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Seadme identifitseerimine

Kasutusjuhend kohaldub alljärgnevatele Great Plainsi 
järelveetavat tüüpi integreeritud kultivaatoritele-
külvikutele:
NTA907-3610 9 m, 36 seemendit, vahe 25,4 cm (10 tolli)
NTA907-4875 9 m, 48 seemendit, vahe 19,1 cm (7,5 tolli)
NTA907-6006 9 m, 60 seemendit, vahe 15,0 cm (5,9 tolli)
NTA3007-3610 30 jalga, 36 seemendit, vahe 10 tolli
NTA3007-4875 30 jalga, 48 seemendit, vahe 7,5 tolli
NTA3007-6006 30 jalga, 60 seemendit, vahe 6 (5,9 tolli)

Lisateavet vaalude kohta leiate osast 
“Spetsifikatsioonid ja mahud” lk 163.

Vt pilt 1.
Seadme täpseks identifitseerimiseks vaadake seeria-
numbri plaadile , mis asub tagaraami risttalal, ventilaa-
torist allpool vasakul.

Märkus. Kasutusjuhend ei kohaldu HD-mudelitele 
NTA907HD ja NTA3007HD. HD-külvikutele 
kohaldub kasutusjuhend 166-207M.

Põhja-Ameerika mudelid NTA3007
Mudelid NTA3007 on konstrueeritud kooskõlas Põhja-
Ameerika standarditega maanteel liikumise kohta.

Vt pilt 2 (see EI kuulu reaalsele seadmele).
Seerianumbri plaadil on mudeli number ja teie seadme 
seerianumber.

Konkreetsed kaalud ja mõõdud leiate osast 
“Kultivaatori-külviku transportimine” lk 50 ja 
“Spetsifikatsioonid ja mahud” lk 163.

Eksportmudelid NTA907
Mudelid NTA907 on konstrueeritud kooskõlas Euroopa 
standarditega maanteel liikumise kohta.

Vt pilt 3 (see EI kuulu reaalsele seadmele).
Kui teie või edasimüüja olete paigaldanud seadmele 
lisavarustust, mida koos seadmega ei tellitud, või 
eemalda nud lisavarustuse, millega seade tehases 
spetsifitseeriti, siis ei ole kaalud ja mõõdud enam teie 
seadme kohta täpsed. Seadme modifitseerimise korral 
täiendage ka järgmisel lehel olevaid andmeid.

Pilt 1
Andmesildi/plaadi asukoht

32450

Pilt 2
NTA3007: Seerianumbri plaadi näide

32162

Pilt 3
NTA907: seadme andmesildi näide

32230
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Seadme andmed

Seadme spetsifikatsioon
Kirjutage oma seadme andmed paremal olevasse 
tabelisse. Kui peaksite selle kasutusjuhendi välja 
vahetama, siis kirjutage need andmed kindlasti uue 
kasutusjuhendi samale lehele.

Lisavarustuse paigaldamisel või eemaldamisel 
uuendage ka andmeid. Kui seda lehte ei ole võimalik 
loetavalt täiendada, tellige või printige välja uus 
kasutusjuhend.

Edasimüüja andmed

Minu 
kliendinumber 
/ ID

Edasimüüja 
nimi

Tänav

Koht

Sihtnumber

Riik

Tel

Faks

Veebileht

E-post

Great Plainsi piirkondlik esindaja
(Kui erineb lk 4 nimetatust)

Esindaja

Tänav

Koht

Sihtnumber

Riik

Seadme andmed

Seadme mudel

Seerianumber

Töölaius

Transpordilaius

Max tühikaal

Max kandevõime

Max brutokaal

Max teljekoormus

Valmistamisaasta

Tarnekuupäev

Esmakäituse 
kuupäev

Lisavarustus

Tel

Faks

Veebileht

E-post
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Sissejuhatus

Great Plains tervitab teid uue seadme omanike hulka 
kuulumise puhul. Teie 9 m laiuse kultivaatori-külviku 
on hoolikalt konstrueerinud ja valmistanud heade 
kutseoskustega töötajad, kasutatud on kvaliteetseid 
materjale. Seadme õige seadistamine, hooldus ja ohutud 
töövõtted tagavad seadme pikaajalise ja nõuetele 
vastava kasutuse.

Enne seadme esimest kasutuskorda lugege 
kasutusjuhend läbi. Pöörake erilist tähelepanu osale 
“Oluline ohutusteave” lk 5–25. Enne töö alustamist 
peavad kõik operaatorid selle kasutusjuhendi läbi 
lugema.

Seadme kirjeldus
NTA907 ja NTA3007 on järelveetavat tüüpi integreeritud 
kultivaatorid-külvikud. Haakeseadme kokkuklappimisel 
selle transportimiseks on seadme laius vaid 3 m.

Materjali etteandesüsteemi käitab hüdrauliline 
ventilaator. Punkrite all on maapinnal liikuvad soonvõllid, 
mis doseerivad seemneid või väetist (materjale) 
õhuvoolu. Dosaatori kambrid ja külvisekasti jaoturid 
jaotavad materjalivoo ühtlaselt ja suunavad igasse 
seemendisse võrdse koguse materjali.

Veokil on kaks 3500-liitrist punkrit, mis võimaldavad 
külvata seemneid ja/või laotada granuleeritud kuiva 
väetist vaheldumisi või korraga. Mõlemal punkril on oma 
doseerimissüsteem, mis on varustatud kasutaja poolt 
seadistatava ja astmevabalt reguleeritava käigukastiga. 
Lisavarustusse kuuluvad konsoolilt juhitavad 
reguleeritavad dosaatorid.

NTA907 ja NTA3007 on varustatud 07-seeria 
kahekettalise seemendiga, mis sobivad tavaliseks 
külvamiseks ja külvamiseks minimeeritud harimisega. 
Lisavarustusse kuuluvad külvikettad võimaldavad 
kultivaatorit-külvikut kasutada ka mõõdukaks 
otsekülvamiseks.

Pidurid kuuluvad mudeli NTA907 standard- ja mudeli 
NTA3007 lisavarustusse. Sõidupidureid käitab traktori 
õhu- või hüdrosüsteem.

Standardvarustuses on hüdrauliline kaalu 
ümberjaotamine (veoki kaal haakeseadmele ja 
haakeseadme keskmiselt osalt külgsektsioonidele). 
Lisavarustuses on ka laadimistigu, reamarkerid, 
tehnorajakomplektid, suure vahemikuga soonvõllid, 
kettad, kaabitsad ja seemnesuunajad.

Ärge muutke külvikut, v.a juhul, kui on Great Plainsi 
juhendi järgi lubatud. Ärge kasutage lisatarvikuid, mida 
Great Plains ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

Sihipärane kasutamine
Külvikud NTA907 ja NTA3007 on mõeldud ainult 
põllumajanduses kasutatavate seemnete külvamiseks ja 
väetiste laotamiseks.

Sihipärane kasutamine hõlmab ka kõikide 
ohutuselementide olemasolu, et seadme kõik süsteemid 
on töökorras ning et materjalikulu on õigesti seadistatud 
ja üle kontrollitud. Kasutage ainult Great Plainsi heaks 
kiidetud varuosi.

Ohutuselementides olevad puudused, sh puuduvad või 
loetamatud ohukleepsud, tuleb kõrvaldada enne seadme 
uuesti kasutamist.

Seadme nõuetekohase töökorrasoleku tagamiseks ja 
kasutusjuhendis sätestatud nõuete täitmiseks tuleb 
seadet korrapäraselt hooldada ja vajaduse korral 
remontida ning kulunud või kahjustunud osad välja 
vahetada.

See on mahupõhine külvik. Külvikuga kaasas olevate 
külvinormi tabelite (juhend 167-085B) koostamise 
aluseks on materjalid, mis tõenäoliselt erinevad 
nendest, mida teie kasutate. Seemne suurusest, 
kujust, tihedusest, pinna tekstuurist, võõrkehadest, 
taimekaitsevahenditest, töötlusest, niiskusest, põllul 
liikumise kiirusest, pinnasetingimustest ning rehvide 
ja dosaatorite normaalsest kulumisest tingituna 
võivad tegelikud külvinormid erineda tabelist toodust. 
Rahuldavate tulemuste saavutamiseks on kalibreerimine 
hädavajalik.

Pilt 4
Külvik NTA907 või NTA3007

32440
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Selle kasutusjuhendi kasutamine
See kasutusjuhend sisaldab ohutusnõudeid ja juhiseid 
haakeseadme haakimiseks, seadme kasutamiseks, 
reguleerimiseks, veaotsinguks ja hoolduseks. Ohutu ja 
tõhusa töö tagamiseks tuleb kasutusjuhend läbi lugeda 
ja järgida selles toodud soovitusi.

Selles kasutusjuhendis sisalduv teave on õige selle 
trükki andmise ajal. Mõned osad võivad muutuda, et 
tagada parimad tööomadused.

Dokumentide komplekt
166-371M Kasutusjuhend (käesoleva dokument)
167-085B Külvinormi tabelid
166-371P Varuosade kataloog
166-263M Muutuva külvinormi komplekti paigaldamine
113-850M Reamarkeri paigaldamine
110011516 DICKEY-john®-i lühijuhend
110011375 DICKEY-john® Air Cart Controli kasutusjuhend
110111543 DICKEY-john®-i tehnorajakomplekti juhised

Mõisted
Ohutussõnade tähendust kirjeldatakse lk 5.

Selles kasutusjuhendis kasutatakse läbivalt ka 
alljärgnevaid mõisteid.

Tähistab majanduslikku (mitte ohutusega seotud) riski:

MÄRKUS sisaldab olulist teavet käsitletava teema kohta. 
Seadme kahjustamise vältimiseks ja soovitud tulemuste 
saavutamiseks lugege juhised läbi ja täitke neid.

Märkus. See aitab eristada kasulikku teavet käsitletava 
teema kohta või aitab ennetada vääriti 
mõistmist.

Selles kasutusjuhendis kasutatakse 
mõisteid parem ja vasak pool, 
vaadatuna seadme liikumissuunas 
selle kasutamise ajal, kui ei ole teisiti 
öeldud. Piltidel võidakse kasutada 
suunaskeemi, millele on märgitud 
suunad: üleval (U), taga (B), vasakul 
(L), all (D), ees (F), paremal (R).

Omaniku abistamine
Kui vajate klienditeenindust või varuosi, pöörduge 
Great Plainsi edasimüüja poole. Temal on spetsiaalse 
väljaõppe saanud personal, varuosad ja seadmed, mis 
on mõeldud spetsiaalselt Great Plainsi toodetele.

Teie seadme osad on spetsiaalse konstruktsiooniga ja 
neid tohib asendada ainult Great Plainsi varuosadega. 
Varuosade tellimisel Great Plainsi edasimüüjalt viidake 
alati oma seadme seeria- ja mudelinumbrile (lk 2).

Teie Great Plainsi edasimüüja soovib, et oleksite oma 
uue seadmega rahul. Kui te ei saa selle kasutusjuhendi 
mõnest osast aru või kui te ei ole rahul teile osutatud 
teenindusega, toimige järgmiselt:

1. arutage probleemi edasimüüja hooldusjuhiga. 
Veenduge, et ta oleks kursis teie probleemiga ja 
saaks aidata;

2. kui te ei ole ikka rahul, pöörduge edasimüüja 
(omaniku või juhataja) poole.

Lisateabe saamiseks pöörduge Great Plainsi poole meie 
esindaja kaudu (kontaktandmeid vt lk 2) või:

Ühendkuningriik ja Euroopa
SIMBA Great Plains
Woodbridge Road Ind. East
Sleaford
Lincolnshire NG34 7EW Inglismaa

Tel +440 1529 304 654
Faks +440 1529 413 468
E-post simba.international@simba.co.uk

Teised piirkonnad
Great Plains Manufacturing, Inc.
PO Box 5060
Salina KS 67402-5060 USA

Tel +1 785 823 3276
Faks +1 785 822 6722
E-post gp_web_cs@greatplainsmfg.com

a. Kui te eelistate kasutusjuhendit, milles kasutatakse ainult meetersüsteemi ühikuid, tellige 166-371M-ENG koopia edasimüüjalt või Great 
Plainsilt.
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Oluline ohutusteave

Jälgige ohusümboleid
OHUSÜMBOLa näitab, et seadme kasutamisega 
kaasneb vigastusoht, ja et tuleb võtta 
lisaohutusmeetmed. Kui näete seda sümbolit, siis 
olge tähelepanelik ja lugege sellele järgnevat hoiatust. 
Lisaks seadme konstruktsioonile ja spetsifikatsioonile 
sõltub ohu ohjamine ja õnnetuste ärahoidmine 
seadme kasutamise, transportimise, hooldamise ja 
hoiundamisega seotud personali tähelepanelikkusest, 
hoolivusest, ettenägelikkusest ja õigest väljaõppest.

Pöörake tähelepanu ohusõnadele
Ohusõnad näitavad ohu suurust või tõsidust.

Sõnaga OHT ja punase ohuvärviga tähistatakse 
äärmiselt ohtlikku olukorda, mille vältimine võib 
põhjustada surma või tõsise vigastusega lõppeva 
õnnetuse. Seda ohusõna kasutatakse ainult kõige 
äärmuslikemate olukordade kirjeldamiseks, tavaliselt 
seoses seadme komponentidega, mida funktsionaalsuse 
tagamiseks ei ole võimalik kaitsta.

Sõnaga HOIATUS ja oranži ohuvärviga tähistatakse 
võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib 
põhjustada surma või raske vigastusega lõppeva 
õnnetuse, kui kaitsekatted eemaldatakse. Seda 
kasutatakse ka ohtliku tegevuse eest hoiatamiseks.

Sõnaga TÄHELEPANU ja kollaseb ohuvärviga 
tähistatakse potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille 
eiramine võib põhjustada kergema või keskmise 
raskusastmega vigastuse. Seda kasutatakse ka ohtliku 
tegevuse eest hoiatamiseks.

Olge valmis hädaolukordadeks
 c Olge valmis võimalikuks tulekahjuks.

 c Hoidke esmaabikarp ja tulekustuti käepärast.

 c Pange hädaabinumbrid (arst, kiirabi, haigla ja tuletõrje) 
telefoni lähedale.

Tutvuge ohukleepsudega
 c Lugege põhjalikult läbi osa „Hoiatavad ohuhelkurid ja 
-kleepsud” lk 11.

 c Lugege läbi kõikidel kleepsudel olevad märkused.

 c Hoidke kleepsud puhtad. Kahjustunud, pleekinud ja 
loetamatuks muutunud kleepsud tuleb välja vahetada.

a. Selles kasutusjuhendis ja masina mudelil NTA3007 kasutatud sümbolid ja ohuvärvid vastavad ANSI standardi Z535 nõuetele.
 Mudelile NTA907 paigaldatud piktogrammidel kasutatud sümbolid ja värvid vastavad ISO standardile 3864.
b. Mudelile NTA907 paigaldatud piktogrammid (ilma tekstita ohukleepsud) on üldjuhul kollasel taustal ohukleepsud, olenemata ohu 

raskusastmest. Ohu raskusastme määramisel järgige illustratsioone ja kasutusjuhendit, mitte värvi.
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Kasutage isikukaitsevahendeid
 c Kandke kaitserõivaid ja kasutage isikukaitsevahendeid.

 c Kandke tööle vastavaid rõivaid ja isikukaitseahendeid. Ärge 
kandke liiga avaraid rõivaid.

 c Kuna tugeva müra pikaajaline mõju võib kahjustada kuulmist 
või isegi kurdistada, kasutage sobivaid kuulmiselundite 
kaitsevahendeid, nagu näiteks kõrvaklapid või -tropid

 c Kuna seadmel töötamine nõuab täit tähelepanu, ärge 
kasutage seadmega töötamise ajal meelelahutuslikul 
eesmärgil kõrvaklappe.

Kasutage turvaketti
 c Kasutage turvaketti, mis hoiab haakeseadet kinni, kui see 
peaks traktori veotiislist lahti tulema.

 c Kasutage ketti, mille tugevus on sama või suurem kui 
haakeseadme kogumass.

 c Kinnitage kett traktori veotiisli toestusele või selleks 
ettenähtud teise kohta. Jälgige, et ketis olev lõtk ei ole suurem, 
kui on vaja haakeseadmega pööramiseks.

 c Vahetage kett, kui mõni selle lülidest või otsaühendustest on 
purunenud, välja veninud või kahjustunud.

 c Ärge kasutage turvaketti pukseerimiseks.

