gép és/vagy alkatrészek leselejtezésekor. Az
intézkedések a következőket tartalmazzák:

• Használjon megfelelő szerszámokat és személyi
védőfelszereléseket, mint kendőt, kesztyűt,
arcvédőt vagy szemüveget a tárgyak vagy anyagok
eltávolításakor.
• Kövesse az utasításokat a speciális alkatrészek
tekintetében.
• Engedje ki a tárolt energiát a felfüggesztett gépelemek
leeresztésével, a rugók kiengedésével, az akkumulátor
vagy más elektromos tápfeszültség lecsatlakoztatásával
és a hidraulikus alkatrészek, akkumulátorok és egyéb
rendszerek nyomásának kiengedésével.
• Kerülje az olyan alkatrészekkel való érintkezést,
melyekben mezőgazdasági vegyszerek, mint pl.
műtrágya és gyomirtók lehetnek. Az ilyen alkatrészeket
megfelelően kell kezelni és leselejtezni.
• Alaposan engedje le a folyadékokat a motorokból,
üzemanyag-tartályokból, hidraulikahengerekből
és vezetékekből, mielőtt újrahasznosítaná az
alkatrészeket. Használjon szivárgásmentes tartályokat
a folyadékok leeresztésekor. Ne használjon és
élelmiszerekhez vagy italokhoz tartozó tartályokat.
• Ne öntse a hulladék folyadékot a földre, csatornába,
vagy bármilyen vízbe.
• Tartsa be az összes országos, állami és helyi törvényi
előírást, rendelkezést és szabályozást, melyek az
elhasznált folyadékok kezelésére vagy leselejtezésére
vonatkoznak (példa: olaj, üzemanyag, hűtőfolyadék,
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fékfolyadék); szűrők, akkumulátorok; és más anyagok
vagy alkatrészek. A gyúlékony folyadékok vagy
alkatrészek elégetését speciálisan arra tervezett
égetőkön kívül a törvény tilthatja és káros gőzök vagy
hamu keletkezéséhez vezethet.
• A klímaberendezéseket megfelelően kell javítani és
leselejtezni. A hatósági előírások megkövetelhetik a
klímaberendezések szivárgás esetén légkört károsító
hűtőközegeinek jóváhagyott szervizközpontban való
összegyűjtését és újrahasznosítását.
• Vizsgálja meg a gumiabroncsokat, a fémből,
műanyagból, üvegből és gumiból készült alkatrészek
valamint az elektronikus alkatrészeket, hogy részben
vagy egészben újrahasznosíthatóak-e.
• Vegye fel a kapcsolatot a helyi környezetvédelmi
vagy újrahasznosító központtal, vagy a KEMPER
kereskedővel a hulladék helyes újrahasznosítására
vagy ártalmatlanítására vonatkozó információkat.

Védekezzen a zaj ellen
Számos változó befolyásolja a hang szint tartományt,
beleértve a gép konfigurációját, a gép állapotát és
karbantartási szintjét, a talaj felszínét, a működési
környezetet, a munkakörülményeket, a környezeti zajokat,
és a munkaeszközöket.

A hangos zajnak való kitettség halláskárosodást vagy
hallás vesztést okozhat.

Mindig viseljen fülvédő eszközt. Viseljen megfelelő
védőfelszerelést, pl. fülvédőt vagy füldugót a kellemetlenül
hangos zajok ellen. TS
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Biztonsági jelzések

FX,WBZ -35-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -35-18AUG09-1/1

KM00321,0000A63 -35-30APR20-1/1

Biztonsági ábrák
A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók,
melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A
veszélyt a figyelmeztető háromszögben lévő ábra mutatja.
További ábra ad tájékoztatást arról, hogy hogyan kerülheti
el a balesetet. Az alábbiakban ezek a biztonsági ábrák,
az ábrák elhelyezése a gépen és rövid magyarázatuk
találhatók.
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A biztonsági jelzések pótlása
Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket.
Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági jelzések
megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon
a részegységeken és alkatrészeken, amelyek
beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben
a kezelői kézikönyvben.
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Kezelési utasítás
Ez a kezelési utasítás tartalmaz minden szükséges
információt, ami a gép biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges. Gondosan tartsa be a biztonsági szabályokat
a balesetek elkerülése érdekében.
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Biztonsági jelzések

KM00321,00009CC -35-16JAN20-1/1

KM00321,0000A55 -35-21APR20-1/1

KM00321,00009CE -35-16JAN20-1/1

Javítás és karbantartás
Karbantartási, javítási és beállítási munkák elvégzése
előtt állítsa le az önjáró szecskázó motorját, és vegye ki
az indítókulcsot.
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Rendfelszedő
VESZÉLY - álljon távol az adaptertől. Kapcsolja ki
az adapterhajtást, állítsa le a motort, és vegye ki a
gyújtáskapcsolót, mielőtt az adapter karbantartásába vagy
az eltömődés elhárításába kezdene. Ne engedjen senkit
és semmilyen ruházatot a csiga közelébe, amikor mozog.
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Állítható magasságú tömörítő szerkezet
Soha ne nyúljon a balesetveszélyes területre, amíg a
tömörítőegység mozoghat.
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Biztonsági jelzések

KM00321,00009CF -35-16JAN20-1/1

KM00321,0000A64 -35-30APR20-1/1

KM00321,00009D1 -35-16JAN20-1/1

Hidraulika vezetékek
Kerülje a veszélyt a nyomás elengedésével, mielőtt
szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket.
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Maradjon távol a forgó hajtótengelytől
Forgó hajtótengelybe akadva súlyos vagy halálos baleset
történhet. A hajtótengely minden védőburkolata legyen
mindig felszerelve.
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Rendfelszedő kerekek
A rendfelszedő és a kerekek közé szorulás által okozott
balesetek elkerülése érdekében kapcsolja be a vonórúd
reteszét, mielőtt a gép karbantartásába vagy beállításába
kezdene.

A kerekek kihajtása előtt győződjön meg arról, hogy
nincs-e valaki a közelben. Csak a vezetőülésből
működtesse a gépet.
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Biztonsági jelzések

KM00321,0000A56 -35-21APR20-1/1

KM00321,00009D3 -35-24JAN20-1/1

Hidroakkumulátor – a rend előtömörítő
henger nyomásszabályozás támogatása
Kerülje a nyomás alatt lévő hidraulikaolaj és gáz okozta
baleseteket.
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Hengeres tömörítőegység - Felszedő ujjak
VESZÉLY - Legyen különösen óvatos, amikor a hengeres
tömörítőegységen dugulás elhárítást végez, vagy az
egység alatt dolgozik (opció). A felszedő ujjak súlyos
sérüléseket okozhatnak.

Dugulás elhárítás előtt mindig emelje fel teljesen a
hengeres tömörítőegységet és az egész felszedőt.
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Szállítás

KM00321,0000268 -35-07FEB14-1/1

Rendfelszedő emelési pontok
Amennyiben a felszedőt a szecskázógép nélkül kell
mozgatni, akkor használja az ábrán látható emelési
pontokat.
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Szállítás

KM00321,00009F1 -35-06FEB20-1/1

A rendfelszedő rögzítése a szállítójárműre (lekötési pontok)
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Lekötési pontok (elől)
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Lekötési pontok (hátul)

A—Tartó

A kamionon vagy pótkocsin történő elszállítás során, a
váz erre a célra kialakított furatain keresztül rögzítse a
gépet a szállítójárműre (lásd a rajzon).

MEGJEGYZÉS: Szállítás után szerelje le a tartókat
(A) a felszedőről.
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A rendfelszedő előkészítése

KM00321,000010E -35-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -35-15OCT10-1/1

Kicsomagolás és első beállítás
Amint a csomagoló anyag eltávolításra kerül, ellenőrizze
a felszedőt, hogy nem szenvedett-e sérülést a szállítás
során.