Vältige survestatud vedelikke
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes 
tungida läbi naha ja põhjustada tõsise vigastuse.

 c Ohu vältimiseks tuleb enne hüdraulikavoolikute lahti 
ühendamist süsteem survest vabastada.

 c Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- või papitükki, aga 
MITTE MINGIL JUHUL OMA KEHAOSI!

 c Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke kaitsekindaid 
ja -prille.

 c Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult arsti poole, kellel on 
kogemusi seda tüüpi vigastustega. 
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Käsitsege kemikaale nõuetekohaselt
Põllumajanduses kasutatavad kemikaalid võivad olla 
ohtlikud. Ebaõige kasutamine võib põhjustada inimestele 
ja loomadele raskeid vigastusi ning kahjustada taimi, 
pinnast ja vara.

 c Külvikutes NTA907 ja NTA3007 ei tohi kasutada vedelaid 
taimekaitsevahendeid.

 c Lugege kemikaalitootja kasutusjuhend läbi ja järgige seda.

 c Kandke kaitserõivaid.

 c Kemikaalide käsitsemisel tuleb olla väga tähelepanelik.

 c Kui kemikaal peaks süttima, siis vältige selle suitsu sisse 
hingamist.

 c Ärge tühjendage, loputage ega peske jaotureid veekogule 
lähemal kui 30 m ega autopesulas.

 c Kasutamata kemikaalid tuleb hoiustada või kasutusest 
kõrvaldada kemikaalitootja juhendi kohaselt.

 c Tühjad kemikaalianumad tuleb nõuetekohaselt kasutusest 
kõrvaldada. Üldiselt on nõuetes sätestatud kohustus loputada 
anum survejoaga või loputada kolm korda ja seejärel tuleb 
mahuti augustada, et vältida selle uuesti kasutamist.

Suletud ruum
Kui punker on olnud täidetud materjaliga ja kui 
selles on olnud üks kord ohtlikud väetised või 
taimekaitsevahendiga töödeldud seemned, kohalduvad 
punkrile sellise suletud ruumi nõuded, mille puhul 
on nõutav luba kohalduvate määruste, eeskirjade, 
kindlustuseeskirjade ja tööjuhiste kohaselt. Punkris 
oleval ventilatsioonitorul on omadused, mis aitavad 
punkrist väljuda, kuid see ei ole mõeldud regulaarseks 
sisenemiseks punkrisse.

 c Täis või peaaegu täis punkrisse võib kinni jääda. Te võite 
materjali sisse vajuda või jääda hapnikupuudusesse ja mõne 
sekundiga lämbuda.  Viljasillad ja koorikud on eriti ohtlikud.

 c Ohtlikud aurud võivad lämmatada isegi siis, kui punkri kaas 
on lahti.

 c Materjaliga täitmiseks, materjalist tühjendamiseks, punkri 
puhastamiseks ja dosaatori hooldamiseks ei tohi minna 
punkri sisse.

 c Kasutage punkri pesemiseks survepesurit. Peske punkri 
pealmine pind väljastpoolt.

 c Dosaatorite hooldamiseks võtke need punkri põhjast välja, kui 
see on tühi.

 c Kui ummistuse eemaldamiseks või remonditöö tegemiseks on 
vaja punkrisse siseneda, peab selle töö tegema meeskond, kes 
on saanud eriväljaõppe töötamiseks suletud ruumis. Vt osa 
“Punkrisse sisenemine” lk 126. 
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Rehvide ohutus
Rehvivahetus võib olla ohtlik ning seda võib teha ainult 
väljaõppinud personal, kes kasutab õigeid tööriistu ja 
vahendeid.

 c Rehvi täis pumpamisel kasutage klambriga padrunit ja 
piisavalt pikka voolikut, mis võimaldab seista rehvi küljel, 
aga mitte selle ees või kohal. Võimaluse korral kasutage 
turvakorvi.

 c Rataste eemaldamiseks ja paigaldamiseks kasutage vastava 
tõstejõuga rattavahetusseadmeid.

Kasutage ohutustulesid ja -seadiseid
Aeglaselt liikuvad traktorid ja järelveetavad 
haakeseadmed võivad põhjustada ohtu, kui nendega 
sõita avalikult kasutatavatel teedel. Need on raskesti 
märgatavad, eriti pimedas.

 c Avalikult kasutatavatel teedel sõites lülitage sisse vilkuvad 
hoiatus- ja suunatuled.

Kasutage haakeseadme juurde kuuluvaid tulesid ja 
seadiseid.

Reisijate vedamine seadmega on 
keelatud
Reisijad tõkestavad operaatori vaatevälja. Reisijad 
võivad saada löögi võõrkehadelt või seadmelt alla 
kukkuda.

 c Ärge lubage lastel seadmega töötada.

 c Hoidke kõik kõrvalseisjad masinaga töötamise ajal eemal.

Vältige õhuliine
 c Kui külvik puutub vastu elektriliini, võib kõikides 
metallosades olla surmav pinge. Kõrgepinge korral põhjustab 
külvik ohtu ka siis, kui ei ole otseses kontaktis elektriliiniga.  
Jälgige, et seadme ja õhuliini vaheline vahe oleks vähemalt 
3 m.

 c Elektrilöögioht võib tekkida ilma vahetu kontaktita 
pingestatud külviku ja külviku lähedal seisva inimese vahel.

 c Olge tähelepanelik ja jälgige, et lähedal ei oleks lohku 
vajunud, kahjustunud või madalal olevaid elektriliine. 
Laadimistigu võib puutuda vastu õhuliine, mis on madalamal 
kui 5,3 m. Eriti ohtlikud on farmi konstruktsioonide külge 
paigaldatud õhuliinid. Laadimistigu ohustavad kõik õhuliinid, 
mis on madalamal kui 9 m.

 c Jälgige elektriliine külviku kokku ja lahti klappimise ajal 
ning töö ajal reamarkeri ja esmajoones just laadimisteoga. 
Kasutage nende töö ajal julgestajat. Punkri täitmise, 
transportimise ja põllul töötamise ajal tuleb alati jälgida 
õhuliinide asukohta ja kõrgust.

 c Kui märkate maapinnal seistes väetiselaoturi lähedal 
elektriohtu, hüpake kaks jalga koos vähemalt 30 m kaugusele 
ja kutsuge professionaalne abi. Kõrgepinge korral võib 
surmav kõrgepinge olla ka pinnases.

 c Lugege traktori kasutusjuhendist, kuidas toimida elektriohu 
korral traktori kabiinis.
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Transportige seadmeid ohutult
Haakeseadme maksimaalne lubatud liikumiskiirus on 
30 km/h. Kui pind on ebatasane, tuleb liikumiskiirust 
veelgi vähendada. Järsul pidurdamisel võib haakeseade 
küljele kalduda ja ümber minna.

 c Ärge sõitke kiiremini kui 30 km/h. Ärge sõitke kiirusel, mis ei 
võimalda juhtimist ja seiskamist piisavalt kontrollida. Sõitke 
aeglasemalt, kui haakeseadmel ei ole pidureid.

 c Täitke riigisiseseid ja kohalikke seaduseid.

 c Ärge pukseerige haakeseadet, mille kaal täiskoormusel on 
pukseerivast veokist 1,5 korda suurem.

 c Kui maanteel sõites peaks tekkima probleem, tähistage külvik 
helkurite või lipukestega.

 c Transportimisel vältige õhuliine ja muid takistusi. Vt 
transpordimõõtmeid osast “Spetsifikatsioonid ja mahud” 
lk 163.

 c Ärge klappige külvikut kokku ega lahti, kui traktor liigub.

Välja lülitamine ja hoiundamine
 c Klappige külvik lahti ja langetage maapinnale.

 c Blokeerige rattad tõkiskingadega (kuuluvad tarnesse).

 c Haakige külvik lahti ja toimetage kohta, kus lapsed tavaliselt 
ei mängi.

Ohutud hooldusvõtted
 c Enne töö alustamist tuleb hooldustoimingud endale selgeks 
teha. Kasutage nõuetele vastavaid tööriistu ja seadmeid. 
Juhinduge sellest kasutusjuhendist. Lisateavet pidurite 
talitluse kohta vt lk 138.

 c Töötage puhtas ja kuivas kohas.

 c Klappige külvik lahti ja langetage see maapinnale. Parkige 
traktor, lülitage mootor välja ja enne hooldustööde alustamist 
tõmmake süütevõti välja. Kui töö tegemiseks peab haakeseade 
olema üles tõstetud, kasutage keskmisel sektsioonil asuvaid 
tõstelukke ja lukustusrenne.

 c Veenduge, et kõik liikuvad osad oleks seiskunud ja süsteem on 
survest vabastatud.

 c Laske külvikul täielikult jahtuda.

 c Enne elektrisüsteemide hooldamist või seadistamist tõmmake 
lahti aku maanduskaabel (-).

 c Keevitamine: ühendage aku maandus lahti. Kaitske 
hüdraulikavoolikuid. Vältige kuumast värvist eralduvaid aure.

 c Kontrollige kõik osad üle. Veenduge, et kõik osad oleks heas 
seisukorras ja õigesti paigaldatud.

 c Eemaldage määrde- ja õlijäägid ning praht.

 c Enne töö alustamist eemaldage külvikult kõik tööriistad ja 
kasutamata osad.
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Ohutus igal ajal
Enne töö alustamist lugege selles juhendis sisalduvad 
juhised põhjalikult läbi. Juhistest tuleb ka aru saada.  
Lugege läbi kõikidele ohukleepsudele kirjutatud juhised.

 c Tehke endale selgeks külviku kõik funktsioonid.

 c Juhtige masinat ainult juhiistmelt.

 c Ärge jätke külvikut järelevalveta, kui traktori mootor töötab. 

 c Traktori ja külviku haakimise ajal ei tohi seista nende vahel.

 c Hoidke käed, jalad ja rõivad seadme elektriliselt käitatavatest 
osadest eemal.

 c Kandke liibuvaid rõivaid, et vältida rõivaste sattumist 
liikuvate osade vahele.

 c Külviku klappimisel ja tõstmisel jälgige, et lähedal ei oleks 
juhtmeid, puid ja muid sarnaseid esemeid. Veenduge, et 
tööalal ei oleks kõrvalisi isikuid.
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Ohukleepsud

Ohuhelkurid ja -kleepsud
Teie haakeseade on varustatud kõikide nõutud tulede, 
ohuhelkurite ja -kleepsudega. Nende eesmärk on aidata 
teil haakeseadet ohutult kasutada.

 c Lugege kleepsudel olevad juhised läbi ja täitke neid.

 c Jälgige, et tuled oleks alati töökorras.

 c Kõik ohukleepsud peavad olema oma kohal ja loetavad.

 c Kahjustunud või puuduvad kleepsud tuleb kohe asendada. 
Uute kleepsude tellimiseks pöörduge Great Plainsi edasimüüja 
poole. Kleepsude õige asukoha leiate kasutusjuhendi sellest 
osast.

 c Uute osade või komponentide tellimisel tuleb tellida ka 
vastavad ohukleepsud.

Helkur: Aeglaselt liikuv sõiduk
NTA907: andmed puuduvad NTA3007: 818-055C

(rahvusvahelistel mudelitel 
kasutatakse alusplaati 833-398C ja 
helkurit 833-399C)

Tagumise seadurratta alusraami risttoru keskel; kokku 1

Vt osa „Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Helkurid: Helendavad paneelid
NTA907:833-398C NTA3007: andmed puuduvad

(Põhja-Ameerika mudelitel 
kasutatakse helkureid  
818-055C SMV, punaseid helkureid 
838-266C ja merevaiguvärvi 
helkureid 838-267C.)

Helkurid: Punane kolmnurk
NTA907: 833-399C 
NTA3007: andmed puuduvad

(Põhja-Ameerika mudelitel 
kasutatakse helkureid  
818-055C SMV, punaseid helkureid 
838-266C ja merevaiguvärvi 
helkureid 838-267C.)

paneelid: veotiisli mõlemal haaral;  
paneelid ja kolmnurgad: pearaami taga, igas nurgas; 
kokku 4 paneeli ja 2 kolmnurka

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Uute kleepsude paigaldamisel:

1. puhastage kleepsu paigalduskoht;

2. tõmmake kleepsu taga olev kaitsepaber ära; suruge 
kleeps tugevalt pinnale. Jälgige, et kleepsu alla ei 
jääks õhumulle. 

32439

32422
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Helkurid: Merevaiguvärvi
NTA907: 838-265C NTA3007: 838-265C

Iga külgsektsiooni seemendi ripptala välimisel otsal, 
iga külgsektsiooni peatala tagumises otsas, redeli ees 
oleva pearaami välimistel otstel, tagumise seadurratta 
keeviskoostul;  
kokku 8

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Helkurid: Punased
NTA907: andmed puuduvad NTA3007: 838-266C
(rahvusvahelistel mudelitel 
kasutatakse alusplaati  
833-398C ja helkurit  
833-399C)
Pearaami tagumistes ülemistes nurkades 
(päevahelkurite all);  
kokku 2

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Helkurid: Päevahelkur
NTA907: andmed puuduvad NTA3007: 838-267C
(rahvusvahelistel mudelitel 
kasutatakse alusplaati  
833-398C ja helkurit  
833-399C)
Pearaami tagumistes ülemistes nurkades (punaste kohal);  
kokku 2

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Transport: Hoiatus: kiirus
NTA907: 848-398C NTA3007: 

    Vt 818-188C

Eesmise punkri ülemisel esipaneelil ja kleepsuplaadil 
tagumise vilkuri all;  
kokku 2

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

32422

32439

32439

32377

32422
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Transport: Hoiatus: kiirus
NTA907: NTA3007: 818-188C
    Vt 848-398C

Tiisli küljel, haakemehhanismi lähedal;  
kokku 1

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Transport: Hoiatus: puhasvahe
NTA907: 848-828C NTA3007: andmed puuduvad

Eesmise punkri ülemisel esipaneelil;  
kokku 1

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Transport: Hoiatus: pukseerimine
NTA907: 848-512C NTA3007: 848-394C

Tiisli vasakul pool, haakemehhanismi juures;  
kokku 4

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Transport: Maantee/Põld
NTA907: 848-393C NTA3007: 848-393C

Keskmise külgsektsiooni transpordilukkudel;  
kokku 2

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

32422
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Transport: Maantee
NTA907: 848-834C NTA3007: 848-834C

Raami külgedel, keskmise sektsiooni transpordilukkudel 
ja külgsektsioonide otstes olevatel transpordilukkudel;  
kokku 4

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Transport: Põld
NTA907: 848-837C NTA3007: 848-837C

Raami külgedel, keskmise sektsiooni transpordilukkudel 
ja külgsektsioonide otstes olevatel transpordilukkudel; 
kokku 4

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Oht: Elektrilöögioht, reamarker (lisavarustus)
NTA907: 848-408C NTA3007: 848-574C

Reamarkeri keeviskoostul külgsektsiooni otsas;  
kokku 4

Vt osa “Reamarkeriga seotud ohutusteave” lk 73.

32422

32422

29433
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Oht: Elektrilöögioht, laadimistigu (lisavarustus)
NTA907: 848-409C NTA3007: 818-627C

Laadimisteo torul alumiste käepidemete lähedal; 
kokku 1

Vt osa “Laadimisteoga seotud ohutusteave” lk 59.

Oht: Puuduv kaitsekate (lisavarustus)
NTA907: 848-410C NTA3007: 818-633C

Laadimisteo torul, sisselaskeavale võimalikult lähedal; 
kokku 1

Vt osa “Laadimisteoga seotud ohutusteave” lk 59.

Oht: Pöörlev laadimistigu (lisavarustus)
NTA907: 848-411C NTA3007: 818-634C

Laadimisteo torul, kaitsekatte puudumisest hoiatava 
kleepsu kõrval;  
kokku 1

Vt osa “Laadimisteoga seotud ohutusteave” lk 59.