Szerelje össze a felszedőt és szereljen fel minden opciót
a felszedővel együtt szállított szerelési utasítás szerint.
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Állítsa be a mankókerék magasságát
Állítsa be a felszedőt úgy, hogy a henger ujjai X = 50
mm-rel (2 in.) a talaj felett legyenek.

A helyes beállítást lásd a Mankókerék magasságának
beállítása részben a Felszedő működtetése fejezetben.

A—Mankókerék X—50 mm (2 in.)
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A rendfelszedő előkészítése

KM00321,0000A03 -35-11FEB20-1/1

Az automata csigaemelés beállításának
ellenőrzése
Miután minden opciót megfelelően összeszerelt,
ellenőrizze a csigaemelő berendezés (A) beállítását
mindkét oldalon.

A helyes beállítást lásd az Automata csigaemelés
beállítása részben a Felszedő működtetése fejezetben.

A—Csigaemelő berendezés
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A rendfelszedő csatlakoztatása

KM00321,0000672 -35-23JUN17-1/1

Támasztóláb magasságának beállítása
A rendfelszedő önjáró szecskázóra történő első
felszerelésekor be kell állítani a támasztólábak (A)
magasságát a kombájn gumiabroncs-méreteinek
megfelelően. Ehhez le kell venni a külső burkolatokat bal
és jobb oldalon.

Számos csavarpozíció (B) lehetséges.

• A (B) csavar a harmadik furatba van szerelve gyárilag.
• Ha az önjáró szecskázó 42 colos gumiabroncsokkal van
felszerelve, csavarja be a csavart (B) a felső furatba (C).
• Minden egyéb konfiguráció esetén vegye ki a csavart.
Süllyessze le a rendfelszedőt megfelelő magasságra,
és szerelje vissza a csavart (B) a megfelelő furatba.
• Szerelje vissza a burkolatokat bal és jobb oldalon.
A—Támasztóláb
B—Csavar

C—Felső furat
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A rendfelszedő csatlakoztatása

KM00321,0000A61 -35-30APR20-1/7

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A61 -35-30APR20-2/7

A rendfelszedő csatlakoztatása
FONTOS: A rendfelszedő csatlakoztatása előtt

nézze meg az önjáró szecskázógép kezelési
utasítását a gép megfelelő előkészítéséhez
vagy módosításához.

MEGJEGYZÉS: A rendfelszedőt sík talajon kell
csatlakoztatni.

A rendfelszedő csatlakoztatását az alábbiak szerint
végezze:

1. Nyissa ki a bütykös biztosító kart az önjáró
szecskázógépen.

A—Bütykös biztosító kar
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2. Süllyessze a szecskázódob egységet addig, amíg a
felfüggesztő sín (A) a rendfelszedő vázcső (B) alá
nem kerül.

3. Vezesse az önjáró szecskázót előre, míg a
csatlakoztatási helyzetet el nem éri.

4. Csatolja fel a rendfelszedőt.

A—Felfüggesztő sín B—Vázcső
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A rendfelszedő csatlakoztatása

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A61 -35-30APR20-3/7

5. Zárja be a bütykös reteszelő kart (A) az önjáró
szecskázón, és biztosítószeggel rögzítse.

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a rögzítőretesz (C)
teljesen zárva legyen.

A—Bütykös biztosító kar
B—Biztosítószeg

C—Rögzítőretesz
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A rendfelszedő csatlakoztatása

KM00321,0000A61 -35-30APR20-4/7

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A61 -35-30APR20-5/7

6. Rendfelszedő biztosítása az önjáró szecskázóból
való kiesés ellen:

A rendfelszedőnek (A) az önjáró szecskázó
vonósínéből (B) való kiugrásának megóvásához
végezze a következőket:

• Lazítsa meg az anyát (B).
• Fordítsa el a lemezt (A) a nyíl irányába, amíg a
lemez (A) nem fekszik a rögzítőretesz (C) alatt.
• Húzza meg az anyát (B).

A—Rendfelszedő
B—Rendfelszedő sín

C—Rögzítőretesz
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7. Csatlakoztassa a multicsatlakozót (A) az önjáró
szecskázó jobb oldalán, majd zárja a fogantyút (B).

8. Csatlakoztassa a vezetékköteget (C) az önjáró
szecskázó bal oldalán.

A—Multicsatlakozó
B—Fogantyú

C—Vezetékköteg
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A rendfelszedő csatlakoztatása

KM00321,0000A61 -35-30APR20-6/7

KM00321,0000A61 -35-30APR20-7/7

KM00321,0000673 -35-23JUN17-1/1

9. A bal és jobb oldalon emelje fel a támasztólábat (I),
és rögzítse a rugóterheléses csappal (A) a legfelső
helyzetben.

A—Támasztóláb B—Csap
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10. Csatlakoztassa a hajtótengelyt (A) az önjáró
szecskázóhoz.

A—Hajtótengely
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A kaparók beállítása
Amikor először szereli fel a rendfelszedőt az önjáró
szecskázóra, be kell állítani a csigalevelek és a kaparók
közötti hézagot.

Végezze el a következőket:

1. Lazítsa meg az anyákat (A).

2. Mozdítsa a kaparókat (B) előre az előírás szerint
távolság eléréséhez a csigalevél (C) és a kaparók (B)
között.

Specifikáció
Csigalevél a
kaparókig—Hézag........................................................................ 0-2 mm

(0-0,08 in.)

3. Húzza meg újra az (A) anyákat.

4. Forgassa meg a csigát kézzel, hogy meggyőződjön a
könnyű körbefordulásáról.

FONTOS: A kaparókat a csavarfejjel lefelé
kell beszerelni.

K
M
20
43
78

—
U
N
—
06
FE

B
14

A—Anyák
B—Kaparók

C—Csigalevél

Ellenőrizze, hogy a kaparók párhuzamosak-e
a csigával.
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Rendfelszedő lekapcsolása

KM00321,0000A62 -35-24APR20-1/5

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A62 -35-24APR20-2/5

Rendfelszedő lekapcsolása
FONTOS: A rendfelszedő lekapcsolása előtt

győződjön meg arról, hogy a hidraulika funkciók
mind nyomásmentesítve lettek.

Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Süllyessze a rendfelszedőt talajszintre.

FONTOS: Hagyja a rendfelszedőt olyan magasságban
állni, amely lehetővé teszi, hogy az egységet
később visszacsatlakoztassa a géphez. Soha ne
válasszon olyanmagasságot, amely túl alacsony.

2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, és működtesse a parkféket.

3. Oldja a fogantyút (A), majd kösse le a multicsatlakozót
(B) az önjáró szecskázóról.

4. Kösse le a vezetékköteget (C) az önjáró szecskázóról.

A—Fogantyú B—Multicsatlakozó
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5. A bal és jobb oldalon engedje le a támasztólábakat
(A), és rögzítse a megfelelő magasságban. Húzza ki
a rugóterheléses csapot (B), és hagyja visszazárni,
amikor a támasztóláb (A) a megfelelő magasságban
van.

A—Támasztóláb B—Csap
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Rendfelszedő lekapcsolása

KM00321,0000A62 -35-24APR20-3/5

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A62 -35-24APR20-4/5

6. Szerelje ki a hajtótengelyt (A).

A—Hajtótengely
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7. Nyissa ki a bütykös reteszelő kart (A), hogy a
rögzítőretesz (B) teljesen behúzott legyen.

A—Bütykös biztosító kar B—Rögzítőretesz
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Rendfelszedő lekapcsolása

KM00321,0000A62 -35-24APR20-5/5

8. Indítsa be az önjáró szecskázó motorját. Süllyessze
a szecskázódob egységet addig, amíg a felfüggesztő
sín (A) némileg a rendfelszedő vázcső (B) alá nem
kerül. Hajtson ki a rendfelszedő váza alól.