Oht: Mitte peal sõita
NTA907: 848-511C NTA3007: 848-583C

Veoki külgmisel raamil, redelist vasakul;  
kokku 1

32422
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Oht: Lugege kasutusjuhendit
NTA907: 848-512C NTA3007: 818-557C

(818-557C hispaaniakeelne tekst 
soovitab lugejatel otsida tõlget)

Tiisli vasakul pool, haakemehhanismi lähedal; 
mõlemat kokku 1

Oht: Elektrilöögioht
NTA907: 848-516C NTA3007: 848-574C

NTA907: eesmise punkri ülemisel esipaneelil, 
NTA3007: tiisli vasakul pool, haakemehhanismi lähedal;  
kokku 1

Oht: Kemikaalid
NTA907: 848-520C NTA3007: 818-323C

Mõlemal punkril kaane lähedal, käiguplatvormi küljel: 
kokku 2

Vt osa “Ohutusnõuded materjaliga täitmisel” lk 65.

32422
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Oht: Haakemehhanismi vahele jäämise oht
NTA907: 848-523C NTA3007: 848-581C

Haakemehhanismi vasakul pool, tõmbetalade taga;  
kokku 2

Vt osa “Külviku haakimine traktorile” lk 27.
Vt osa “Lahti klappimisega seotud ohutusteave” lk 34.
Vt osa “Ohutusnõuded langetamisel/tõstmisel” lk 42.
Vt osa “Kokku klappimisega seotud ohutusteave” lk 44.
Vt osa “Survega seotud ohutusteave” lk 101.

Hoiatus: Elektrilöögioht
NTA907: 833-563C NTA3007: andmed puuduvad

Vilkuri alumisel osal;  
kokku üks

See kleeps ei ole eraldi saadaval. Kui see kleeps on 
puudu või kahjustunud, tuleb asendada kogu vilkur  
833-365C.

Vt osa “Vilkuri kasutamine (ainult külvikul NTA907)” 
lk 31 ja “Vilkuri hooldamine (ainult mudel NTA907)” 
lk 147.

Hoiatus: Rippuv laadimistigu (lisavarustus)

NTA907: 848-413C NTA3007: 818-622C
Laadimisteo varre välisküljel, 
laadimisteo toru mõlemas otsas; 
kokku 3

Vt osa “Vältige õhuliine” lk 8 ja “Laadimisteoga 
seotud ohutusteave” lk 59.

32422
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Hoiatus: Ventilaatorist tulenev oht
NTA907: 848-508C NTA3007: 818-632C

Pearaami taga, ventilaatorivõre all;  
kokku 1

Vt osa “Ventilaatori ohutusteave” lk 71.

Hoiatus: Liikuv kett
NTA907: 848-509C NTA3007: 818-860C

Vahevõlli ajamisüsteemi kaitsekatetel;  
kokku 4

Vt osa “Kalibreerimisvändaga seotud ohutusteave” 
lk 69.

Hoiatus: Liikuv kett
NTA907: 848-509C NTA3007: 818-860C

Vahevõlli ja käigukasti vahelistel kaitsekatetel, 
käigukasti väljundi ajamisüsteemi kaitsekatetel ja 
doseerimiskasti ava kaitsekatetel;  
kokku 5

Vt osa “Kalibreerimisvändaga seotud ohutusteave” 
lk 69.

32422
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Hoiatus: Liikuv kett (lisavarustus)
NTA907: 848-509C NTA3007: 818-860C

Laadimisteo hüdraulikamootori kaitsekattel; 
kokku 1

Vt osa “Laadimisteoga seotud ohutusteave” lk 59.

Hoiatus: Kandke silmakaitsevahendeid
NTA907: 848-510 NTA3007: 818-437C

Mõlemal punkril kaane lähedal, käiguplatvormi küljel; 
kokku 2
Vt osa “Hüdraulikavooliku ühendamine” lk 28.
Vt osa “Hüdraulikasüsteemi hooldusega seotud 
ohutusteave” lk 128.

Hoiatus: Lömastamise oht
NTA907: 848-513C NTA3007: 818-798C

Külgsektsioonide keeviskoostudel, tõmbetala 
kinnituspunkti kohal; 
kokku 2

32422

32422
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Hoiatus: Lömastamise oht
NTA907: 848-514C NTA3007: 818-798C

Külgsektsiooni paralleelse hoova keeviskoostude 
väliskülgedel; 
kokku 4

Hoiatus: Lömastamise oht
NTA907: 848-514C NTA3007: 848-582C

Transpordikonksu väliskülgedel; 
kokku 2

Oht: Reamarkerist tulenev lömastamise / vahele 
jäämise oht (lisavarustus)
NTA907: 848-514C NTA3007: 848-582C

Reamarkeri sisehoova või hoova pöördtelje mõlemal pool;  
kokku 4

Vt osa “Reamarkeriga seotud ohutusteave” lk 73.

32422

32422
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Hoiatus: Rippuv reamarker (lisavarustus) 
NTA907: 848-515C NTA3007: 818-580C

Reamarkeri sisehoova või hoova pöördtelje mõlemal 
pool; 
kokku 4

Vt osa “Reamarkeriga seotud ohutusteave” lk 73.

Hoiatus: Survestatud vedelik (lisavarustus)
NTA907: 848-517C NTA3007: 818-339C

Laadimisteol (lisavarustus), alumise juhtimishoova lähedal;  
kokku 1

Vt osa “Laadimisteoga seotud ohutusteave” lk 59.
Vt osa “Ventilaatori ohutusteave” lk 71.
Vt osa “Survega seotud ohutusteave” lk 101.
Vt osa “Kaalu ümberjaotamisega seotud 
ohutusteave” lk 107.

Hoiatus: Survestatud vedelik
NTA907: 848-517C NTA3007: 818-437C

Tiisli küljel, haakemehhanismi lähedal;  
kokku 1

Vt osa “Hüdraulikavooliku ühendamine” lk 28.
Vt osa “Hüdraulikasüsteemi hooldusega seotud 
ohutusteave” lk 128.

29433
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Hoiatus: Suletud ruum
NTA907: 848-519C NTA3007: 818-628C

Mõlemal punkril kaane lähedal, käiguplatvormi küljel; 
kokku 2

Vt osa “Punkri kaanega seotud ohutusteave” lk 55.
Vt osa “Ohutusnõuded materjaliga täitmisel” lk 65.
Vt osa “Materjalijäätmete eemaldamine” lk 124.

Hoiatus: Liikuvad hammasrattad
NTA907: 848-522C NTA3007: 848-576C

Punkrite alumisel osal, peaülekande vahemiku 
hammasrataste kohal; 
kokku 1 või 2

Vt osa “Seemnedosaatori peaülekande vahemik” lk 88.

Hoiatus: Kukkumisoht
NTA907: 848-527C NTA3007: 848-575C

Pearaami vasakul pool, redeli lähedal; 
kokku 1

Vt osa “Redeli kasutamine” lk 54.

32422
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Hoiatus: Lömastamise oht
NTA907: 848-531C NTA3007: 818-798C

Tiisli konksu all, haakemehhanismi lähedal; 
kokku 1

Vt osa “Lahti klappimisega seotud ohutusteave” lk 34.

Hoiatus: Lömastamise oht, laadimistigu (lisa-
varustus)
NTA907: 848-531C NTA3007: 818-798C

Laadimisteo varte tagumistel* külgedel;  
kokku 4

 *Kui varred on täielikult välja sirutatud.

Hoiatus: Veerema hakkamine
NTA907: 848-757C NTA3007: 818-760C

Pearaami poolel, eesmiste transpordirataste kohal; 
kokku 2

Vt osa “Kultivaatori-külviku transportimine” lk 50.

32422
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Hoiatus: Ootamatu liikuma hakkamine
NTA907: 848-838C NTA3007: 848-841C

Pearaamil, tagumiste seadurrataste kohal; 
kokku 2

Vt osa “Kultivaatori-külviku transportimine” lk 50.

Hoiatus: Rehvirõhk ja poltide pöördemoment
NTA907: 848-406C NTA3007: 838-092C

Kõikide külgsektsioonide kopeerratta välisküljel; 
kokku 4

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Hoiatus: Rehvirõhk ja poltide pöördemoment
NTA907: 848-407C NTA3007: 838-426C

Kõikide transpordirataste välisküljel; 
kokku 8

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

32422
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Hoiatus: Rehvirõhk ja poltide pöördemoment
NTA907: 848-499C NTA3007: 848-584C

Mõlema veoajami hooval; 
kokku 2

Vt osa “Transpordiga seotud ohutusteave” lk 50.

Hoiatus: Rehvid ei ole astmed
NTA907: 848-507C NTA3007: 818-398C

Seadurratta keeviskoostude välisküljel,  
pearaami küljel, transpordirataste kohal; 
külgsektsiooni kopeerratta keeviskoostude välisküljel; 
kokku 6

Vt osa “Lahti klappimisega seotud ohutusteave” lk 34.
Vt osa “Kokku klappimisega seotud ohutusteave” lk 44.
Vt osa “Survega seotud ohutusteave” lk 101.
Vt osa “Kaalu ümberjaotamisega seotud 
ohutusteave” lk 107.

32422
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Ettevalmistustööd ja seadistamine

Selles osas antakse juhised traktori ja külviku 
NTA907 või NTA3007 tööks ettevalmistamiseks, 
kirjeldatakse hooaja jooksul tehtavaid töid ning antakse 
juhtnööre seadistuste muutmiseks, kui traktori/külviku 
konfiguratsioon peaks muutuma.

Enne külviku NTA907 või NTA3007 kasutamist põllul 
tuleb külvik haakida sobiva traktori järele, kontrollida üle 
kõik süsteemid ja horisonteerida külvik. Enne külviku 
esmakordset kasutamist ja pärast seda regulaarsete 
intervallide järel on vaja teha mõned seadistused ja 
kalibreerida süsteem.

Esmakordne seadistamine
Vt “Lisa B – Esmane seadistamine” lk 183 ja 
“Lisa C – Lisavarustuse paigaldamine” lk 185, 
milles kirjeldatakse tarne-eelseid töid (tavaliselt teeb 
edasimüüja) ning esmakordseid/regulaarseid seadistusi:

 � paigaldage seemnemonitori konsool traktori kabiini 
(lk 183);

 � eemaldage kaitsekile suurtelt helkuritelt (vajalikud 
ohutuse tagamiseks maanteel liikudes);

 � reguleerige reamarkeri pikendus (lk 183) ja 
liikumiskiirus.

Seadistamine hooaja alguses
Kui saite uue seadme või kasutate seadet uue traktoriga 
ja aeg-ajalt hooaja jooksul, tuleb enne rutiinset 
seadistust teha järgmised toimingud:

 � õhutustage hüdraulikasüsteem (lk 128);
 � horisonteerige ja joondage külgsektsioonid (lk 145);
 � kalibreerige kiiruseandur (DICKEY-john® Air Cart 

Controli kasutusjuhend);
 � õhutustage kogu õhusüsteem, et eemaldada 

kondensatsioonivesi; kontrollige õhuvoolu kõikides 
tööriistaribades ja veenduge, et süsteem ei oleks 
ummistunud;

 � kui olete selleks hooajaks töö lõpetanud, määrige 
nähtaval olevad silindrivarred uuesti.

Külvieelne seadistamine
Enne rutiinsest seadistamist tehke alljärgnevad 
toimingud:

 � lugege läbi osa “Oluline ohutusteave”, lk 5–10;
 � kontrollige, kas kõik tööorganid liiguvad vabalt, 

poldid on kinni keeratud ja splindid laienenud 
asendis;

 � veenduge, et kõik määrdeniplid oleks oma kohal ja 
määritud. Vt osa “Hooldus ja määrimine” lk 148;

 � kontrollige, kas kõik ohukleepsud ja helkurid on oma 
kohal ja loetavad. Kui on kahjustunud, vahetage 
välja. Vt osa “Ohukleepsud” lk 11;

 � kontrollige, kas rehvirõhk on õige ja keerake 
rattapoldid nõutud pingutusmomendini kinni. Vt osa 
“Rehvirõhutabel” lk 166. 
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Külviku haakimine traktorile

Vahele jäämise oht
Traktori ja külviku vahele jäämine võib lõppeda raske või 
eluohtliku vigastusega. Ärge seiske külviku ja liikuva traktori 
vahel ja jälgige, et ükski kehaosa ei jääks nende vahele.  Enne 
kaablite ja voolikute ühendamist lülitage traktori mootor välja ja 
rakendage traktori seisupidur.

1. Sõitke traktoriga haakemehhanismi juurde.

2. Pange traktor seisurežiimile. 
Rakendage traktori seisupidur. 
Lülitage traktori mootor välja.

Vt pilt 5 (Sellel on kujutatud parkimise tugijalg, mis on 
eemaldatud, aga ei ole veel hoiule pandud.)
3. Reguleerige külviku NTA907 või NTA3007 

haakemehhanism nii, et see on traktori veotiisliga 
ühel kõrgusel. Selleks kasutage tiisli küljel olevat 
spetsiaalset vänta.

Märkus. Täpne kõrgus ei ole väga oluline, sest NTA907 
või NTA3007 kõrgus seatakse pearaamilt ja 
see ei sõltu tiisli kõrgusest.

Haakemehhanismi talitlushäire oht
Vajaduse korral võib haakemehhanismi paigaldada ka 
teist pidi, kuid kaks (2) polti peavad olema alati läbi tiislis 
ja haakemehhanismis olevate avade.  Haakemehhanismi 
talitlushäire võib põhjustada raske õnnetuse ja suure 
tõenäosusega kahjustada haakeseadet ja/või traktorit.

4. Kinnitage turvakett tugevalt traktorile paigaldatud 
ankru külge. Traktori võimsusest peab piisama 
külviku NTA907 või NTA3007 järelvedamiseks.

Vt pildid 5 ja 6.
5. Kasutage vänta  ja tõstke parkimise tugijalg üles 

. Eemaldage tihvt  ja tugijalg.
6. Lükake tugijalg ülemisele latile . Keerake 

horisontaalsesse asendisse. Pange tihvt tagasi.

Seadme kahjustamise oht
Parkimise tugijalg tuleb panna ülemisele latile horisontaalselt 
nii, et tugijalg jääb taha. Tugijala hoiundamine alumisel latil või 
teist pidi võib kahjustada nii tugijalga kui ka tiislit.

7. Ühendage hüdraulikavoolikud (lk 28).

8. Ühendage pidurivoolikud (lisavarustus, lk 29).

9. Ühendage elektrikaablid (lk 30).

10. Eemaldage parkimise tugijalg ja pange see 
ettenähtud kohta hoiule.

Pilt 5
Traktori järele haagitud haakemehhanism

29522

Pilt 6
Tugijalg hoiuasendis

32384
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Hüdraulikavooliku ühendamine

Survestatud vedelikust tulenev oht
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida 
läbi naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Ohu vältimiseks 
tuleb enne hüdraulikavoolikute lahti ühendamist süsteem 
survest vabastada. Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL OMA KEHAOSI. 
Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke kaitsekindaid ja 
-prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult arsti poole, kellel 
on kogemusi seda tüüpi vigastustega. 
Hüdraulikasüsteemiga tohib töötada ainult vastava 
kvalifikatsiooniga personal!

Great Plainsi hüdraulikavoolikutel on värvikoodid, 
mis lihtsustavad õigete voolikute ühendamist traktori 
vastavatesse väljunditesse. Voolikutel, mis on mõeldud 
ühendamiseks samasse klappi, on sama värvi rõngad.

Ventilaatori survevoolik (must) tuleb ühendada ahelasse, 
mis tagab materjali suure jõudlusega pideva etteande.

Tõstmise/langetamise survevoolik (sinine) tuleb 
ühendada ahelasse, mis tagab katkematu surve.

Märkus. See haakeseade on mõeldud kasutamiseks 
ainult nende traktoritega, millel on suletud 
hüdraulikasüsteem.

Vt pilt 7.
Voolikute eristamiseks ühes ja samas hüdraulikaahelas 
jälgige käepidemetel olevaid sümboleid. Välja sirutatud 
silindri sümboliga voolik toidab silindri alumist otsa. Sisse 
tõmmatud silindri sümboliga voolik toidab silindrivarre 
otsa.

Ühendage hüdraulikaventilaatori voolik, millel on sisse 
tõmmatud silindri sümbol, mootori survepoolega.

Peale selle tuleb ventilaatori mootor ühendada korpuse 
(kolmanda) väljavoolutoruga, mis tagastab määrdeaine/
jahutusvedeliku.

Veok on varustatud reamarkerite voolikutega ka juhul, 
kui haakeseadmele ei ole reamarkereid paigaldatud. 
Enne haakemehhanismi esmakordset haakimist vt osa 
“Konsooli paigaldamine” lk 183.