A—Felfüggesztő sín B—Vázcső
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Szállítás

KM00321,0000907 -35-08APR19-1/1

KM00321,0000A57 -35-22APR20-1/3

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A57 -35-22APR20-2/3

Tartsa be a közlekedési szabályokat

VIGYÁZAT: Mielőtt a gépet közúton szállítja,
győződjön meg arról, hogy a gép megfelel-e a
mezőgazdasági járművek közúti közlekedésére
vonatkozó előírásoknak.

VIGYÁZAT: Közutak használata esetén
alkalmazzon legalább egy személyt, aki a

gépvezetőt bárminemű veszélyre figyelmezteti,
valamint manőverezési és haladási biztonsági
utasításokat ad neki, különösen a gazdálkodás
vagy a tábla elhagyásakor, és közúti
kereszteződéseknél.

VIGYÁZAT: Győződjön mg arról, hogy az
összes közúti, ill. figyelmeztető lámpa
megfelelően működik.

Rend előtömörítő henger beállítása szállítási
helyzetbe
1. Hajtson az önjáró szecskázóval visszafelé, amíg

a mélység állító kerekek (A) teljesen előre nem
fordulnak.

2. Emelje meg az önjáró szecskázó mellső burkolatát,
hogy a mélység állító kerekek (A) ne érinthessék a
talajt.

MEGJEGYZÉS: A mélység állító kerekek automatikusan
reteszelődnek és biztosítva vannak elfordulás ellen,
amikor fel vannak emelve a talajról.

Emelje fel teljesen a rend előtömörítő hengert (B).

K
M
10
02
25
8
—
U
N
—
27
M
A
R
12

A—Mélység állító kerekek B—Rend előtömörítő henger

3. Amikor közúton szállítja a rendfelszedőt, mindig hajtsa
be a mélység állító kerekeket (A) szállítási helyzetbe.

FONTOS: A mélység állító kerekek (A) behajtása
előtt teljesen fel kell emelnie a rend előtömörítő
hengert (B). Ennek elmulasztása a gép
károsodásához vezethet.

A—Mélység állító kerekek B—Rend előtömörítő henger
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Szállítás

KM00321,0000A57 -35-22APR20-3/3

4. Lassan engedje le a rend előtömörítő hengert (A).

FONTOS: Győződjön meg róla, hogy a hidraulikus
nyomást a munkahengerekben teljesen
leengedte. Ez biztosítja, hogy a rend előtömörítő
henger teljesen le van engedve.

A—Rend előtömörítő henger
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000270 -35-31JAN14-1/1

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A58 -35-30APR20-1/3

Kövesse a biztonságos előírásokat

VIGYÁZAT: Beállítások elvégzése előtt kapcsoljon
ki minden hajtást, állítsa le a motort és várja
meg, míg minden mozgó alkatrész megáll.

VIGYÁZAT: Mielőtt elkezd felemelt felszedővel
dolgozni, helyezzen támasztóblokkokat
az alá, hogy azok megakadályozzák a
felszedő lesüllyedését.
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Felemelt rend előtömörítő henger alatti munkavégzés
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A—Fésű
X—A rendfelszedő maximális

magassága

VIGYÁZAT: Legyen különösen figyelmes, amikor
kitisztítja a dugulást, vagy ha megemelt rend
előtömörítő egység alatt dolgozik. Az fésű (A)
ujjai súlyos sérüléseket okozhatnak.

Felemelt rend előtömörítő henger alatti munkavégzés
előtt tegye a következőket:

1. Teljesen emelje fel a rendfelszedőt (X).

2. Az önjáró szecskázón rögzítse az adapter tároló láda
emelő munkahengereket, hogy megelőzze a véletlen
lesüllyesztést.
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000A58 -35-30APR20-2/3

KM00321,0000A58 -35-30APR20-3/3

Folytatás a következő oldalon KM00321,0000A59 -35-21APR20-1/3

3. Emelje fel a rend előtömörítő hengert (A) maximális
magasságba.

VIGYÁZAT: Soha ne dolgozzon egy felemelt
rend előtömörítő henger alatt, miközben a
vezető még a fülkében tartózkodik.

A—Rend előtömörítő henger
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4. Zárja el a biztonsági szelepet (A), hogy megelőzze a
rend előtömörítő henger akaratlan lesüllyesztését.

A—Biztonsági szelep

K
M
41
06
90

—
U
N
—
30
A
P
R
20

Rend előtömörítő henger beállítása
működési helyzetbe
1. Tolja ki teljesen a munkahengereket (B) a rend

előtömörítő henger (A) felemeléséhez.

A—Rend előtömörítő henger B—Hengerek
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000A59 -35-21APR20-2/3

KM00321,0000A59 -35-21APR20-3/3

2. Állítsa a mélység állító kerekeket (A) kifelé, működési
helyzetbe.

A—Mélységtartó kerék
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3. Lassan engedje le a rend előtömörítő hengert (A).

MEGJEGYZÉS: A mélység állító kerekek automatikusan
kioldanak és szabadon forognak, ha a
talajra süllyednek.

Engedje le a rendfelszedőt a talajra, és haladjon
az önjáró szecskázóval előre, amíg a mélység állító
kerekek a haladási irányba nem fordulnak.

A—Rend előtömörítő henger
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000A5A -35-22APR20-1/1

Folytatás a következő oldalon KM00321,00009F9 -35-10FEB20-1/2

A rend előtömörítő henger működtetése
A rend előtömörítő henger érintkezési nyomása a
hidroakkumulátorban lévő olajnyomás segítségével kerül
beállításra.

VIGYÁZAT: A hidroakkumulátor (A) leszerelését,
vagy működésbe hozását csak hidraulikában
járatos, képzett szakember végezheti. Ne
végezzen semmilyen hegesztési, forrasztási,
vagy mechanikus munkát a hidroakkumulátoron.

Emelje fel a rend előtömörítő egységet (B), a rend
előtömörítő egységen ne tolja fel a terményt, de mindig a
renden feküdjön (lásd az ábrát).

MEGJEGYZÉS: A hidroakkumulátorban (A) lévő
olajnyomás a rendfelszedőn lévő rend
előtömörítő hengerhez vezet.

A—Hidroakkumulátor B—Henger
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A rend előtömörítő egység fésű beállítása
Rögzítse a felszedőt (A) a furatokban (B) mindkét oldalon
oly módon, hogy a felszedő ujjai (A) mindig párhuzamosak
legyenek a felszedő dobbal.

MEGJEGYZÉS: Először helyezze a felszedőt (A) az első
furatba (B). Ellenőrizze, hogy a felszedő hengerrel
párhuzamos-e és állítsa be, ha szükséges.

A—Rendrakó ujj B—Furat
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,00009F9 -35-10FEB20-2/2

KM00321,000090D -35-10APR19-1/1

A hengeres tömörítőegység munkamagasságának
beállítása

A gumiütközőnél lévő hézagolók (A) be-, illetve
kiszerelésével állítsa be a fésű és a behordó csigalevelek
közötti hézagot (X) 3—5 mm-re (0,12—0,19 in.).

A—Hézagolók X—3–5 mm (0,12–0,19 in.)
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A hengeres tömörítőegység fésűjének
beállítása
1. Lazítsa meg a csavarokat (A).
2. A görgő és a fésű között 8—10 mm (0,31 in.— 0,39

in.) távolságot (X) állítson be.
3. Húzza meg a fejes csavarokat (A).

A—Csavarok X—8—10 mm (0,31 in.—0,39
in.)
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000A04 -35-14FEB20-1/1

Rend előtömörítő egység úszás beállítás
Amikor a rend előtömörítő egység üzemi helyzetben van,
állítsa be az úszás üzemmódot a következők szerint:

1. Először állítsa be a határolót (A) a nyílás furatokban
úgy, hogy a ütköző (B) körülbelül 5 mm-rel a cső (C)
fölött legyen.