Ventilaatori hüdraulikamootori tihendite 
kaitsmine
Madalsurve (korpuse) väljavooluühendus:

1. ühendage korpuse tühjendusvoolik madalsurve 
väljavooluühendusega. Vt märkust paremal pool;

2. ühendage mootori madalsurve väljavooluvoolik 
(tähisega „KOGUMISTORU”) suure jõudlusega 
madalsurve väljavooluporti. Kogumistoru eristab 
suur liitmik, mille läbimõõt on 2,7 cm;

3. ühendage hüdraulikavoolikud traktori liitmikega.

Värv Hüdraulikafunktsioon

Must Ventilaator/Laadimistigu 
(lisavarustus)

Sinine Seemendi tõstmise/langetamise 
surve

Hall Kaalu ümberjaotamine

Roheline Kokku/lahti klappimine / Kallutamine 
/ Reamarker (lisavarustus)

Kollane Transpordikonks

„KOGUMISTORU” Kogumistoru

„PIDURID” Haagise hüdropidurid (lisavarustus)

Seadme kahjustamise oht
Hüdraulikamootori tihendite kahjustumise vältimiseks tuleb 
esmalt ühendada korpuse tühjendusvoolik ning seejärel sisse- ja 
väljavooluvoolikud. Korpuse väljavooluvoolik on väiksem. Selle 
läbimõõt on 6,4 mm ja see on varustatud väikese lameda äärikuga 
liitmikuga, millest immitseb väheses koguses õli. Korpuse 
väljavooluvoolikut EI TOHI ühendada autonoomse pordiga.

Ventilaatori mootori kahjustumise vältimiseks tuleb korpuse 
tühjendusvoolik lahti ühendada viimasena. Surve vabastamiseks 
temperatuuritsüklite ajal on normaalne, et sellest voolikust 
immitseb väikeses koguses õli isegi siis, kui voolik on pandud nii, 
et liitmik on üleval pool.

Pilt 7
Voolikute käepidemed

31733
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Pidurite ühendamine (lisavarustus)
Külvik on saadaval kahe erineva pidurisüsteemiga 
(haagise pidurdamine):

• kahetorusüsteemiga õhkpidurid (pilt 8) ja
• ühetorusüsteemiga hüdropidurid (pilt 9).
Külviku hüdraulikasüsteemi töösilindri käitavad mõlema 
süsteemi puhul traktori haagise piduri väljundpordid.

Tavaliselt on traktori haagise pidurisüsteem integreeritud 
traktori piduritega ja haakeseadme pidurid rakenduvad 
siis, kui operaator rakendab traktori pidurid.

Üldjuhul ei rakendu haagise pidurid automaatselt, 
kui traktori ülekandemehhanism on lülitatud 
parkimise asendisse, ja neid ei tohi kasutada traktori 
avariipiduritena.

Piduritega seotud ohud:
veenduge, et operaator mõistaks, millal on külviku pidurid 
rakendunud ja millal vabastatud (vt traktori käitumist lk 52).
Peale selle tuleb teada piiranguid traktori juhtimises, kui 
haagise pidurid on rakendunud, ning nendest kinni pidada. 
Haagise pidurite kasutamisel on üldjuhul vaja ühendada nii 
esi- kui tagasillapidurid ja vältida diferentsiaali (pööramise ajal 
pidurdamine).

Õhkpidurite ühendamine (lisavarustus)
Vt pilt 10.
1. Avage paagil olev õhuventiil . Laske vesi paagist 

välja. Sulgege õhuventiil.

Vt pilt 11.
2. Enne ühendamist kontrollige ühenduspea üle. 

Puhastage elastomeerist tihendi pinnad . Puhuge 
sisselaskeavad prügist puhtaks. Kontrollige sõela 
seisukorda.

3. Ühendage esmalt piduri-, sõidupiduri- või 
juhtimissüsteemi voolikud. See voolik on sinise 
värvikoodiga.

 Selle vooliku abil juhitakse külvikute pidurite tööd.

Pilt 8
Õhkpidurite süsteem

29578

Pilt 9
Hüdropidurite süsteem

29588

Pilt 10
Õhkpidurite paak

29578
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4. Ühendage reservtorud või toitevoolik. See torustik 
on tähistatud punase värviga.

Reservtorustik on mõeldud külvikul oleva 
reservpaagi toiteks. Piduritorustik käitab klappi, mis 
doseerib paagis olevat õhku külviku peasilindrisse.

Piduritega seotud ohud:
ärge kasutage külvikut NTA907 või NTA3007 ühetorusüsteemiga 
õhkpiduritega. See külvik on mõeldud liikumiseks kiirusel, 
mille puhul on vaja kasutada kahetorusüsteemiga õhkpidureid. 
Ühetorusüsteemiga traktor ei suuda varustada paaki, mis toidab 
külviku pidureid.

Veerema hakkamisega seotud oht
Lahti ühendamisel alustage punasest (juht-)voolikust. See 
ühendab külviku pidurid.

Hüdropidurite ühendamine (lisavarustus)
Vt pilt 12.
See on ühetorusüsteem, mis tuleb ühendada traktori 
piduriväljundiga.

Tehases on paigaldatud 3/4-tolline taldrik-tüüpi 
kiirühendusliitmik. Kui see liitmik ei ühildu teie traktoriga, 
võib selle asendada sobiva liitmikuga või kasutada 
sobivaid üleminekuid:  
3/4-tollise väliskeermega O-rõngaga muhvi või 
3/4-tollise sisekeermega JIC-liitmikku (Joint Industry 
Conference, 37° äärik).

Elektrisüsteemi ühendamine
Vt pilt 13.
Enne elektrisüsteemi ühendamist lülitage traktori mootor 
ja haakeseadme toide välja.

1. Ühendage tulede süsteemi liitmik traktori väljundisse.
2. Ühendage monitori liitmik traktori vastavasse 

pistikupesasse.
3. Ühendage võimalikud lisad või hiljem paigaldatud 

elektrisüsteemid.
Kõik ühendused tuleb teha enne külvikuga liikuma 
hakkamist. Külviku teatavaid hüdraulikaahelaid saab 
juhtida monitorilt.

Pilt 11
Õhkpidurite liitmikud

29646

Pilt 12
Hüdropidurite liitmik

29647

Pilt 13
Tulede liitmik (Põhja-Ameerika turu jaoks)  

ja monitori liitmik

26467
27080
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Vilkuri kasutamine (ainult külvikul 
NTA907)
Vt pilt 14.
Vilkuri alumisel osal on lüliti  vilkuri ja tagumise 
numbriplaadi valgustuse välja lülitamiseks põllul 
töötamise ajaks.

See lüliti ei juhi tagumisi vasak- ja parempoolseid piduri-, 
suuna- ja sõidutulesid.

Vt lisaks osa “Vilkuri hooldamine (ainult mudel 
NTA907)” lk 147.

Tõkiskingad

•1. Veenduge, et traktori ülekandemehhanism oleks 
lülitatud parkimise asendisse ja et traktori seisu-
pidur oleks rakendunud (vt p.2).

Vt pildid 15 ja 16.
Külviku seisuasendi kindlustamiseks kuulub komplekti 
kaks paari tõkiskingi  (kokku 4 tõkiskinga). Maksi-
maalse ohutuse tagamiseks paigaldage tõkiskingad 
eesmiste välimiste transpordirataste ette ja taha.

Kui tõkiskingad ei ole kasutusel, tuleb need panna 
külgmistele  raamidele paigaldatud hoidikutesse. 
Hoidikutesse õigesti pandud tõkiskingad püsivad seal 
gravitatsiooni jõul.

2. Eemaldage tõkiskingad ratta ühelt poolt.

Veerema hakkamisega seotud oht
Kui ühte tõkiskinga on raske eemaldada või kui külvik hakkab 
selle eemaldamisel oluliselt liikuma, siis selgitage välja probleemi 
põhjus, enne kui eemaldate tõkiskingad teiselt poolt. Kui 
haakeseade ei ole traktoriga ühendatud või kui traktor ei ole 
turvaliselt pargitud, võib külvik pärast tõkiskinga eemaldamist 
veerema hakata ja põhjustada õnnetuse, mille tagajärjeks võivad 
olla eluohtlikud või rasked vigastused või vara märkimisväärne 
kahjustumine.

3. Pange üks tõkisking hoidiku põhja püsti (õiget pidi) 
nii, et tõkiskinga pikem serv oleks vastu raami.

4. Pange teine tõkisking hoidiku ülemistesse 
soontesse püsti (tagurpidi) nii, et selle lühem serv 
oleks vastu raami.

5. Korrake punkte 2 ja 4 teisel pool.

HOIATUS
• VÄÄR KASUTAMINE VÕIB SEADET KAHJUSTADA.
• VALIGE SÕIDUKI TÜÜBILE JA SUURUSELE VASTAVAD TÕKISKINGAD.
• KASUTAGE ALATI KAHTE TÕKISKINGA KORRAGA. PARKIGE SÕIDUK TASASELE PINNALE.
• EKSTREEMSETES OLUKORDADES VÕIB VAJA MINNA MITUT PAARI.
• PANGE TÕKISKINGAD KALLAKU SUUNAS.
• KUI KALLAKU SUUNDA ON RASKE MÄÄRATA, PANGE TÕKISKINGAD MÕLEMALE POOLE.
• ENNE TÕKISKINGADE PAIGALDAMIST RAKENDAGE SEISUPIDUR JA VEENDUGE, ET SEE 

TOIMIKS.
• PANGE TÕKISKINGAD RISTI JA TIHEDALT VASTU KÕIKIDE RATASTE REHVIMUSTRIT.
• VEENDUGE ALATI, ET TÕKISKINGAD VASTAKSID NÕUETELE.
• ÄRGE SÕITKE ÜLE TÕKISKINGADE.

817-925C

Pilt 15
Tõkiskingadega turvatud eesmised välimised rattad

Pilt 14
Vilkuri lüliti (väljas)

Pilt 16
Transpordiasendis tõkiskingad

32375

32472

32376
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Kõrgused ja horisonteerimine
Ühtlase külvisügavuse saavutamiseks peavad raami 
kõik sektsioonid olema õigel kõrgusel ja horisontaalselt.

Üldjuhul ei ole raami horisonteerituse reguleerimine 
vajalik. Kui külvisügavusega on probleeme, reguleerige 
külviku horisonteeritust. Selleks toimige järgmiselt:

1. vt osa “Hüdraulikasüsteemi õhutustamine” ja 
tehke seal kirjeldatud toimingud, lk 128;

2. klappige külvik täiesti lahti (lk 34).

Tiisli kõrguse seadmine
Selle toimingu jaoks tuleb külvik lahti klappida. 

Vt pilt 17.
Vajaduse korral reguleerige tiisli esmane kõrgus 
ning traktori haakemehhanismi ja haakeseadme 
haakemehhanismi konfiguratsiooni. Kaugus mõõdetakse 
tiisli ülemisest osast kuni maapinnani.

Kui haakemehhanismi tavaline reguleervahemik ei 
võimalda seada haakemehhanismi soovitud kõrgusele, 
muutke haakemehhanismi asendit tiisli poldiavades. 
Kasutage kinnitamiseks alati kahte polti, mis tuleb 
keerata läbi kahe ava haakemehhanismis ja tiislis.

Külvisügavuse kontrollimine
Külvik on konstrueeritud nii, et kõik haakeseadme 
rippraami sektsioonid oleks 76,2 cm külvipinnast 
kõrgemal. Keskmine sektsioon ei ole töö käigus 
reguleeritav. Külvisügavuse reguleerimiseks tuleb 
reguleerida tööriistariba.

Külviku esmakordsel langetamisel külvipinnale toimige 
järgmiselt:

1. laske haakeseadme rippraam täiesti alla; vajaduse 
korral eemaldage kõigepealt transpordilukud ja 
pange need selleks ettenähtud kohta hoiule;

2. seadke haakemehhanism külvikõrgusele;

3. sõitke umbes paar meetrit edasi.

Valest reguleerimisest tulenev oht
Külvik peab olema langetatud põllule (seemendid peavad olema 
pinnases) ja haakemehhanismi kõrgus tuleb reguleerida enne 
põiksihilise asendi reguleerimist.

Vt pilt 18.
4. Kontrollige rippraami kõrgust kogu külviku ulatuses; 

lisateavet ja reguleerimise juhised leiate lk 145.

Reamarkeri seadistamine
Enne esimest kasutuskorda kontrollige ja reguleerige:

• vt osa “Reamarkeri esmane seadistamine” lk 183.

Märkus. Raam tuleb horisonteerida külviasendis. 
Muidu ei pruugi tulemused olla 
ootuspärased.

Enne igat külvihooaega kontrollige ja reguleerige:

• vt osa “Reamarkeri ketta reguleerimine” lk 115.

Pilt 17
Tiisli esmane kõrgus

Pilt 18
Rippraami kõrguse kontrollimine

29523

29519
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Kasutusjuhend
Selles osas antakse üldised juhtnöörid seadme 
kasutamiseks. Kogemused, seadme tundmine ja järgnev 
teave tagavad efektiivsed töövõtted ja töö ladusa 
kulgemise. Põllutöömasinatega töötamisel pöörake alati 
tähelepanu ohutusele.

Käivituseelne kontroll
Enne kui lähete külvikuga NTA907 või NTA3007 põllule, 
tehke alljärgnevalt kirjeldatud toimingud.

Survestatud vedelikust tulenev oht
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Enne surve rakendamist 
kontrollige üle kõik hüdraulikatorustikud ja liitmikud. Väga 
väikesest avast välja paiskuv vedelik võib olla peaaegu nähtamatu. 
Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- või papitükki, aga 
mitte mingil juhul oma kehaosi. Kandke tugevaid kaitsekindaid. 
Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult arsti poole, kellel on 
kogemusi seda tüüpi vigastustega.

 � Vt osa “Oluline ohutusteave” lk 5.
 � Määrimisel järgige osa “Määrimine ja 

plaanipärane hooldus” lk 148.
 � Veenduge, et kõikides rehvides oleks õige rõhk. Vt 

osa “Rehvirõhutabel” lk 166.
 � Kontrollige üle kõik poldid, tihvtid ja 

kinnituselemendid. Pingutusmomente vt osast 
“Pingutusmomentide tabel” lk 167.

 � Veenduge, et ükski külviku osa ei oleks kulunud ega 
kahjustunud. Ärge alustage tööd põllul enne, kui 
kahjustunud osad on parandatud või välja vahetatud.

 � Veenduge, et hüdraulikavoolikud, kinnituselemendid 
ega silindrid ei lekiks. Ärge alustage tööd põllul 
enne, kui probleem on kõrvaldatud või defektne osa 
välja vahetatud.

CFM-juhtimispaneeli ülevaade
CFM-juhtimispaneel asub DICKEY-john®-i konsooli 
terminali all. CFM-juhtimispaneeli funktsioon on juhtida 
külvikul asuvate solenoidklappide talitlust klappimise, 
kallutamise ja reamarkeri ahelas.

„Sisse/üles” avab solenoidklapi.
„Välja/alla” sulgeb solenoidklapi.

Kui PEALÜLITI on sees, lülitage sisse ainult üks funktsioon 
korraga. Külviku mõne hüdraulikaelemendi ootamatu liikumise 
vältimiseks tohib korraga sisse lülitada ainult ühe kokku/lahti 
klappimise, kallutamise või reamarkeri lüliti.

Märkus. CFM-juhtimispaneeli PEALÜLITI on ainult CFM-
juhtimispaneeli pealüliti. See ei mõjuta monitori 
terminali ega muude külvikufunktsioonide toidet.

Käivituseelne konfiguratsioon

CFM-juhtimispaneeli talitlus

PEALÜLITI
Kokku/lahti 
klappimine

Kalluta mine Reamarker

Väljas (all) Väljas (all) Väljas (all) Väljas (all)

Hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 19
CFM-juhtimispaneel

29380
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Külviku lahti klappimine
Lahti klappimisega seotud ohutusteave

Veerema hakkamisega seotud oht
Külvikut tohib lahti klappida ainult tasasel pinnal. Jälgige, et 
külviku ümber oleks piisavalt ruumi. Külvik, traktor või mõlemad 
peavad saama lahti klappimise ajal vabalt liikuda. Kallakul 
võivad seadmed hakata ootamatult veerema, põhjustades 
eluohtliku õnnetuse, raske vigastuse ja vara kahjustumise.