2. Ha a határoló nyílás (A) furatai nem elegendőek a
beállításhoz, a szelep (D) a hátsó oldalon egy sor
furaton (E) keresztül állítható be:

• Állítsa a szelepet (D) magasabbra az ütköző (B) és
a cső (C) közötti távolság csökkentéséhez.
• Állítsa a szelepet (D) alacsonyabbra az ütköző (B)
és a cső (C) közötti távolság növeléséhez.

3. Ellenőrizze a rend előtömörítő egység úszó
magasságát és végezze el a beállítást, ha szükséges.

A—Határoló
B—Stop
C—Cső

D—Szelep
E—Furatok
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,000029B -35-05FEB14-1/2

KM00321,000029B -35-05FEB14-2/2

Mankókerék magasságának beállítása
Állítsa be a felszedőt, hogy a henger ujjai 50 mm-el (2
in.) a talaj felett legyenek.

Az ujjak és a talaj közötti hézag növeléséhez vegye
ki a rögzítő csapot (A) és állítsa a mankókereket (B)
alacsonyabbra a sor furat mentén. Tegye vissza a
rögzítőcsapot (A), és biztosítsa azt a rugós sasszeggel (C).

Az ujjak és a talaj közötti hézag csökkentéséhez
vegye ki a rögzítő csapot (A) és állítsa a mankókereket
(B) magasabbra a sor furat mentén. Tegye vissza a
rögzítőcsapot (A), és biztosítsa azt a rugós sasszeggel (C).

FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a skálán (D) lévő
érték a két oldalon azonos legyen.

Mindig győződjön meg róla, hogy a távolság mindkét
oldalon azonos.

FONTOS: Győződjön meg róla, hogy a felszedő
magassága nem változott meg a szecskázó
alsó ütközőjének köszönhetően.

A—Rögzítőcsap
B—Mankókerék

C—Rugós sasszeg
D—Skála
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VIGYÁZAT: Kerülje el kezei, ill. ujjai zúzódásos
sérülését. Mankókerék magasságának beállítását
rendkívüli figyelemmel végezze.
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,00000F5 -35-23JAN09-1/1

KM00321,000029F -35-06FEB14-1/1

Az etető csiga magasságának beállítása
Állítsa be az etetőcsiga rugóit. (Lásd az Etetőcsiga rugók
beállítása részt ebben a fejezetben.)

Ha az etetőcsiga kar (E) a gumiütközőn (D) van, az
etetőcsiga levél (A) és az alsó lemez (F) közötti távolság
(G) az előírt értéken belül kell, hogy legyen.

Specifikáció
Etetőcsiga levél az alsó
lemezig—Távolság.................................................................. 20 ± 5 mm

(0.8 ± 0.2 in.)

Ha a távolság nemmegfelelő, hajtsa végre a következőket:

1. Engedje fel az etetőcsiga rugóit (B) mindkét oldalon.

2. Emelje fel az etetőcsigát az emelő horoggal.

3. Tegyen be, vagy vegyen ki hézagoló lemezt a
gumiütköző (D) és a tartó (C) közül a kívánt távolság
eléréséhez.

MEGJEGYZÉS: A szükséges hézagoló lemezek
kivehetőek az alsó gumiütközőből.

4. Állítsa be az etetőcsiga rugóit (B). (Lásd az Etetőcsiga
rugók beállítása részt ebben a fejezetben.)
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A—Etetőcsiga levél
B—Rugó
C—Ütköző tartó
D—Gumiütköző

E—Etetőcsiga kar
F—Alsó lemez
G—20 ± 5 mm (0.8 ± 0.2 in.)

Etetőcsiga rugók beállítása
Állítsa be az etetőcsiga rugók megfelelő hosszúságát (C).

Ehhez szorítsa vagy lazítsa az állítóanyát (B) úgy, hogy a
kívánt, 35—39 mm (1,4 in. — 1,5 in.), értékű menethosszt
(A) érje el.

Végezze el a beállítást a másik oldalon is.

MEGJEGYZÉS: Az etetőcsiga rugó beállítása a
fent leírt alap beállítás. Állítsa újra a munka
körülményeknek megfelelően (csökkentse a
rugó előfeszítést nagy hozamnál).

A—Menethossz
B—Állítóanya

C—Rugó
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,00002A0 -35-06FEB14-1/1

Kaparók beállítása
1. Lazítsa fel az anyákat (A).

2. Mozdítsa a kaparókat (B) előre az előírás szerint
távolság eléréséhez a csigalevél (C) és a kaparók (B)
között.

Specifikáció
Csigalevél a
kaparókig—Hézag......................................................................0—2 mm

(0—0,08 in.)

3. Húzza meg újra az (A) anyákat.

4. Forgassa meg a csigát kézzel, hogy meggyőződjön a
könnyű körbefordulásáról.

FONTOS: A kaparókat a csavarfejjel lefelé
kell beszerelni.

Ellenőrizze, hogy a kaparók párhuzamosak-e
a csigával.
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A—Anyák
B—Kaparók

C—Csigalevél
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,000027B -35-06FEB14-1/1

Az automatikus ürítőcsiga emelés beállítása
(opció)
Amikor a munkahengerek (A) teljesen ki vannak tolva
és a hengeres tömörítőegység teljesen fel van emelve,
az etetőcsiga karja (B) nem érintheti az alsó ütköző
tartót (G). Állítson be minimum 1—3 mm (0,04—0,12 in.)
távolságot (X).

Ha a távolság nemmegfelelő, hajtsa végre a következőket:

1. Engedje le teljesen a hengeres tömörítőegységet.

2. A távolság (X) növeléséhez forgassa el a biztosító
anyát (C) az óramutató járásával ellentétes irányban.

A távolság (X) csökkentéséhez forgassa a biztosító
anyát (C) jobbra.

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a menetes rúd
(D) teljesen be legyen csavarva a biztosító
anya (C) műanyag gyűrűjébe.

3. A távolság (X) ellenőrzéséhez emelje fel teljesen a
hengeres tömörítőegységet.

Ismételje meg az eljárást, amilyen gyakran szükséges.

MEGJEGYZÉS: Ha a menetes rúd (D) a helyes
beállításához túl rövid, akkor lazítsa meg az
anyát (E). Forgassa el a menetes rudat (D)
az óramutató járásával ellentétes irányban,
majd húzza meg az anyát (E).

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a menetes rúd
(D) a csatlakozó fejbe (F) legalább 10 mm (0,39
in.) hosszon be legyen csavarva

4. Végezze el a beállítást a másik oldalon is.

A—Munkahenger
B—Etetőcsiga kar
C—Rögzítőanya
D—Menetes rúd

E—Anya
F—Csatlakozófej
G—Ütköző tartó
X—1–3 mm (0,04–0,12 in.)
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,00009DD -35-22JAN20-1/1

KM00321,000027E -35-07FEB14-1/1

Az oldalburkolat nyitása
1. Hajtsa be a határoló kerekeket.
2. Nyissa ki az oldalburkolatot (A) a megfelelő

szerszámmal, 13 mm-es lapos fejű.
3. Hajtsa ki az oldalburkolatot (A).

A—Oldalburkolat
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Etetőcsiga lapátok beállítása (rövid termény)
A lapátok (B) könnyű és rövid termények esetén jobb
etetést tesznek lehetővé.

MEGJEGYZÉS: A lapátot (B) rövid termény esetén kifelé,
magasabb esetén befelé mozgassa.

1. Lazítsa meg az (A) csavarokat.
2. Addig mozgassa a lapátot (B), amíg el nem éri a

kívánt pozíciót.
3. Húzza meg az (A) csavarokat.

Ismételje meg az eljárást minden egyes lapátnál.

FONTOS: A lapátok (B) beszerelésekor ajánlott, hogy
a sima oldaluk mutasson felfelé. Amennyiben
a fogazott oldallal (B) kifelé szereli be őket,
akkor nő a visszahordás esélye.
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A—Csavarok B—Kanalak
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Rendfelszedő működtetése

KM00321,0000280 -35-29JAN14-1/1

Etetőcsiga lapátok eltávolítása (magas
termény)
Magas termény vagy téli takarmánynövények
betakarításához távolítsa el a simább etetés céljából a
csigára csapozott lapátokat (A) és a lapáttartókat (B).

1. Lazítsa meg a (C) csavarokat.
2. Távolítsa el a lapátot (A) és a lapáttartót (B).

Ismételje meg az eljárást minden egyes lapátnál.

A—Lapát
B—Tartó

C—Csavarok
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Kenés és karbantartás

CC,630APU003833 -35-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -35-11APR19-1/1

Kenési periodusok
Az önjáró szecskázó üzemóra számlálóját alapul véve,
végezze el a következő oldalakon bemutatott szervizeket,
az adott üzemóránál.

FONTOS: Az ajánlott kenési intervallumok normál
körülmények alapján készültek. Nehéz, vagy
nem szokványos körülmények között, szükség
lehet gyakoribb kenésre, vagy olaj cserére.

A zsírzóprés használata előtt tisztítsa meg a
zsírzószemeket. A hiányzó, vagy sérült zsírzógombot
azonnal pótolja, vagy cserélje ki. Ha egy új zsirzógomb
nem veszi a zsírt, cserélje ki vagy ellenőrizze a járatokat
eldugulásra.

VIGYÁZAT: Ne kisérelje meg a tisztítást,
kenje vagy állítsa be a felszedőt amíg a
betakarítógép motorja jár.
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Kenőzsír
Használjon olyan kenőzsírt, melynek NLGI konzisztencia
száma megfelel a következő szerviz időszak várható
levegő-hőmérsékletének.

Az AVIA AVIALITH 2 EP kenőzsír használata javasolt.

Más kenőzsírok is használhatók, ha megfelelnek a
következő előírásnak:

NLGI szerviz osztályozás GC-LB

FONTOS: Egyes típusú zsír sűrítők nem
összeférhetőek másikkal. A különböző
kenőanyagok keverése előtt vegye fel a
kapcsolatot a kenőanyag ellátóval.
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Kenés és karbantartás

KM00321,0000911 -35-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -35-11APR19-1/1

KM00321,0000913 -35-11APR19-1/1

Alternatív és szintetikus kenőanyagok

Bizonyos földrajzi területeken a körülmények az ebben
a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő előírásokat
követelnek.

Előfordulhat, hogy egyes kenőanyagok nem érhetők el az
Ön lakóhelyén.

Forduljon a KEMPER kereskedőhöz, hogy megszerezze
az információkat és javaslatokat.

Szintetikus kenőanyagok is használhatók, ha kielégítik
az ebben a kezelési utasításban leírt teljesítmény
követelményeket.

A hőmérsékleti határok és a csereperiódusok, melyeket
ez a Kezelési Utasítás tartalmaz, vonatkoznak mind a
hagyományos, mind a szintetikus kenőanyagokra.

Újrafinomított kenőanyag alapú termékek is használhatók,
ha a végtermékként forgalmazott kenőanyag teljesíti a
teljesítményszint előírásokat.

A kenőanyagok tárolása

Az Ön berendezése akkor működik maximális hatásfokkal,
ha tiszta kenőanyagot használ.

A kenőanyagok kezeléséhez használjon tiszta edényeket.

A kenőanyagokat és a tároló edényeket portól,
nedvességtől és más szennyeződéstől mentes helyen
tárolja. A tárolóedényeket az oldalukon tárolja, hogy
elkerülje a víz és a szennyeződés összegyűlését.

Ügyeljen arra, hogy minden tartályon helyesen legyen
feltüntetve a tartalma.

Helyesen kezelje a használt tartályokat és a bennük lévő
maradék kenőanyagot.

Kenőanyagok keverése

Általában, kerülje a különböző gyártmányú és
típusú olajok keverését. Az olajgyártók az olajokhoz
adalékokat kevernek, hogy azok teljesítsenek bizonyos
specifikációkat és teljesítmény követelményeket.

A különböző olajok keverése hatással lehet ezeknek az
adalékoknak a helyes működésére és csökkenthetik az
olaj teljesítményét.

Forduljon a KEMPER kereskedőhöz, hogy megszerezze
az információkat és javaslatokat.
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Kenés és karbantartás

KM00321,0000A5B -35-22APR20-1/1

KM00321,0000A5C -35-22APR20-1/1

10 üzemóránként — Hajtóláncok
Kenje meg SAE 30 motorolajjal.

Feszítse meg a hajtóláncokat 10 üzemóránként (lásd a
Hajtóláncok beállítása részt a Karbantartás fejezetben).
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10 üzemóránként – Rendfelszedő
hajtótengely
Kenje meg kenőzsírral.
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Kenés és karbantartás

KM00321,00009FB -35-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -35-11APR19-1/1

50 üzemóránként — Elforduló mélységtartó
kerekek
Kenje meg kenőzsírral.
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50 üzemóránként — A rend előtömörítő
egység emelőkarjai
Kenje meg kenőzsírral.
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Kenés és karbantartás

KM00321,0000919 -35-11APR19-1/1

KM00321,000091A -35-11APR19-1/1

KM00321,000091B -35-11APR19-1/1

50 üzemóránként — A rend előtömörítő
egység hengere
Kenje meg kenőzsírral.
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50 üzemóránként — Etetőcsiga csukló
pontok
Kenje meg a kenőzsírral.
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50 óránként — Támasztólábak
Kenje meg kenőzsírral.
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Hibakeresés

Folytatás a következő oldalon KM00321,000028D -35-07FEB14-1/2

Felszedő üzemeltetés

VIGYÁZAT: Ha felemeli a felszedőt, helyezzen
alá bakot. Állítsa le a motort mielőtt bármilyen
beállítást vagy szerviztevékenységet végezne.

Tünet Probléma Megoldás

A felszedő nem esik le a földre Mellső gumi túl kemény Csökkentse a gumi nyomást

Az úszási nyomás túl magas1 Állítsa be újra az úszó nyomást
megfelelően

A felszedő a talajba ásódik Mankókerekek helytelen beállítása Állítsa újra a mankókerekeket

Termény felcsavarodása az
etetőcsigára

A csiga kaparók nincsenek
felszerelve

Szerelje fel és állítsa be a kaparókat

Kaparók nem megfelelően vannak
beállítva

Állítsa újra a kaparókat

Etetőcsiga könnyen megcsúszik Behordócsiga fordulat túl magas Csökkentse a behordócsiga
fordulatszámát

Rosszul beállított kaparók Állítsa be jól a kaparókat

Behordócsiga lapátok túlságosan
kifele állnak

Fordítsa beljebb a behordócsiga
lapátokat

Csúszókuplung kopása Cserélje ki a kopott alkatrészeket

Csak a termény egy része kerül
felszedésre

Felszedő fogak túl lassan forognak Növelje a sebességüket

A haladási sebesség túl gyors Lassítson le

mankókerekek helytelen beállítása Állítsa be a mankókerekek
magasságát

Rendfelszedő rugók nem tudnak
forogni

A lánc nincs felszerelve Tegye fel és állítsa be a láncot

Bütyök meghibásodott Ellenőrizze, hogy a vezérlőbütyök
kopott vagy eltört

Felszedő nem úszik vagy magától
lesüllyed

Túlzott vagy elégtelen úszás funkció Úszó nyomás beállítása1

A tartócsapok vagy a rugók a
hajtóműház szabadonfutó kerekein
kopottak vagy töröttek

Cserélje ki az érintett alkatrészeket

Felszedő a termény egy részét a
földön hagyja

Felszedő úszik a levegőben Úszó nyomás beállítása1
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Hibakeresés