Elektrilöögioht
Külviku lahti klappimisel, sellega töötamisel, kokku klappimisel ja 
transportimisel jälgige, et tööalal ei oleks õhuliine. Seade ei ole 
maandatud. Kõrgepinge võib põhjustada elektrilöögiohu ka ilma 
otsese kokkupuuteta. Haakeseadmes, veokis või traktoris olev 
pinge võib põhjustada raske või eluohtliku vigastuse.

Lömastamise ja vahele jäämise ohud
Lahti klappimise ajal hoidke inimesed külvikust ja traktorist 
alati eemale. Traktori ja külviku konstruktsiooni vaheline kaugus 
väheneb lahti klappimise ajal 3,2 m võrra. Külvik, traktor või 
mõlemad liiguvad selle toimingu ajal. Külg sektsioonid kalduvad 
alla ja keeravad end välja. 
Seotud ohud

 c Ohtudeks on pöörlevate punktide ja pöörlevate osade 
vahele lömastamine või nende vahele jäämine; ärge seiske 
külgsektsioonide liikumise trajektooris; külvikettad ja 
seemendid on teravad;

 c külgsektsioonide alla jäämise oht nende langetamise/liiguta  mise 
ajal, liikuvate transpordirataste, alla laskuvate külg sektsioonide 
või alla laskuvate seemendite alla jäämise oht.

Kukkumisoht – rehvid ei ole astmed
Ärge kasutage rehve astmete ega platvormidena. Külgsektsiooni 
kopeerrattad on transpordi asendis üles tõstetud.  Ebatasasel 
pinnal, kaalu ümberjaotamise muutumisel ja tööriistariba alla 
laskmisel võivad eesmised ja tagumised transpordirattad üles 
tõusta ja pöörlema hakata.

Üldised ohutusnõuded
 c Lahti klappimise ajal peavad reamarkerid olema 
transpordihoidikutes;

 c lahti klappimist tohib alustada alles siis, kui 
hüdraulikasüsteemist on õhk täielikult välja lastud ja see on 
hüdraulikaõliga täitunud.

Lahti klappimist ei tohi alustada siis, kui seemendid on alla lastud 
– seadme kahjustumise oht!
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Lahti klappimine: toimingute kokkuvõte
Järgige juhiseid 1–14, kuni see toiming muutub teile 
harjumuspäraseks.

 � Kontrollige, kas reamarkerid, laadimistigu ja redel 
on fikseeritud transpordiasendisse (vt alljärgnevaid 
juhiseid).

 � Pange pearaami transpordilukud asendisse PÕLD 
(vt alljärgnevaid juhiseid).

 � Vabastage transpordikonks (lk 36).
 � Seadke traktor külgsektsioonide lahti klappimise 

asendisse (lk 36).
 � Klappige külgsektsioonid lahti (lk 37).
 � Veenduge, et seemendid oleks üleval (lk 41).
 � Seadke välimise külgsektsiooni lukud asendisse 

PÕLD (lk 39).
 � Kallutage külgsektsioonid alla (lk 39).

Lahti klappimine: kontrollige külviku konfigurat-
siooni
Külgsektsioonid võivad kokku põrgata, kui laadimistigu 
või redel on alla lastud.

1. Enne külgsektsioonide lahti klappimist veenduge, et
redel (lk 54),
laadimistigu (lk 64) ja
reamarkerid (lk 73)

oleks fikseeritud transpordiasendisse.
2. Liikuge tasasele pinnale.

Haakeseadme ootamatust liikuma hakkamisest tulenev oht
CFM-juhtimispaneeli lülitite kasutamisel veenduge alati, et 
hüdraulikaahela hoovad oleks neutraalses asendis.

3. Veenduge, et CFM-juhtimispaneeli kõik lülitid 
(vt lk 33) oleks väljalülitatud asendis ja et kõik 
hüdraulikaahelad oleks neutraalses asendis. Lülitage 
traktori mootor välja.

Lahti klappimine: kaks pearaami lukku: asendist 
MAANTEE asendisse PÕLD
Vt pilt 21.
4. Pearaami mõlemal pool on traadist käepide, mis 

tuleb välja tõmmata ja lükata tagumisse pilusse. 
Nii liiguvad konksud (ei ole pildil kujutatud) ette 
ja keskmise sektsiooni seemendid saab alla lasta 
(pärast külgsektsioonide lahti klappimist). Kui 
seemendid ei ole täielikult üles tõstetud, ei pruugi 
konksud kohe liikuda. Sel juhul tuleb traadist 
käepidet tugevamalt tõmmata.

Märkus. Seemendite alla laskmine ei kuulu 
külgsektsioonide lahti klappimise toimingu 
juurde, kuid need lukud on hõlpsamalt 
uurdepääsetavad, kui külgsektsioonid ei ole 
veel lahti klapitud.

Enne lahti klappimist: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 20
CFM-juhtimispaneelil olevad kõik  

lülitid on välja lülitatud asendis

29380

Pilt 21
Keskmised lukud: asendist MAANTEE  

asendisse PÕLD

32388
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Lahti klappimine: transpordikonksu vabas-
tamine
5. Laiendage transpordikonksu ahelat. 

Seadke see neutraalsesse asendisse.
Märkus. Transpordikonksul on oma spetsiaalne ahel.

Vt pilt 22 (millel on kujutatud transpordikonks avatud ja 
rakendamata asendis).
6. Transpordikonksu  vabastamiseks lukustusrennist 

 tõmmake tõsteluku käepidet ette. Tõmmake 
käepidet, kuni lukustusrenn on täiesti lahti.

7. Paluge juuresolijatel külvikust eemale minna. 
Tõmmake transpordikonksu silinder täiesti sisse.

Vt pilt 23.
8. Konksu vabastamise ajal jälgige külgsektsioone ja 

kopeerrattaid.

9. Kui silinder on täielikult sisse tõmmatud, seadke 
transpordikonksu ahel neutraalsesse asendisse.

Lahti klappimine: traktori seadmine
10. Et võimaldada traktori liikumine:  

keerake rool otseks,  
lülitage traktori ülekandemehhanism neutraalsesse 
asendisse ja  
vabastage traktori seisupidur.

Kaalu ümberjaotamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Konksu vabastamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Sisse 
tõmmatud

Konksu vabastamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Märkus. Kui traktor ei tohi hakata liikuma, siis: lülitage 
traktori ülekandemehhanism parkimise 
asendisse, rakendage seisupidur ja vabastage 
külviku pidurid (kui külvikul on pidurid ja traktor 
võimaldab külviku pidurite autonoomset 
juhtimist).

Ärge rakendage traktori seisupidurit, kui traktori 
seisupidur aktiveerib haagise sõidupidurid.

Pilt 22
Transpordikonksu lukustusrenn

32385

Pilt 23
Külgsektsiooni liikumine konksu vabastamise ajal

29389
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Lahti klapitud külgsektsioonid: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Sisse 
tõmmatud

Neutraalses 
asendis

Lahti klappimine: klappige külgsektsioonid lahti
Enne järgmiseid toiminguid kontrollige külvikut, 
vabastage konks ja seadistage traktor punktide 1–10 
järgi (lk 45).

Vt pilt 24.
11. CFM-juhtimispaneelil olevad PEALÜLITI ja 

klappimise lüliti peavad olema lahti klappimise 
asendis.

Vahele jäämise oht
Paluge kõrvalseisjatel külvikust ja traktorist eemalduda. Lahti 
klappimise ajal peab olema võimalik liigutada nii külvikut kui ka 
traktorit või mõlemat.

12. Külgsektsioonide (nüüd on alla kallutatud) lahti 
klappimiseks tuleb klappimise silindrid sisse 
tõmmata.

Vt pilt 25 (Pildil on kujutatud lahti klappimine, kui nii 
traktor kui ka külvik saavad vabalt liikuda. Pange tähele, 
kuidas külviku pikkus lüheneb ja kuidas külvik tõmbab 
traktorit enda poole.)
Järgige lahti klappimise protsessi. Protsess on lõppenud 
alles siis, kui haakemehhanismi tiisli lukk rakendub tiisli 
teleskooptoru keskel oleva rullikuga.

Oht kahjustada seadet
Ärge kallutage alla ega langetage seemendeid enne, kui lahti või 
kokku klappimine on täielikult lõppenud.

Vt pilt 26.
13. Jätkake lahti klappimist seni, kuni haakemehhanismi 

tiisli lukk rakendub tiisli teleskooptorul oleva 
rullikuga. Täielikuks rakendumiseks võib olla vaja 
traktoriga tagurdada.

Oht kahjustada seadet
Ärge alustage külvikuga tööd enne, kui külgsektsioonid on alla 
lastud ja tiisli lukk on rakendunud.

Pilt 24
CFM-juhtimispaneel – lahti klappimine  

on aktiveeritud

Pilt 25
Külgsektsioonide lahti klappimise  

protsess

Pilt 26
Tiisli konks on rakendunud

29380

32409
32408
32407

29393
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Lõpetatud lahti klappimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Kallutamine kaalu ümberjaotamiseks: hüdraulikaahela 
talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Sisse 
tõmmatud, 

seejärel 
neutraalses 

asendis

Neutraalses 
asendis

14. Kui külgsektsioonid on täielikult lahti klapitud, 
seisake klappimise silindri sisse tõmbamine ja 
seadke külgsektsioonide asendi hoidmiseks ahel 
neutraalsesse asendisse.

15. Inaktiveerige klappimise solenoidklapp.

Lahti klappimine: vabastage külgsektsiooni 
transpordilukud
Punkti 16 võib vahele jätta, kui külvik on hiljuti kokku 
klapitud.

16. Kui külgsektsioonide otsas olevatele lukkudele 
rakendub mingi raskus, siis tuleb see ümber jaotada. 
Valige kallutusfunktsioon: 
kallutage korraks üles.

17. Lülitage traktori mootor välja.

Pilt 27
CFM-juhtimispaneel – lahti klappimine on  

lõpetatud

29380

Pilt 28
CFM-juhtimispaneel – kallutamise lüliti on  

aktiveeritud kaalu ümberjaotamiseks

29380
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Alla kallutamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Lahti klappimine: kaks lukku külgsektsioonide 
otsas: asendist MAANTEE asendisse PÕLD
Vt pilte 29 ja 30 (Pildil 30 on selguse mõttes kujutatud alla 
kallutatud seemendid. Luku asendit tuleb muuta ajal, kui 
seemendid on üles kallutatud.)
18. Keerake külgsektsioonide otsas olevate lukkude 

lukustusmehhanismid teisele poole. Tõmmake 
traadist käepide välja. Keerake tihvti 180° nii, et 
viltune pind on eespool ja otsa pikem külg on taga. 
Nii lükkab plaat tihvti alla kallutamise ajal kõrvale 
ja rakendab plaadi, kui põllul töötamise ajal on vaja 
survet reguleerida.

Märkus. Külgsektsiooni keskel asuvad lukud on 
nagu on. 
Lahti klappimise ajal ei ole külgsektsioonide 
keskel asuvate lukkudega vaja midagi teha.

Lahti klappimine: alla kallutamine
Enne järgmiste toimingute alustamist vabastage 
transpordikonks ja transpordilukud (punktid 5–18, alates 
lk 36).

Vt pilt 31.
19. CFM-juhtimispaneelil olevad PEALÜLITI ja 

kallutamise lüliti tuleb seada kallutamise asendisse.
20. Sirutage kokku/lahti klappimise, kallutamise, 

reamarkeri silinder välja.

Pilt 29
Külgsektsiooni otsa paigaldatud luku  

asukoht (vasakul)

Pilt 30
Külgsektsiooni otsas olev lukk : asendist  

MAANTEE asendisse PÕLD

Pilt 31
CFM-juhtimispaneel – kallutamise lüliti on  

alla kallutamiseks aktiveeritud

32412

32389

29380
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Vt pilt 32.
21. Jälgige külgsektsioone alla kallutamise ajal.

22. Kui külgsektsioonid on täielikult välja kallutatud ja all, 
seadke ahel neutraalsesse asendisse. Alla kallutamine lõpetatud: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 32
Alla kallutamise protsess

32407
32406
32405
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Alla kallutamine lõpetatud: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Alla kallutamine lõpetatud: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Lahti klappimine: veenduge, et seemendid 
oleks üles tõstetud
Vt pilt 33.
23. Kui alla kallutamine on lõppenud, veenduge, 

et külgsektsioonidel olevatest seemenditest ei 
oleks ükski maapinnale liiga lähedal ega puutuks 
maapinda.

Vt osa „Ohutusnõuded langetamisel/tõstmisel” lk 42.

Maapinnaga kokkupuutumise oht
Seemendid peavad olema enne külgsektsioonide lahti klappimist 
üles tõstetud asendis. Kui külvik on seisnud pikemat aega nõlval, 
on oht, et ühel külgsektsioonil olevad seemendid ei ole täiesti 
üleval.

24. Kui külgsektsioonidel asuvad seemendid on liiga 
madalal kas ühel või mõlemal pool, tõstke need enne 
külgsektsioonide lahti klappimist üles. Selleks tuleb 
tõstesilindrid välja sirutada.

25. Kui vertikaalne liikumine on seiskunud (keskmine 
sektsioon võib seiskuda viimasena), hoidke 
seemendid üles tõstetud asendis. Selleks lülitage 
ahel neutraalsesse asendisse.

26. Kui reamarkereid ei ole paigaldatud, võite seada 
PEALÜLITI asendisse „Väljas”. CFM-juhtimispaneeli 
kasutatakse põllul töötamise ajal ainult juhul, kui 
seadmele on paigaldatud reamarkerid.

Pilt 33
Alla kallutamine on lõpetatud, kontrollige  

üles tõstetud asendit

Pilt 34
CFM-juhtimispaneel – lahti klappimine  

on lõpetatud

32405

29380
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Külviku langetamine ja tõstmine

Ohutusnõuded langetamisel/tõstmisel

Vahele jäämise oht langetamise ajal
langetamisel ja tõstmisel tuleb jääda külgsektsioonidest ja 
seemenditest eemale. Kuna seemendi sektsioonid on väga rasked, 
surutakse need hüdraulilise surve mõjul alla. Külvikettad ja 
seemendid on teravad. Langetamisel lõikavad või purustavad 
seemendid kõik, mis nende alla jääb ja võivad põhjustada raske 
vigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

Vahele jäämise oht tõstmise ajal
Seemendite kohal või nende kõrval töötamise ajal peavad need 
olema täiesti alla lastud. Enne töö alustamist seemendite all 
toestage need sobivate tugede või alustega.  Külgsektsioonidel 
asuvaid üles tõstetud seemendeid hoiab üleval ainult 
hüdraulikasurve. Kui külgsektsioonid on alla kallutatud, 
hakkavad seemendid aja jooksul alla vajuma. Need võivad 
kiiremini vajuda, kui hüdraulikasüsteem on kahjustunud. Need 
vajuvad kiiremini, kui hüdraulikasüsteemis tekib talitlushäire 
või kui tõsteahel on seatud ujuvasendisse või sisse tõmbamise 
asendisse.

Maapinnaga kokkupuutumise oht
Ärge langetage seemendeid enne, kui lahti või kokku klappimine 
on täielikult lõppenud.

Märkus. Tõsteahel (tõstmine/langetamine) toimub 
hüdraulikasurve abil. Hüdraulikasurve toimib 
nõuetekohaselt ainult siis, kui transpordilukud 
on seatud asendisse PÕLD (lk 39).

Langetamine
1. Enne langetamist klappige külvik lahti (lk 34).
2. Veenduge, et seemendite tööalal ei oleks kõrvalisi 

isikuid.
3. Aktiveerige vastav tõsteahel (tavaliselt välja 

sirutamise ahel).
4. Pärast surve reguleerimist (lk 101) jätke ahel välja 

sirutamise asendisse.
Kui surve ei ole reguleeritud või kui te ei alusta 
külvamist kohe, seadke ahel neutraalsesse 
asendisse.

Langetamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Välja 
sirutatud

-
Neutraalses 

asendis
Neutraalses 

asendis

Märkus. Pärast lahti klappimist võivad keskmise 
sektsiooni seemendid toetuda 
transpordikonksudele, seda vaatamata 
asjaolule, et luku käepide on seatud asendisse 
PÕLD. Enne seemendite langetamist võib 
osutuda vajalikuks need üles tõsta, et 
vedrudega konksud liiguksid asendisse PÕLD.
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Tõstmine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Sisse 
tõmmatud

-
Neutraalses 

asendis
Neutraalses 

asendis

Tõstmise lõpetamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

-
Neutraalses 

asendis
Neutraalses 

asendis

Tõstmine

Maapinnaga kokkupuutumise oht
Lahti ja kokku klappimiseks peab külvik olema üles tõstetud.

Seemendi kahjustumise oht
Enne tagurdamist tuleb külvik alati üles tõsta.

1. Veenduge, et seemendite tööalal ei oleks kõrvalisi 
isikuid.

2. Aktiveerige vastav tõsteahel (tavaliselt sisse 
tõmbamise ahel).

3. Tõmmake silindrid sisse, kuni kõik sektsioonid on 
üles tõstetud. Keskmised sektsioonid võivad tõusta 
aeglasemalt kui külgsektsioonid.

4. Seemendite ajutiseks hoidmiseks üles tõstetud 
asendis seadke ahel neutraalsesse asendisse.

Kui traktori hüdraulikaahelal on elektroonilise taimeriga 
juhtimissüsteem, peavad tõstetaimerid olema seadistatud 
maksimaalselt kahe sekundi võrra kauemaks, kui on vaja 
külviku täielikuks üles tõstmiseks.

Ärge seadke süsteemi pidevalt töötavale režiimile.
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Külviku kokku klappimine
Põldude vahel või üle avalikult kasutatavate teede 
sõitmiseks, parkimiseks või kui te seadet pikema aja 
jooksul ei kasuta, tuleb külvik (NTA907 või NTA3007) 
kokku klappida.

Kokku klappimisega seotud ohutusteave

Veerema hakkamisega seotud oht
Külvikut tohib kokku klappida ainult tasasel ja kõval pinnal. 
Jälgige, et külviku ümber oleks piisavalt ruumi. Külvik, traktor 
või mõlemad peavad saama kokku klappimise ajal vabalt liikuda. 
Kallakul võivad seadmed hakata ootamatult veerema, põhjustades 
eluohtliku õnnetuse, raske vigastuse ja vara kahjustumise.

Lömastamise ja vahele jäämise ohud
Kokku klappimise ajal hoidke inimesed külvikust ja traktorist alati 
eemale. Külviku kokku klappimise ajal suureneb traktori ja külviku 
vaheline kaugus 3,2 m võrra. Külvik, traktor või mõlemad liiguvad 
selle toimingu ajal. Külgsektsioonid liiguvad ette.
Seotud ohud

 c Ohtudeks on pöörlevate punktide ja pöörlevate osade 
vahele lömastamine või nende vahele jäämine; ärge seiske 
külgsektsioonide liikumise trajektooris; külvikettad ja 
seemendid on teravad;

 c lömastatakse kõik, mis jääb tõmbetalade ja tiisli või 
külgsektsiooni rippraami ja tiisli vahele;

 c traktori või külviku ette või taha jäävatest inimestest või 
esemetest võidakse üle sõita.

Transportimise ja rippuvate objektidega seotud ohud
Rakendage külgsektsioonide lukud (asendist PÕLD asendisse 
MAANTEE). Kasutage transpordikonksu silindri lukustusrenni. 
Hüdraulikasüsteemi talitlushäire või hüdraulikaahela 
hoobade liigutamise korral võivad külgsektsioonid ootamatult 
alla kukkuda, põhjustades raske liiklusõnnetuse maanteel 
või lömastades külgsektsioonide lähedale jäävad objektid. 
Tagajärjeks võivad olla eluohtlikud või rasked vigastused ja vara 
kahjustused.

Kukkumisoht – rehvid ei ole astmed
Ärge kasutage rehve astmete ega platvormidena. Külgsektsiooni 
kopeerrattad on transpordi asendis üles tõstetud. 

Üldised ohutusnõuded
 c Kokku klappimise ajal peavad reamarkerid olema 
transpordihoidikutes;

 c kokku klappimist tohib alustada alles siis, kui 
hüdraulikasüsteemist on õhk täielikult välja lastud ja see on 
hüdraulikaõliga täitunud.

Oht kahjustada seadet
Enne kokku klappimist tuleb seemendid üles tõsta.
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Kokku klappimine: toimingute kokkuvõte
Järgige juhiseid 1–23, kuni see toiming muutub teile 
harjumuspäraseks.

 � Kontrollige, kas reamarkerid, laadimistigu ja redel 
on fikseeritud transpordiasendisse (vt alljärgnevaid 
juhiseid).

 � Tõstke seemendid üles (lk 43).
 � Seadke transpordikonks õigesse asendisse (vt 

alljärgnevaid juhiseid).
 � Seadke külgsektsiooni transpordilukud asendisse 

MAANTEE (vt alljärgnevaid juhiseid).
 � Kallutage külgsektsioonid üles (lk 46).
 � Seadke traktor külgsektsioonide kokku klappimise 

asendisse (lk 47).
 � Klappige külgsektsioonid kokku (lk 44).
 � Rakendage transpordikonks (lk 48).
 � Seadke pearaami transpordilukud asendisse 

MAANTEE (lk 49).

Kokku klappimine: kontrollige külviku  
konfiguratsiooni
1. Enne lahti klappimist veenduge, et
 reamarkerid (lk 73),
  laadimistigu (lk 64) ja
  redel (lk 54)
 oleks kinnitatud transpordiasendisse.
2. Tõstke seemendid üles (lk 43).
3. Liikuge tasasele pinnale.

Kokku klappimine: transpordikonksu seadmine
Vt pilt 35.
4. Kontrollige, et transpordikonksud oleks täiesti alla 

lastud (silinder on täielikult sisse tõmmatud). Kui ei, 
tõmmake konksusilinder sisse.

5. Kallutage transpordikonksu lukustusrenn taha nii, 
et see toetub konksu silindrile. Nii on lukk valmis 
automaatseks rakendumiseks, kui konks üles 
tõstetakse.

Kokku klappimine: seadke külgsektsiooni lukud 
asendisse MAANTEE
Kokku klappimine: seadke kaks keskmisel külg-
sektsioonil asuvat lukku asendisse MAANTEE
Vt pilt 36.
6. Tõmmake tihvt välja. Keerake pöörlev alumine 

osa sisse ja kasutage seda tihvti sisse tõmmatud 
asendisse fikseerimiseks. Nii liigub plaadi serv 
tihvtist mööda üles kallutamise ajal.

Märkus. Plaadil olev keeviskoost lähtestab tihvti 
automaatselt asendisse PÕLD järgmise alla 
kallutamise ajal.

Pilt 35
Transpordikonksu ettevalmistamine  

kokku klappimiseks

32385

Pilt 36
Külgsektsiooni keskel asuvad lukud:  

asendist PÕLD asendisse MAANTEE

29394
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Kokku klappimine: kaks lukku külgsektsioonide 
otsas asendisse MAANTEE
Vt pilt 37.
7. Keerake külgsektsioonide otsas olevate lukkude 

lukustusmehhanismid teisele poole. Tõmmake 
traadist käepide välja. Keerake tihvti 180° nii, et 
viltune pind on taga ja otsa pikem külg on eespool.

Märkus. Nii lükkab plaat tihvti üles kallutamise 
ajal kõrvale ja rakendab plaadi, et hoida 
külgsektsioon transportimise ajal üleval.

Kokku klappimine: kallutage külgsektsioonid 
üles
Enne järgmiseid toiminguid kontrollige külviku 
konfiguratsiooni ja külgsektsiooni lukustuse seadistust 
punktide 1–7 järgi (lk 45).

Vt pilt 38.
8. CFM-juhtimispaneelil tuleb aktiveerida kallutamise 

solenoidklapp, selleks lükake lüliti kallutamise 
asendisse.

9. Üles kallutamise käivitamiseks sirutage 
kallutussilindrid välja.

10. Jälgige üles kallutamist.

11. Liikumise lõppedes seisake silindri välja sirutamine.

Üles kallutamise aktiveerimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Üles kallutamise aktiveerimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 37
Külgsektsiooni otsas olev lukk: asendist PÕLD 

asendisse MAANTEE

29385

Pilt 38
CFM-juhtimispaneel – üles kallutamine  

on aktiveeritud

29380

Pilt 39
Üles kallutamise protsess

32405
32406
32407
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Kokku klappimise aktiveerimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

12. Lülitage kallutamise solenoidklapp välja.

Kokku klappimine: seadke traktor  
külgsektsioonide kokku klappimise asendisse
13. Kui traktor võib külgsektsioonide kokku klappimise 

ajal liikuda: keerake rool otseks, lülitage traktori 
ülekandemehhanism neutraalsesse asendisse ja 
vabastage traktori seisupidur.
Vältimaks külviku liikuma hakkamist kokku 
klappimise ajal, kasutage tõkiskingi.

Kokku klappimine: klappige külgsektsioonid 
kokku
Enne järgmiseid toiminguid kontrollige konfiguratsiooni, 
kas seemendi on üles tõstetud, lukud on seatud asendist 
PÕLD asendisse MAANTEE ja traktori seadistused on 
tehtud punktide 1–13 järgi (lk 45).

Vt pilt 41.
14. Aktiveerige kokku klappimine CFM-juhtimispaneelil.
15. Klappimise silindrite välja sirutamiseks aktiveerige 

kokku/lahti klappimise, kallutamise, reamarkeri ahel.

Vt pilt 42.
16. Jälgige, et tiisli lukk lukustuks konksu vabastamise 

asendisse.
See on kokku klappimise protsessi esimene toiming 
ja see tuleb läbi teha, et tagada protsessis vajalik 
tasakaal.

Kui lukk jääb vabastamata, lükake hooba veidi 
tagasi, seadke ahel neutraalsesse asendisse ja 
tagurdage traktoriga veidi, et vabastada konks 
sellele rakenduvast pingest.

Märkus. Kui traktor ei tohi hakata liikuma, siis: lülitage 
traktori ülekandemehhanism parkimise 
asendisse, rakendage seisupidur ja vabastage 
külviku pidurid (kui külvikul on pidurid ja traktor 
võimaldab külviku pidurite autonoomset 
juhtimist).

Märkus. Traktorit peab saama liigutada, et 
vabastada tiisli konks ja/või liigutada kokku 
klapitud külgsektsioonid transpordikonksu 
haardeulatusse.

Pilt 40
CFM-juhtimispaneel – üles kallutamine  

on lõpetatud

Pilt 41
CFM-juhtimispaneel – kokku klappimine  

on aktiveeritud

Pilt 42
Tiisli konks on vabastatud

29380

29380

29395
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Vt pilt 26.
17. Jätkake kokku klappimist, kuni külgsektsiooni lukud 

on transpordikonksude kohal.

18. Kui külgsektsioonid on täiesti kokku klapitud, seisake 
silindrite välja sirutamine ja hoidke külgsektsioonid 
kokku klapitud asendis.

19. Kokku klappimise solenoidklapi inaktiveerimiseks 
seadke CFM-juhtimispaneeli klappimise lüliti 
asendisse „Väljas”.

Kokku klappimine: rakendage transpordikonks
20. Sirutage transpordikonksu silinder välja:

Vt pilt 23.
21. Konksu rakendumise ajal jälgige külgsektsioone ja 

kopeerrattaid.

Kokku klappimine on lõpetatud: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Konksu vabastamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Pilt 43
Külgsektsiooni kokkuklappimise protsess

Pilt 44
CFM-juhtimispaneel – kokkuklappimine  

on lõpetatud

Pilt 45. 
Külgsektsiooni liikumine konksu  

vabastamise ajal

32407
32408
32409

29380

29398
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Konksu vabastamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

22. Kui silinder on täielikult välja sirutatud, seadke ahel 
neutraalsesse asendisse.

Vt pilt 46.
23. Veenduge, et transpordikonksu lukustusrenn on 

rakendanud silindri varre. Kui ei, kasutage käepidet 
ja keerake renn varrele.

Kokku klappimine: seadke kaks raami lukku 
asendisse MAANTEE
Vt pilt 47.
24. Tõmmake traadist käepide piludest PÕLD välja ja 

lükake see pilusse MAANTEE. Nii saab konks (ei 
ole pildil näidatud) rakenduda, takistades seeläbi 
seemendite alla langemist.
Keskmise sektsiooni transpordikonksude 
rakendumise tagamiseks võib osutuda vajalikuks 
sisse lülitada seemendi tõsteahel. Külgsektsioonide 
seemendeid tõkestavad MAANTEE lukud ja need ei 
liigu oluliselt keskmise sektsiooni lukustamise ajal.

Pilt 46
Transpordikonksu lukustusrenn

Pilt 47
Keskmised lukud: asendist PÕLD  

asendisse MAANTEE

29381

32416



166-371M 02.07.2012

Sisukord Register

Sisukord Register

Great Plains Manufacturing, Inc.50 | NTA907 või NTA3007

Kultivaatori-külviku transportimine
Transpordiga seotud ohutusteave

Traktori liiga väikesest võimsusest tulenevad ohud
Traktori mass peab olema vähemalt 67% järelveetava 
külviku massist. Kontrollige, kas pukseeriv veok vastab töö 
tingimustele. Mittesobiva pukseeriva sõiduki kasutamine on 
äärmiselt ohtlik, tulemuseks võib olla kontrolli kadumine, tõsine 
vigastus või surmaga lõppev õnnetus. Vt järgmisel lehel olevat 
tabelit. Ärge pukseerige külvikut, mis ületab sõiduki lubatud 
pukseerimiskoormust.
Kontrollige sildadel lubatud koormuseid
Koormatud külvik võib kaaluda rohkem kui lubatud koormus 
sildadel, millest peate üle sõitma.

Liiga suurest kiirusest tulenev oht
Maksimaalne liikumiskiirus on 30 km/h, seda kõikides 
tingimustes. Liiga suure kiiruse tagajärjel võib operaator 
kaotada kontrolli seadme üle või ei ole seadet võimalik peatada. 
Vähendage kiirust, kui seade on koormatud või kui teeolud ei ole 
ideaalsed.

Külgsektsiooni ootamatust alla vajumisest või lahti klappimisest 
tulenevad ohud
Kasutage transpordilukke (külgsektsiooni ja keskmise 
sektsiooni lukke MAANTEE ja konksu lukustusrenni). Nende 
ohutuselementide mittekasutamine võib lõppeda raske õnnetusega, 
mis võib põhjustada eluohtliku või raske vigastuse ja kahjustada 
seadet. Kui lukud ei ole rakendatud ja hüdraulikasüsteemis tekib 
talitlushäire või kui ahel seatakse juhuslikult ujuvasendisse, võivad 
külgsektsioonid alla langeda ja lahti klappida.

Juhitavuse kadumisest tulenevad ohud, rehvid
Pumbake rehvidesse õhku vastavalt tehases spetsifitseeritud 
väärtusele. Pingutage rattamutrid ettenähtud pingutusmomendini. 
Liiga tühjad rehvid või lahtised mutrid võivad põhjustada kontrolli 
kadumise. Liiga täis rehvid või liiga tugevalt kinni keeratud mutrid 
võivad ootamatult puruneda ja põhjustada kontrolli kadumise. 
Kontrolli kadumine võib lõppeda raske õnnetusega, mis võib 
põhjustada eluohtliku või raske vigastuse ja kahjustada seadet.

Kokkupõrkeoht
Kontrollige regulaarselt tulesid ja helkureid. Vajaduse korral 
asendage lambipirnid ja pleekinud, kulunud või puuduvad 
kleepsud. Liikumise ajal peavad tuled olema sisse lülitatud. 
Need on olulised nähtavuse tagamiseks, eriti juhtidele, kes ei ole 
põllumajandusseadmetega kursis või kellele võib aeglaselt liikuv 
sõiduk tulla ootamatusena.
Märkus. Lisavarustusse kuuluvate pidurite 

paigaldamine külvikule ei vähenda traktori 
võimsusele esitatavaid nõudeid ega suurenda 
maksimaalset sõidukiirust.
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Traktorile esitatavad nõuded
Alljärgnevas tabelis toodud numbrid kajastavad piiratud 
arvul konfiguratsioone. Teie külviku kaal võib erineda 
mitmesaja kilogramm võrra, isegi kui tegemist on sama 
baasmudeliga, sest seadme kaalu mõjutavad ka sellele 
paigaldatud lisavarustus ja/või pärast tarnimist seadmele 
paigaldatud lisaseadmed.

Kui teie traktori mass või võimsus on piiri peal, kaaluge 
tühi külvik, et saada teada selle täpne kaal.