KM00321,000028D -35-07FEB14-2/2

Tünet Probléma Megoldás

Ujjak ferdék vagy töröttek Egyengesse ki vagy cserélje ki az
ujjakat

Törött felszedő ujjak Felszedő túl alacsonyan jár Emelje fel a felszedőt

A felszedődobban idegen tárgyak
vagy törött ujjak vannak

Távolítsa el az idegen tárgyakat vagy
a törött ujjakat

A kaparók belseje kopott A felszedő spirál fogai beleérnek a
kaparókba

Keresse meg a pontos helyét, és
javítsa ki

Növelje a felszedő úszását

A termény nem áramlik, dugulás
van az etető nyílásnál

Nagy mennyiségű rend és/vagy
túlzott haladási sebesség

Csökkentse le a rend mennyiségét
vagy menjen lassabban

Felszedő ujjak vesztesége Pótolja az elveszett ujjakat

A hengeres tömörítőegység fésűje
(opció) összeér az etető ujjakkal

A hengeres tömörítőegység
munkamagassága nem megfelelően
van beállítva

Állítsa be a hengeres tömörítőegység
munkamagasságát

Az elforduló tapogató kerekek nem
állíthatók

Nincs kenés az elforduló tapogató
kerekekben

Kenje meg az elforduló tapogató
kerekeket

1Lásd megfelelő szecskázógép kezelési utasítását
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Szerviz

DX,TORQ2 -35-30MAY18-1/1

Metrikus csavarok meghúzási nyomatéka
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

4.8 osztály 8.8-as és 9.8-as osztály 10.9 osztály 12.9 osztály

Csavar méret
Hatlapfejű: a Peremes

fejű: b
Hatlapfejű: a Peremes

fejű: b
Hatlapfejű: a Peremes

fejű: b
Hatlapfejű: a Peremes

fejű: b

Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm lb·in Nm 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

A felsorolt névleges nyomaték értékek általános felhasználásra szolgálnak,
a feltételezett 20 %-os meghúzási pontossággal, mint kézi nyomatékkulcs
esetében.
NE használja ezeket az értékeket, ha a meghúzáshoz ettől eltérő nyomaték
van megadva.
A rögzítőanyákhoz, a rozsdamentes acél kötőelemekhez, vagy az U-csavarok
anyáihoz lásd az adott alkalmazásra vonatkozó meghúzási előírásokat.

A kötőelemeket ugyanolyan, vagy magasabb minőségi
osztályú kötőelemre cserélje. Ha magasabb minőségű csavart
használ, akkor az eredeti csavar nyomatékával kell meghúznia.

• Győződjön meg róla, hogy a rögzítőcsavarok menetei tiszták-e.
• Kenje be vékonyan Hy-Gard™ vagy annak megfelelő olajjal a fej alatti részt, és a rögzítőelem meneteit, a következő képen látható módon.
• Legyen óvatos az olaj mennyiségével, hogy csökkentse a hidraulika elzáródását a vakfuratokban a túlzott olajmennyiség miatt.
• Kezdje el a menetet befogatni.

TS1741 —UN—22MAY18

aHatlapfejű csavar értékek érvényesek az ISO 4014 és ISO 4017 hatlapfejű, ISO 4162 hatlapú belső kulcsnyílású és ISO 4032 hatlapú anyákra.
bHatlapfejű peremes csavar értékek az ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, vagy EN 1665 hatlapfejű peremes csavarokra érvényesek
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Szerviz

KM00321,0000A5D -35-22APR20-1/1

KM00321,000091E -35-12APR19-1/1

Hajtóláncok beállítása
Végezze el a behordó csiga meghajtó lánc (B)
megfeszítését a szabadonfutó lánckerékkel (A).

Állítsa be a szabadonfutó lánckereket (A) úgy, hogy 3 - 10
mm-es (0,12 - 0,4 in.) belógást kapjon a meghajtó lánc
szabadonfutó kerekével szembeni ágon.

Végezze el a felszedő dob meghajtó lánc (F)
megfeszítését a szabadonfutó lánckerék (C) segítségével.

Állítsa be a szabadonfutó lánckereket (A) úgy, hogy 10 -
15 mm-es (0,4 - 0,6 in.) belógást kapjon a meghajtó lánc
szabadonfutó kerekével szembeni ágon.

A—Szabadonfutó lánckerék
B—Felhordócsiga hajtólánc

C—Szabadonfutó lánckerék
D—Felszedő dob hajtólánc
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A henger felszerelési iránya
A rend előtömörítő egység hengerének (A) eltávolításakor
mindig ügyelni kell a felszerelési irányra a henger (A)
visszahelyezésekor.

A—Henger
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Szerviz

KM00321,000028F -35-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -35-11FEB20-1/1

Gaz háló
Tartsa feszesen a gaz hálót (A).

Szükség esetén húzza meg a csavarokat (B) a megfelelő
feszesség biztosításához.

A—Gaz háló B—Csavarok
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Központi lánc kenés olaj tartály
Töltse fel a központi lánc kenési olajtartályát biológiailag
lebomló olajjal (pl. FUCHS PLANTOLUBE KS 46 N).

FONTOS: Soha ne használjon olyan olajat, mely
biológiailag nem bomlik le.

Specifikáció
Olajtartály—Feltöltési
mennyiség....................................................................................... 4 liter

(1 US gal.)

FONTOS: A szivattyú szállításától függően töltse
fel a tartályt szükség szerint.
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Szerviz

KM00321,0000920 -35-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -35-12APR19-1/1

A központi lánckenés kenőszivattyújának
légtelenítése (opció)
MEGJEGYZÉS: Amennyiben az olajtartály teljesen leürült,

a lánc olajozó rendszer légtelenítése szükséges.

1. Válassza le a beömlőtömlőt (A).
2. Várjon, amíg a levegő teljesen kiürül a bemenő

tömlőből (A), mielőtt újra rákötné a beömlőtömlőt (A)
a csatlakozóra (B).

3. Addig járassa a rendfelszedőt, amíg az olaj
folyamatosan folyik a kefékről.

A—Bemeneti tömlő B—Csatlakozóelem
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Központi lánckenés olajáramlásának
beállítása (opció)
Állítsa be az olaj szállítást lánconként a következők szerint:

1. Távolítsa el a fedelet (A).
2. Állapítsa meg, melyik csavarral állítható be az adott

kefe olajáramlása.
3. Az olajáramlás növeléséhez forgassa a csavart

az óramutató járásával egyező irányba és azzal
ellentétesen az olajmennyiség csökkentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A szivattyú nagyon pontosan szállít.
Az állítócsavart 1/4-1/4 fordulatonként forgassa
az olajmennyiség beállításához. Amikor a
csavar teljesen be van csavarva (maximális
olajáramlás), csavarja ki négy fordulattal, hogy
a minimális olaj mennyiséget kapja.

4. Szerelje fel a fedelet (A).
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A—Szivattyú fedél
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Tárolás

CC03745,00001BD -35-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -35-07NOV00-1/1

A felszedő tárolása

Alaposan tísztitsa meg a felszedőt. Török és
szennyeződés leköti a párát és rozsdásodást okoz.

Tárolja a felszedőt fedett helyen, a kerekein és a támasztó
álványon.

Ne engedje le a kerekekből a nyomást. Védje a közvetlen
napfénytől és a kenőzsír és olaj hatásaitól.

Alaposan kenje meg a felszedőt (lásd "Kenés és
karbantartás" fejezet).

Vegye le a láncot és mossa el oldószerben. Szárítsa meg
és vonja be sűrű olajjal.

Javítsa ki a kopásokat és sérült festést.

Írja fel azokat az alkatrészeket, amelyekre szükség lesz,
a következő szezonra és rendelje meg azokat idejében.

Vegye ki a felszedőt a tárolóból

Ha szükséges, alaposan tisztítsa meg a felszedőt.

Tisztítsa meg és tegye vissza a láncokat.