Kontroll enne transporti
 � Planeerige marsruut. Vältige järske kallakuid. 

Jälgige puhasvahet. Kokku klapitud külviku NTA907 
või NTA3007 kõrgus on alla 4,1 m ja laius veidi alla 
3 m.

 � Haakemehhanism 
Ühendage hüdraulika-, elektri- ja pidurisüsteemid. 
Vt osa “Külviku haakimine traktorile” lk 27.

 � Sulgege punkri kaaned (lk 55).
 � Veenduge, et redel (lk 54), laadimistigu (lk 

64) ja reamarkerid (lk 73) oleks fikseeritud 
transpordiasendisse.

 � Kui on lahti klapitud, siis tõstke üles, kallutage, 
klappige kokku ja fikseerige. 
Vt osa “Külviku kokku klappimine” lk 44.

 � Eemaldage tõkiskingad.
 � Lülitage tuled maanteel liikumise režiimile. 

Kui teil on mudel NTA907, veenduge, et selle 
tagumine vilkur oleks sisse lülitatud (lk 31).

 � Avalikult kasutatavatel teedel sõites tuleb täita kõiki 
riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ohutusnõudeid.

 � Vabastage kõik pidurid ja olge sõitmise ajal väga 
tähelepanelik.

Külvikute NTA907 ja NTA3007 tüüpilised kaalud

NTA907 NTA3007 NTA907 NTA3007 NTA907 NTA3007
-3610 (36 seemendit) -4875 (48 seemendit) -6006 (60 seemendit)

Baaskülviku kaal 9 900 kg 21 900 lb 10 800 kg 23 900 lb 11 700 kg 25 900 lb

Pluss külvikettad 600 kg 1 300 lb 800 kg 1 800 lb 1 000 kg 2 200 lb

Pluss laadimistigu 290 kg 650 lb 290 kg 650 lb 290 kg 650 lb

Pluss reamarkerid 700 kg 1 400 lb 700 kg 1 400 lb 700 kg 1 400 lb

Pluss pidurid 100 kg 220 lb 100 kg 220 lb 100 kg 220 lb

Tühja külviku max kaal 11 600 kg 25 600 lb 12 700 kg 28 000 lb 13 800 kg 30 400 lb

Pluss max koormus 8 500 kg 18 700 lb 8 500 kg 18 700 lb 8 500 kg 18 700 lb

Täidetud külviku max kaal 20 100 kg 44 300 lb 21 200 kg 46 700 lb 22 300 kg 49 100 lb

Külviku võib täita enne põllule sõitmist, kuid sellega 
suureneb pidurdusaeg ning sel juhul on vaja pöörata 
suuremat tähelepanu kurvidele ja pidurdamisele ning 
rehvid ja pidurid kuluvad kiiremini.
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Pidurite talitlus (lisavarustus)
Mudelil NTA907 on pidurid juba standardvarustuses. 
Mudeli NTA3007 standardvarustuses pidureid ei ole. 
Kõik ees asuvad neli transpordiratast on varustatud 
piduriklotsipaariga. Piduriklotsipaarid aktiveerib külviku 
õhusüsteem. Sõidupidureid või haagise pidureid 
juhitakse traktorist. Need ühendatakse traktoriga ühe 
hüdraulikavooliku või kahe õhuvooliku abil.
Vt lisaks:
lk 29 – “Pidurite ühendamine (lisavarustus)”
lk 120 – “Pidurite veaotsing (lisavarustus)”
lk 135 – “Pidurite hooldus (lisavarustus)”

Sõidupidurite talitlus
Kui lisavarustusse kuuluvad pidurid on paigaldatud 
ja ühendatud, töötavad hüdro-/hüdro- või õhk-/
hüdropidurite süsteemid automaatselt koos traktori enda 
piduritega.

Traktori pidurite rakendamine ja vabastamine traktori 
liikumise ajal rakendab ja vabastab ka külviku 
sõidupidurite süsteemi.

Õppige tundma oma traktorisüsteeme
Traktori seisu- ja/või avariipidurite rakendamine võib, 
kuid ei pruugi rakendada külviku sõidupidureid. See sõltub 
traktorisüsteemide konfiguratsioonist.

Vaadake traktori kasutusjuhendist, millal välised 
piduripordid rakenduvad ja vabanevad. Pange tähele 
kõrvalekaldeid normaalsest talitlusest (vt tabelit paremal 
pool).  Veenduge, et operaator mõistaks, millal on 
külviku pidurid rakendunud ja millal vabastatud.

Ühetorusüsteemiga hüdropidurite talitlus
Selle süsteemi puhul aktiveerib traktori ühetorusüsteem 

 külvikul oleva aeglusti , mis on ühendatud külviku 
peasilindriga . Külviku hüdraulikatorud on traktori 
torudest eraldi.

Hüdro-/hüdropidurite süsteemi puhul toimib pidurdamine 
kohe, kui traktori hüdraulikasüsteem aktiveeritakse.

Kahetorusüsteemiga õhk-/hüdropidurite talitlus
Selle süsteemi puhul toidab toitetoru (kollase või sinise 
märgisega)  külvikul olevat õhupaaki . Juhtimistoru 
(punase märgisega)  doseerib paagis  olevat õhku 
abisilindrisse , mis aktiveerib külviku hüdropidurite 
torud .

Veerema hakkamisega seotud oht
Enne külviku lahti haakimist tõkestage rattad tõkiskingadega. 
Parkimise tugijalg ei ole piisav vahend ebatasasele pinnale 
paigaldatud külviku paigal hoidmiseks. Ebapiisavalt turvatud 
külvik võib hakata ootamatult veerema, põhjustades eluohtliku 
õnnetuse, raske vigastuse ja vara kahjustumise.
Traktori sõidupidurite mõlemad versioonid rakenduvad külvikul 
vedru abil. Külviku pidurid vabastatakse vahetult pärast külviku 
lahti haakimist.

Traktori  
pidurite  

olek

Tüüpiline haagise 
piduripordi 
reaktsioon

Märkige siia, 
kuidas toimib 

teie traktor

Traktori normaalne 
pidurdamine

Aktiveerib haagise 
pidurid

Traktori 
diferentsiaaliga 
pidurdamine

Haagise nõrgem 
pidurdamine

Traktori seisupidur
Aktiveerib haagise 

pidurid

Traktori avariipidur

Traktori ülekande-
mehhanism 
parkimise asendis

Ei mõjuta haagise 
pidureid

Pilt 48
Hüdro-/hüdropidurid

29588
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Õhkpidurid ei rakendu kohe
Enne liikuma hakkamist oodake, kuni traktori õhusüsteem on 
pärast külviku haakimist täielikult survestatud. Traktori ja 
külviku paagid peavad olema survestatud. Külviku sõidupidurid 
ei pruugi toimida kohe pärast külviku ühendamist traktori õhk-/
hüdropidurite süsteemiga.

Pilt 49
Õhk-/hüdropidurid

29578
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Redeli kasutamine
Redeliga seotud ohutusteave
Vt pildid 50 ja 51.

Üldteave redeli kohta
Pearaami vasakul pool on redel, mis tagab juurdepääsu 
käiguplatvormile materjali laadimiseks ja kaane/punkri 
regulaarseks hooldamiseks. Redelit saab diagonaalselt 
pöörata ja seda hoiab paigal vedrustatud tihvt.

Redelit saab langetada, tõsta ja kasutada, kui 
külgsektsioonid on kokku või lahti klapitud ning kui 
seemendid on üles tõstetud või langetatud.

Redeli allakukkumise oht
Veenduge, et tihvt  oleks täielikult rakendunud, kui redel on 
üles tõstetud (kokku klapitud) asendis. Kui redel ei ole tihvtiga 
fikseeritud, võib see sõidu ajal lahti tulla, kukkuda vastu 
teisi liiklejaid või püsirajatisi. Tagajärjeks võib olla masina 
kahjustamine, vara kahjustamine, raske vigastus või eluohtlik 
õnnetus. Redel peab olema transpordi ajaks kindlalt fikseeritud. 
Hoiundamise ajaks tuleb redel turvaliselt kokku panna, et lastel ei 
tekiks ahvatlust sellele ronida.

Redeli alla laskmine
Toetage ühe käega redelit ja tõmmake tihvt  paremale. 
Lükake redel aeglaselt kogu pikkuses alla.

Gaasivedru tagab redeli vastupanu mõlemas suunas 
liikumise ajal. Kui redel liigub vabalt, tuleb vedru välja 
vahetada.

Redeli kasutamine
Redelil ronimise ajal (üles või alla) tuleb olla kindlasti 
näoga külviku suunas. Kõrgematel astmetel kasutage 
kindlasti käsipuid.

Kukkumise, vahele jäämise ja rippuvate objektidega seotud 
ohud
Masina liikumise ajal ei tohi keegi seista redelil või 
käiguplatvormil. Ka kerge kukkumise tagajärg võib olla raske 
või eluohtlik vigastus. Liikumise ajal kukkumise tagajärjena 
võib veok või teised sõidukid kukkujast üle sõita. Peale selle on 
käiguplatvormil seisev isik kõike pikem punkt, mis on kõrgem kui 
masina transportimiseks vajalik puhasvahe.

Redeli hoiundamine
Tihvt rakendub automaatselt hoiuasendis redeliga. 
Lükake redel ettevaatlikult üles, kuni kuulete ja näete, 
kuidas tihvt  rakendub redelisse ja lukustub.

Pilt 50
Kokkuklapitud redel ja vabastustihvt

Pilt 51
Alla langetatud redel

32391

32390



166-371M02.07.2012

Great Plains Manufacturing, Inc. Kasutusjuhend | 55Sisukord Register

Sisukord Register

Punkri kaaned
Punkri kaanega seotud ohutusteave

Sisse vajumise ja kiire lämbumise oht
Täitmiseks, tühjendamiseks või korraliseks hoolduseks ei tohi 
minna punkri sisse. Jätke filter oma kohale, v.a juhul, kui on 
öeldud, et see tuleb ära võtta. Töö ajal peab kaas olema tugevalt 
kinni. Kaas peab olema suletud ja lukus või pikemaajalisel 
hoiundamisel lukus veidi avatud asendis. Pange redel ära, et 
kellelgi ei tekiks ahvatlust ronida kaane juurde. Hoidke lapsed 
külvikust eemal.

 c Täis või peaaegu täis punkrisse võib sisse vajuda. Te võite 
materjali sisse vajuda või jääda hapnikupuudusesse ja mõne 
sekundiga lämbuda. Viljasillad ja koorikud on eriti ohtlikud.

 c Ohtlike aurude ja hapnikupuuduse korral võite kiiresti 
lämbuda ka siis, kui kaas on lahti. Te ei pruugi tunda mingeid 
lõhnu, mis võiks ohust hoiatada.

Laiali paiskuvast prügist ja sisse hingamisest tulenevad ohud
Enne punkri kaante avamist lülitage ventilaator välja. Kandke 
kaitseprille ja tolmumaski või respiraatorit. Punkrid on kergelt 
survestatud ja kui ventilaator on sisse lülitatud, siis õhk ringleb 
punkris. Kaane avamine ventilaatori töö ajal võib seemned, 
väetise ja taimekaitsevahendid laiali paisata. Isegi kui ventilaator 
on välja lülitatud, võib seemnete või väetise juurdekallamine 
tekitada tolmupilve. Ohtlikud kemikaalid võivad ärritada 
hingamisteid ja silmi.

Külv võib muutuda ebaühtlaseks
Kontrollige sageli ja regulaarselt, kas kaane tihendid ei ole 
kahjustunud. Veenduge, et riiv sulgeks kaane tihedalt.  Jälgige 
punkris olevat survet seemnemonitorilt. Vältige õhuleketest 
tulenevaid doseerimisprobleeme. Õhulekked võivad muuta 
materjali doseerimise ebaühtlaseks.



166-371M 02.07.2012

Sisukord Register

Sisukord Register

Great Plains Manufacturing, Inc.56 | NTA907 või NTA3007

Hoidke kaaned kinni. Seadmega töötamise ajal peavad 
kaaned olema tihedalt suletud. Hoiundamise ajal peavad 
kaaned olema veidi praokil. Punkri kaant tohib avada 
ainult materjali lisamiseks, punkri puhastamiseks ja 
erakorraliseks hoolduseks.
Seotud teemad
“Materjaliga täitmine” lk 65
“Materjalist tühjendamine” lk 77
“Materjalijäätmete eemaldamine” lk 124

Kaane avamine
Vt pilt 52.
1. Tõmmake käepide üles .
Vt pildid 53 ja 54.
2. Lükake käepide  välja nii, et konks  vabaneks 

U-poldist.
3. Lükake konks  U-poldist eemale ja pange käepide 

uuesti kinni.

Vt pilt 54.
4. Filtri  puhastamiseks tõstke kaane pöördtihvtiga 

ots veidi kõrvale.
5. Lükake kaas käiguplatvormist eemale. Avage kaant 

ainult nii palju, kui on vaja selle ülesande täitmiseks.

Kaane sulgemine
Vt pildid 54, 53 ja 52.
1. Lükake kaas ava peale nii, et konks  oleks U-poldi 

 keskel.
2. Tehke käepide  lahti ja rakendage konks  U-poldi 

 külge.
3. Sulgege käepide  töö ajaks ja lühiajaliseks 

parkimiseks. Pikaajalise hoiundamise puhul jätke 
konks või riiviga käepide lahti, et vältida tihendi 
kahjustamist.

4. Seadme hoiundamise ajal, kui riiv jääb lahti, tuleb 
kaas fikseerida tabalukuga, mis kinnitatakse läbi 
U-poltide. Nii on välditud kaane juhuslik avamine 
ning putukate, prahi ja sademete sattumine 
punkrisse.

Pilt 52
Punkri kaane riiv on kinni

32454

Pilt 53
Punkri kaane riiv on lahti

32455

Pilt 54
Punkri kaane avamine

32456
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Filter
Kõik punkrid on varustatud filtriga, mille ülesanne on:

• püüda kinni seemnete ja muu materjali hulka 
sattunud suured võõrkehad;

• tõkestada loomade sattumine punkrisse, kui kaas on 
lahti, ja

• vältida laste sattumist punkrisse.
Filter peab olema alati oma kohal, v.a filtri ja punkri 
puhastamise ajal.

Iga kord enne punkri täitmist materjaliga veenduge, et 
filtris ei oleks jääke. Eemaldage saast, tühjendage filter 
ja pange see punkrisse tagasi.

Filtri või punkri puhastamiseks avage punkri kaas 
täielikult, keerake poldid välja ja tõstke filter välja.

Kui filtrit on vaja puhastamiseks eemaldada, siis ärge 
eemaldage filtrit enne, kui olete valmis filtrit kohe 
puhastama ja seejärel selle kohe tagasi panema.

• Kandke sobivaid kaitsekindaid, mis 
kaitsevad värskelt kasutatud väetiste ja 
seemnetöötlusvahendite eest.

• Avage punkri kaas täielikult.
• Eemaldage neli kinnituspolti.
• Tõstke filter punkrist välja.
• Pange kaas kohe kinni ja lukustage riiviga (vt 

alljärgnevaid juhtnööre).
• Puhastage ja kuivatage filter.
• Pange filter punkrisse tagasi.
• Keerake kinnituspoldid kinni.

Dosaatori luugid
Vt pilte 56 ja 57 (Piltidel on kujutatud dosaatori varasemat 
versiooni, millel ei olnud luugi käepideme pikendust ega 
kaitsekatteid. Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole 
paigaldatud.)
Doseerimiskastide põhjal on kaks hästi märgatavat 
juurdepääsuluuki.

•  VEDAVA hammasratta all: jäätmete 
eemaldamiseks (punkri tühjendamiseks)

•  VEETAVA hammasratta all: kalibreerimiseks 
(proovivõtuks dosaatorist ja dosaatori 
puhastamiseks)

Transportimise, materjaliga täitmise ja külvamise ajal 
on need luugid suletud. Need võib külviku hoiundamise 
ajaks jätta veidi lahti, kui külvik ei ole pärast jäätmete 
eemaldamist täiesti kuiv.

Külvamise ajal peavad luugid olema kinni ja tihend 
tugevalt oma kohal. Kontrollige regulaarselt hoova 
kinnitusklambreid  ja veenduge, et need oleks õige 
pinge all. Samuti kontrollige, kas elastomeerist tihendid 
on terved ja elastsed.