Alaposan kenje meg a felszedőt (lásd "Kenés és
karbantartás" fejezet).

Ellenőrizze az összes kötőelem meghúzását.

Ellenőrizze a guminyomásokat és fújjon a gumikba ha
szükséges.

Üzemeltesse a felszedőt terhelés nélkük fél fordulaton
néhány percig. Ellenőrizze a csapágyakat túlmelegedésre
és meglazulásra.

Olvassa el a kezelési utasítást.
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Műszaki adatok

KM00321,000092C -35-13APR19-1/1

KM00321,0000A5E -35-28SEP20-1/1

KM00321,0000A5F -35-22APR20-1/1

A gép élettartama
A gépet úgy tervezték és gyártották, hogy hosszú
működési élettartama legyen. Azonban a ténylegesen
elérhető élettartam számos tényezőtől függ, beleértve
a munkakörülményeket, és a javasolt karbantartás
befejezését. (Lásd a kezelési utasítás Karbantartás című
fejezetét.)

Rendszeresen ellenőrizze és vizsgálja át a gépet
a KEMPER kereskedővel együtt. Az átvizsgálás
eredményeként Ön javaslatot kaphat adott szervíz munkák

elvégzésére, egy részegység javítására vagy cseréjére és
amennyiben élettartamának végéhez ért, a gép munkából
történő kivonására. (Lásd a kezelési utasítás selejtezésre
vonatkozó fejezetét, a gép részegységeinek hulladék
elhelyezésével vagy újrahasznosításával kapcsolatban.)

Egyetlen gép semműködtethető javítást igénylő biztonsági
tartozékokkal vagy a biztonsági berendezések hiányában.
A gép működtetése előtt minden hiányzó biztonsági
tartozékot (a biztonsági jelzéseket is beleértve) pótolni
kell, illetve a sérült biztonsági tartozékokat ki kell javítani.

N3003 rendfelszedő
Munkaszélesség .................................................................................................. 3,00 m (9 ft. 10 in.)

Teljes szélesség................................................................................................... 4,06 m (15 ft. 1,1 in.)

Hossz................................................................................................................ 1,35 m (4 ft. 5,2 in.)

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

Tömeg............................................................................................................... 1280 kg (2822 lb)

Fogak száma ...................................................................................................... 4 x 40

Csúszólemezek átmérője ....................................................................................... 256 mm (10 in.)

Behordó csiga átmérője ......................................................................................... 560 mm (22 in.)

Behordó csiga típusa............................................................................................. Állítható lapátok

Zajszint
A maximális zajszint a kezelő fülénél a DIN ISO 11204
előírás szerint. A mérési eljárás megfelel az ISO

5131-nek, szecskázóra kapcsolt rendfelszedővel és
csukott fülkénél (átlagérték):

N3003 ............................................................................................................... 78,5 dB (A)
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Műszaki adatok

KM00321,0000A60 -35-22APR20-1/1

EU megfelelőségi nyilatkozat
KEMPER GmbH Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Németország

Az alább megnevezett személy kijelenti, hogy a(z)

a termék

Géptípus: Rendfelszedő

Modell: N3003

Megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV SZÁM TANÚSÍTÁSI MÓDSZER

Gépekre vonatkozó irányelv 2006/42/EK Saját minősítés

Mezőgazdasági gépek, Biztonság - 1. rész DIN EN ISO 4254-1 Saját minősítés

Mezőgazdasági gépek, Biztonság - 7. rész DIN EN ISO 4254-7 Saját hitelesítés

A gépek biztonsága DIN EN ISO 12100 Öntanúsítás

Kardántengelyek és ezek biztonsági
berendezései

DIN EN 12965 Saját hitelesítés

Annak a személynek a neve és címe, aki az Európai Közösségben felelős a műszaki felépítésre vonatkozó dokumentáció összeállításáért:

Brigitte Birk
Mannheim, Németország D-68008

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére állította ki.

A tanúsítvány kiadásának helye: 48703
Stadtlohn, Németország

Név: Richard Wübbels

A tanúsítvány kiadásának ideje: 2020 március
01

Cím: Manager Product Engineering

Gyártó egység: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Sorozatszám

CC03745,00001E1 -35-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -35-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -35-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -35-12APR19-1/1

Sorozatszám

A gyári alvázszám táblába beütött alvázszám azonosítja
a felszedőt.

Ezek a számok és betű csoportok szükségesek, amikor
pótalkatrészeket rendel.

Hogy ez a szám biztosan kéznél legyen, jegyezze fel a
megfelelő alvázszámot az ábrákon erre a célra szolgáló
helyre.

Rendfelszedő sorozatszám tábla

A—Típus
B—Modell jelzés
C—Termékazonosító szám

D—Súly
E—Gyártás éve
F—Modell év
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Jegyezze fel a sorozatszámot
A sorozatszám tábla a felszedő jobb oldalán található.
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Tartsa a gépet biztonságban
1. Szereljen fel vandálbiztos berendezéseket.
2. Ha a gép a tárolási helyén áll:

- Süllyessze le a munkagépet a talajra.
- Állítsa a kerekeket a legszélesebb helyzetbe, hogy
a terhelés nehezebb legyen.

- Távolítsa el belőle a kulcsokat és az
akkumulátorokat

3. Ha épületben áll, helyezzen egy nagy munkaeszközt
a kijárat elé és zárja be az épület ajtaját.

4. Ha a szabadban áll, akkor jól megvilágított,
körülkerített területen tárolja a gépet.

5. Készítsen feljegyzést minden gyanús cselekményről
és jelentsen azonnal minden lopást a hatóságoknak.

6. Tájékoztassa a KEMPER kereskedőt a veszteségekről.

K
M
10
02
28
3
—
U
N
—
03
M
AY

12

80-1 010421

PN=64



Index

Oldal

A

A felszedő előkészítése
Állítsa be a mankókerék magasságát ..................... 25-1
Az automata csiga emelés beállításának
ellenőrzése............................................................ 25-2
Kicsomagolás és első beállítás............................... 25-1

A gép élettartama ....................................................... 75-1
A kenőanyagok tárolása
Tárolás, kenőanyagok............................................. 55-2

A rendfelszedő csatlakoztatása.................................. 30-2
A szezon kezdetén ..................................................... 70-1
Állítás
Automatikus ürítőcsiga emelés (opció) ................. 45-10
Etetőcsiga lapátok..................................................45-11
Etetőcsiga rugók ..................................................... 45-8
Kaparók................................................................... 45-9
Mankókerék magasság........................................... 45-7

Alternatív kenőanyagok.............................................. 55-2
Az oldalburkolat nyitása.............................................45-11

B

Beállítás
A hengeres tömörítőegység
munkamagassága (opció)..................................... 45-5
Etetőcsiga magasság.............................................. 45-8
Kaparók................................................................... 30-5
Rend előtömörítő egység........................................ 45-5
Rend előtömörítő egység rendrakó ujja .................. 45-4

Biztonság
A biztonságos karbantartás gyakorlata................... 05-5
Kezelői képességek................................................ 05-2
Védekezzen a zaj ellen ......................................... 05-10

C

Csapok és csavarok meghúzási nyomatéka
Metrikus .................................................................. 65-1

E

Etetőcsiga
Lapátok állítása......................................................45-11
Lapátok eltávolítása.............................................. 45-12

F

Felszedő csatlakoztatása
Támasztóláb magassága........................................ 30-1

Figyelmeztető szavak, értelmezése ........................... 05-1

G

Gaz háló ..................................................................... 65-3

Oldal

H

Hibakeresés
Felszedő üzemeltetés ............................................. 60-1

K

Kenés
Etetőcsiga csukló pontok ........................................ 55-5
Hajtóláncok ............................................................. 55-3
Mélységtartó kerekek.............................................. 55-4
Rendfelszedő hajtótengely...................................... 55-3
Támasztólábak........................................................ 55-5

Kenés és karbantartás
Kenési periodusok .................................................. 55-1

Kenőanyagok
Keverés................................................................... 55-2

Kenőanyagok keverése.............................................. 55-2
Kenőzsír
Extrém nyomás és többcélú.................................... 55-1

Kötőelemek meghúzási nyomatéka
Metrikus .................................................................. 65-1

Közlekedési szabályok ............................................... 40-1
Központi lánc kenés
Az olajáramlás beállítása........................................ 65-4
Kenőszivattyú légtelenítése .................................... 65-4
Olajtartály................................................................ 65-3

L

Lekötési pontok .......................................................... 15-2

M

Metrikus csapok és csavarok meghúzási nyomatéka.. 65-1
Műszaki adatok
N3003 rendfelszedő................................................ 75-1
Zajszint.................................................................... 75-1

N

N3003 rendfelszedő
Műszaki adatok....................................................... 75-1

Nyomaték táblázatok
Metrikus .................................................................. 65-1

R

Rend előtömörítő egység
Henger felszerelési iránya ...................................... 65-2

Rend előtömörítő henger
Felemelt rend előtömörítő henger alatti
munkavégzés........................................................ 45-1

Rend előtömörítő henger beállítása
működési helyzetbe.................................................. 45-2

Folytatás a következő oldalon

Index-1 010421

PN=1



Index

Oldal

Rend előtömörítő henger, működési helyzet .............. 45-2
Rend előtömörítő henger, működtetés ....................... 45-4
Rendfelszedő
Emelési pontok ....................................................... 15-1
Munkaeszköz.......................................................... 30-2

Rendfelszedő lekapcsolása........................................ 35-1
Rendfelszedő működtetése
Rend előtömörítő egység rendrakó ujja .................. 45-4

Rendfelszedő, működtetés
Rend előtömörítő henger ........................................ 45-4
Rend előtömörítő henger, működési helyzet........... 45-2

S

Sorozatszám
Hely......................................................................... 80-1

Szállítás
Közlekedési szabályok............................................ 40-1

Oldal

Lekötési pontok....................................................... 15-2
Rend előtömörítő henger, szállítási helyzet ............ 40-1

Szerviz
Hajtóláncok beállítása............................................. 65-2

Szintetikus kenőanyagok............................................ 55-2

T

Tárolás
A szezon kezdetén.................................................. 70-1
A szezon végén ...................................................... 70-1

Z

Zajszint ....................................................................... 75-1

Index-2 010421

PN=2



Index

Index-3 010421

PN=3



Index

Index-4 010421

PN=4


	Tartalomjegyzék
	Beazonosító ábra
	Beazonosító ábra

	Biztonság
	Biztonsági jelzések felismerése
	A biztonsági utasítások betartása
	A figyelmeztető szavak értelmezése
	Tartsa be a közlekedési szabályokat
	Kezelői képességek
	Tárolja a tartozékokat biztonságosan
	Készüljön fel a vészhelyzetekre
	Viseljen védőfelszerelést
	Ellenőrizze a gép biztonságosságát
	Védőburkolatok
	Használja a világító- és biztonsági jelzőberendezéseket
	Működtesse a rendfelszedőt biztonságosan
	Álljon távol a forgó tengelyektől
	A biztonságos karbantartás gyakorlata
	Óvakodjon a nagynyomású folyadékoktól
	Végezze a kerekek karbantartását biztonságosan
	Használjon megfelelő szerszámokat
	Végezze a gépek karbantartását biztonságosan
	Rögzítse a gépet biztonságosan
	Ne tartózkodjon a felszedő közelében
	Szállítási szélesség felszerelt adapterrel
	Pótsúlyozás a megfelelő talaj-tapadás biztosítására
	Hegesztés, vagy melegítés előtt távolítsa el a festéket
	Kerülje a nagynyomású csövek környékének hevítését
	Kerülje a biztonsági jelzések mosását nagynyomású vízsugárral
	A hulladékkezelés megfelelő módja
	Leszerelés: Megfelelő újrahasznosítás és a folyadékok és alkatrészek ártalmatlanítása
	Védekezzen a zaj ellen

	Biztonsági jelzések
	Biztonsági ábrák
	A biztonsági jelzések pótlása
	Kezelési utasítás
	Javítás és karbantartás
	Rendfelszedő
	Állítható magasságú tömörítő szerkezet
	Hidraulika vezetékek
	Maradjon távol a forgó hajtótengelytől
	Rendfelszedő kerekek
	Hidroakkumulátor – a rend előtömörítő henger nyomásszabályozás támogatása
	Hengeres tömörítőegység - Felszedő ujjak

	Szállítás
	Rendfelszedő emelési pontok
	A rendfelszedő rögzítése a szállítójárműre (lekötési pontok)

	A rendfelszedő előkészítése
	Kicsomagolás és első beállítás
	Állítsa be a mankókerék magasságát
	Az automata csigaemelés beállításának ellenőrzése

	A rendfelszedő csatlakoztatása
	Támasztóláb magasságának beállítása
	A rendfelszedő csatlakoztatása
	A kaparók beállítása

	Rendfelszedő lekapcsolása
	Rendfelszedő lekapcsolása

	Szállítás
	Tartsa be a közlekedési szabályokat
	Rend előtömörítő henger beállítása szállítási helyzetbe

	Rendfelszedő működtetése
	Kövesse a biztonságos előírásokat
	Felemelt rend előtömörítő henger alatti munkavégzés
	Rend előtömörítő henger beállítása működési helyzetbe
	A rend előtömörítő henger működtetése
	A rend előtömörítő egység fésű beállítása
	A hengeres tömörítőegység fésűjének beállítása
	Rend előtömörítő egység úszás beállítás
	Mankókerék magasságának beállítása
	Az etető csiga magasságának beállítása
	Etetőcsiga rugók beállítása
	Kaparók beállítása
	Az automatikus ürítőcsiga emelés beállítása (opció)
	Az oldalburkolat nyitása
	Etetőcsiga lapátok beállítása (rövid termény)
	Etetőcsiga lapátok eltávolítása (magas termény)

	Kenés és karbantartás
	Kenési periodusok
	Kenőzsír
	Alternatív és szintetikus kenőanyagok
	A kenőanyagok tárolása
	Kenőanyagok keverése
	10 üzemóránként — Hajtóláncok
	10 üzemóránként – Rendfelszedő hajtótengely
	50 üzemóránként — Elforduló mélységtartó kerekek
	50 üzemóránként — A rend előtömörítő egység emelőkarjai
	50 üzemóránként — A rend előtömörítő egység hengere
	50 üzemóránként — Etetőcsiga csukló pontok
	50 óránként — Támasztólábak

	Hibakeresés
	Felszedő üzemeltetés

	Szerviz
	Metrikus csavarok meghúzási nyomatéka
	Hajtóláncok beállítása
	A henger felszerelési iránya
	Gaz háló
	Központi lánc kenés olaj tartály
	A központi lánckenés kenőszivattyújának légtelenítése (opció)
	Központi lánckenés olajáramlásának beállítása (opció)

	Tárolás
	A felszedő tárolása
	Vegye ki a felszedőt a tárolóból

	Műszaki adatok
	A gép élettartama
	N3003 rendfelszedő
	Zajszint
	EU megfelelőségi nyilatkozat

	Sorozatszám
	Sorozatszám
	Rendfelszedő sorozatszám tábla
	Jegyezze fel a sorozatszámot
	Tartsa a gépet biztonságban


	Oldal Szám
	Szakasz 00
	Szakasz 05
	Szakasz 10
	Szakasz 15
	Szakasz 25
	Szakasz 30
	Szakasz 35
	Szakasz 40
	Szakasz 45
	Szakasz 55
	Szakasz 60
	Szakasz 65
	Szakasz 70
	Szakasz 75
	Szakasz 80