Pilt 55
Punkri filter

Pilt 56
Dosaatori luugid on suletud

26405

26346
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Dosaatori luugi avamine

Materjalikaost/õhuleketest tulenevad ohud
Ärge avage puhastusluuki (ülemise VEDAVA hammasratta all) 
enne, kui on tehtud kõik ettevalmistused luugist väljuva materjali 
kokku kogumiseks, et seda hiljem uuesti kasutada. Materjal 
hakkab avatud luugist kohe välja paiskuma, tõenäoliselt suurtes 
kogustes.

Vt pilt 57 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendust ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
1. Tõmmake klambri käepideme pikendus (ei ole 

näidatud) välja nii, et käepidemed  on ainult veidi 
rohkem lahti.

2. Tavaliselt liigub luuk iseenesest alla. Kui ei, avage 
käsitsi.

Dosaatori luugi sulgemine
Veenduge, et klambriga käepidemed oleks väljas või all 
(mitte üleval), sest muidu ei saa luuki sulgeda.

1. Kasutage puhast lappi ning puhastage luugi 
elastomeerist tihendid ja doseerimiskasti alumine 
osa materjalijääkidest.

2. Lükake luuk üles, suletud asendisse.
3. Kui luuk on suletud, lükake käepideme pikendused 

üles, kuni käepidemed on liikunud veidi üle 
vertikaaljoone.

4. Veenduge, et suletud luugist ei lekiks õhku. 
Kahjustunud elastomeerist tihend või riivi klamber 
tuleb välja vahetada.

Pilt 57
Dosaatori luugid on avatud

26341
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Laadimisteo talitlus (lisavarustus)
Laadimisteoga seotud ohutusteave

Elektrilöögioht, laadimistigu
Laadimisteo positsioneerimisel hoiduge õhuliinidest eemale. 
Positsioneerimise ajal võib laadimisteo kõrgus ulatuda 5,3 
meetrini maapinnast. Kui laadimistigu satub õhuliinile liiga 
lähedale või puutub vastu õhuliini, siis on külviku või traktori 
kõikides metallosades eluohtlik pinge ja inimene, kes neid 
puudutab, võib sattuda vooluringi, mille tulemuseks on raske 
vigastus või eluohtlik õnnetus. Kõrgepinge võib põhjustada 
elektrilöögiohu ka ilma otsese kokkupuuteta.

Pöörlev laadimistigu
Tõsiste vigastuste või surmaga lõppeva õnnetuse ärahoidmiseks 
lugege kasutusjuhend ja ohutusnõuded läbi enne töö alustamist 
külvikuga. Hoidke käed, jalad, juuksed ja rõivad pöörlevast 
laadimisteost eemale. Ärge eemaldage ega muutke kaitsekatteid. 
Hoidke lapsed tööalalt eemal.

Rippuvast laadimisteost tulenev vigastusoht
Laadimisteo kasutamise ajal võivad masina lähedal viibida ainult 
operaatorid. Laadimisteo mõlemad otsad peavad olema kontrolli 
all, kui torus on materjali. Laadimistigu on tasakaalus ja vedrude 
abil täielikult toestatud ainult tühjalt. Kui torus on materjali, 
võib laadimistigu selle vabastamisel ootamatult alla liikuda. Kui 
laadimisteo ühes otsas on rohkem materjali, võib laadimistigu 
ootamatult ümber kukkuda. Enne laadimisteo hoiundamist tuleb 
see kindlasti tühjendada. Kasutage kõiki olemasolevaid tihvte ja 
riive.

Survestatud vedelikust tulenev oht, laadimisteo hüdromootor
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Õlilekete tuvastamiseks 
kasutage paberi- või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL 
OMA KEHAOSI. Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi vigastustega. 
Pärast laadimisteo vabastamist seadke valikuklapp 
VENTILAATOR/LAADIMISTIGU asendisse LAADIMISTIGU. 
Enne laadimisteo hoiundamist seadke valikuklapp 
VENTILAATOR/LAADIMISTIGU asendisse VENTILAATOR.

Lömastamise oht, laadimisteo toestuselement 
Laadimisteo kasutamise ajal võivad masina lähedal viibida 
ainult operaatorid. Laadimisteo vabastamise ja kinnitamise ajal 
tuleb hoida käed laadimisteo toestuselementidest eemal. Kui 
laadimisteo hoiule panemisel tekivad raskused, siis veenduge, et 
hüdraulikavoolikud ei oleks kokku muljutud.
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Selles osas käsitletakse ainult põhilisi toiminguid 
laadimisteoga.
Spetsiifiliste toimingute kirjeldused leiate osast
“Materjaliga täitmine” lk 65 ja
“Materjalist tühjendamine” lk 77.
Fikseerige laadimistigu oma hoidikutesse ja kinnitage 
alati tihvtidega, kui te laadimistigu enam ei kasutata. 
Laadimisteo vabastamisel ja hoiundamisel on mitu 
elementi, millele tuleb pöörata suuremat tähelepanu.
Vt pilt 58.

 Eesmine kinnitusrihm
 Tagumine kinnitusrihm
 Hoova tihvt (ei ole pildil näha)
 Sisselaskepunkri pöördtihvt (ei ole pildil näha)
 Laadimisteo toru pöördtihvt
 Paralleelse hoova kõrguse reguleerimise tihvt
 Laadimisteo väljalaskeava, millel on transportimise ja 

kallutamise/kokkuklappimise asend
 Laadimisteo hüdromootori käepidemed

Oht kahjustada seadet
Laadimisteo kahjustamise vältimiseks külvikuga sõitmise ajal 
kasutage kõiki olemasolevaid kinnitusrihmu ja tihvte ning 
veenduge, et laadimisteo toru/sisselaskeava oleks hoiundamise 
ajal õiges asendis.

Laadimisteo alla laskmine
Laadimisteo tagaküljel (sisselaskeava poolel) on 
käepidemed. Kui laadimisteos ei ole materjali, võib see 
pool olla raskem. Alustage alla laskmist laadimisteo 
esiosast.

Vt pilt 59.
1. Pigistage lukustushooba . Tõmmake kinnitusriiv  

välja ja vabastage rihm U-poldist.
2. Eemaldage tagumise hoova tihvt . Tõmmake 

laadimistigu selle hoidikutest vabaks.
Vt pilt 60.
3. Seadke ükskõik kumb laadimisteo hüdromootori 

suunda reguleeriv käepide  asendisse VÄLJAS 
(käepideme töökäigu keskpunkt). Nii on välistatud 
laadimisteo ootamatu tööle hakkamine ahela 
valimisel ja sisse lülitamisel.

4. Tõmmake laadimisteo toru pöördtihvt  ette.
5. Pöörake laadimisteo toru ülemine osa väljapoole nii, 

et laadimisteo väljalaskeava on suunaga alla.
6. Kui lasete laadimisteo alla selleks, et täita see 

materjaliga, lükake hoova kõrguse reguleerimise 
tihvt  sisse, tõstke hooba ja pange tihvt plaadil 
olevasse järgmisesse auku, mis hoiab hooba 
hoiukõrgusest kõrgemal.

Märkus. Laadimisteo tühjendamiseks materjalist jätke 
hoova tihvt hoiukõrgusele, välja arvatud juhul, 
kui seda on vaja tühjendamiseks langetada.

Pilt 58
Laadimistigu on liikumiseks kinnitatud

Pilt 59
Rihm kinni, vabastatud, eemaldatud

Pilt 60
Hoova tõstmine ja toru pöördtihvtid

29406

29407

32457
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Vt pilt 61.
7. Tõmmake laadimisteo sisselaskepunkri pöördtihvti  

ja pöörake laadimisteo torul olev sisselaskepunker 
soovitud suunda. Vabastage tihvt – teist tihvtiava 
võib kasutada punkri hoidmiseks nii, et selle ava on 
suunatud otse üles.

Vt pilt 61.
Laadimisteo vars on liigenditega. Keskmist pöördtihvti 
saab lükata nii taha kui ka ette. Välimine pöördtihvt 
võimaldab kallutada laadimisteo toru sisse ja välja.

Märkus. Standardne laadimistigu mahub 
tühjendamiseks tagumise seemnedosaatori 
alla, nagu on pildil näidatud.

 Lisateavet punkrite tühjendamise kohta vt 
osast “Materjalist tühjendamine” lk 77.

Pilt 61
Laadimistigu materjaliga 

täitmise asendis

Pilt 62
Laadimistigu materjalist  
tühjendamise asendis

32393
29408

32393
29409
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Laadimisteo hüdraulikasüsteemi  
juhtimisseadised
Laadimisteo juhtimiseks on järgmised seadised: 
laadimisteol on üks klapp (kahe käepidemega), külvikul 
on üks (valiku)klapp ja traktoril on hoob laadimisteo/
ventilaatori hüdraulikaahela juhtimiseks.

Traktori hoob laadimisteo juhtimiseks
1. Enne laadimisteo/ventilaatori valikuklapi aktiveerimist 

sulgege laadimisteo/ventilaatori ahel. Lülitage 
hüdraulikasüsteem täiesti välja või seadke ahela 
hoob neutraalsesse või ujuvasendisse.

2. Veenduge, et laadimisteo suuna reguleerklapp oleks 
endiselt väljalülitatud asendis VÄLJAS (vt punkt 3 
lk 60).

Valikuklapp
Vt pilt 63.
See klapp asub pearaami parempoolse tagumise 
nurga siseküljel. See võimaldab valida laadimisteo ja 
ventilaatori aktiveerimise vahel.

3. Lükake valikuklapi käepide ventilaatori asendist 
laadimisteo asendisse.

Laadimisteo liikumisest ja ootamatust mürast tulenev oht
Ärge aktiveerige valikuklappi, kui hüdraulikaahel on aktiveeritud. 
Tulemuseks võib olla laadimisteo või ventilaatori ootamatu sisse 
lülitumine.
Ärge kasutage seda klappi laadimisteo käivitamiseks või 
seiskamiseks.

Klapi aktiveerimisel peab traktori hüdraulikaahel 
olema välja lülitatud või seatud neutraalsesse või 
ujuvasendisse. Käepidemel on kaks asendit.

Laadimisteo valikuklapi asendid

 Käepide ette lükatud: laadimistigu (enne käepideme 
lükkamist asendisse  veenduge, et laadimisteo 
juhtimishoob oleks keskmises asendis).

 Käepide taha lükatud: ventilaatori aktiveerimine 
(enne käepideme lükkamist asendisse  veenduge, 
et ahel oleks välja lülitatud).

Pöörlev laadimistigu
Raske vigastuse või eluohtliku õnnetuse vältimiseks:

 c enne töö alustamist lugege kasutusjuhend ja ohutusnõuded 
läbi;

 c hoidke käed, jalad, juuksed ja rõivad pöörlevast laadimisteost 
eemale;

 c ärge eemaldage ega muutke kaitsekatteid;

 c hoidke lapsed tööalalt eemal.

Pilt 63
Laadimisteo/ventilaatori valikuklapp

32392
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Laadimisteo suuna reguleerimise klapp
Vt pilt 64.
Laadimisteo toru sisselaskeava lähedal on klapp , mis 
on mõeldud laadimisteo helikoidkruvi suuna reguleeri-
miseks. See klapp ei rakendu, kui hoob on keskel.

Materjali etteande juhtimiseks väljalaskeavast on klapil 
pikendus ja teine käepide .

Kasutage seda klappi laadimisteo käivitamiseks 
ja seiskamiseks või edasi ja tagasi liigutamiseks. 
Kui materjali pole vaja liigutada, lükake klapi hoob 
keskmisesse asendisse.

4. Kui suuna reguleerklapp on asendis VÄLJAS ja 
valikuklapp asendis LAADIMISTIGU, lülitage sisse 
traktori laadimisteo/ventilaatori hüdraulikaahel. 
Selleks seadke hoob pikendamise asendisse.

Märkus. Laadimisteo ahel võimaldab muuta etteande 
suunda. Traktori ahelal on kaks töörežiimi: 
välja sirutamine ja sisse tõmbamine. Kui 
traktori ahel on lülitatud välja sirutamise 
režiimile, töötab laadimistigu katkematult 
ja väheneb oht, et ventilaator võiks hakata 
tagurpidi tööle.

5. Lükake käepide sujuvalt keskmisesse, VÄLJA 
lülitatud asendisse. Jälgige laadimisteo helikoidset 
liikumist. Vajaduse korral reguleerige materjali 
liikumise kiirust.

Kui te laadimistigu enam ei kasuta:
6. seadke laadimisteo suuna reguleerklapp 

keskmisesse, VÄLJA lülitatud asendisse;
7. lülitage traktori hüdraulikasüsteem välja või seadke 

laadimisteo/ventilaatori ahel neutraalsesse või 
ujuvasendisse;

8. seadke laadimisteo/ventilaatori valikuklapp 
asendisse VENTILAATOR.

Seadme kahjustamise oht
Ärge tehke traktori hüdraulikaahela juhtimishoobadega järske 
ega täies käiguvahemikus liikumisi, kui laadimisteo ahel on sisse 
lülitatud. Ventilaatori ahelas on piisavalt tugeva survega vool, 
mis võib kahjustada laadimisteo mootorit.

Pilt 64
Laadimisteo suuna reguleerimise klapp

26404
12713
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Laadimisteo hoiundamine
Enne laadimisteo hoiundamist veenduge, et kõik selle 
liikumised oleks välja lülitatud (ülalkirjeldatud punktid 
6–8).

Orienteerige sisse- ja väljalaskeava
Vt pilt 65.
Hoiundamiseks on õige ainult üks sisse- ja väljalaskeava 
asend. Kuigi laadimistigu mahub hoidikutesse mitmes 
asendis, on oht, et väljalaskeava võib kahjustuda 
kallutamise / kokku klappimise ajal ja transpordi ajal võib 
torusse sattuda prügi või sademeid.

1. Orienteerige laadimisteo varre tihvt.
Kui vars on kokku klapitud nii, et keskmine tihvt 
on ees, tõmmake laadimistigu külvikust eemale ja 
lükake keskel asuv tihvt tagasi.

2. Pöörake laadimisteo sisselaskeava taha ja 
väljalaskeava ette.
Pöörake sellises suunas, et voolikud oleks 
võimalikult lõdvalt.

3. Lukustage paralleelsed varred sellesse asendisse.
Vajutage paralleelse varre lukustustihvti hoovale  

. Tõst ke või langetage laadimistigu nii, et varred on 
pearaamiga ühel tasandil. Vabastage tihvt.

4. Pöörake laadimisteo toru nii, et väljalaskeava on 
suunatud paremale.
Tõmmake tihvt  ette ja pöörake laadimisteo toru 
nii, et klapid jäävad üles. Väljalasketoru  peab 
jääma paremale (külvikust horisontaalselt eemal), et 
tagada maksimaalne puhasvahe kokku klappimise ja 
kallutamise ajal.

5. Pöörake sisselaskepunker horisontaalsesse 
asendisse.
Tõmmake sisselaskeava juures olevat tihvti . 
Pöörake punker horisontaalsesse asendisse nii, et 
sisselaskeava jääb külvikust vasakule.

6. Eemaldage tagumise varre tihvt  raamil olevast 
kahvlist.

7. Pange laadimisteo toru hoidikutesse. Kinnitage vars 
tihvtiga .

Vt pilt 66.
8. Pange kinni hoidikutel olevad kinnitusrihmad , .
9. Kinnitage riivid. Veenduge, et riivi lukud rakenduksid 

nii, et luku hoova ja riivi käepideme vahele jääb 
vahe.

Pilt 65
Laadimistigu hoiuasendis

Pilt 66
Rihmad kinni ja lukustatud

29406

29414
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Materjaliga täitmine

Ohutusnõuded materjaliga täitmisel

Põllumajanduses kasutatavatest kemikaalidest tulenev oht
Taimekaitsevahendid ja väetises sisalduvad ained võivad olla 
ohtlikud. Ebaõige kasutamine võib põhjustada inimestele ja 
loomadele raskeid vigastusi ning kahjustada taimi, pinnast ja 
vara.

 c Külvikutes NTA907 ja NTA3007 ei tohi kasutada vedelaid 
taimekaitsevahendeid.

 c Lugege kemikaalitootja kasutusjuhend läbi ja järgige seda.

 c Kandke kaitserõivaid.

 c Kemikaalide käsitsemisel tuleb olla väga tähelepanelik.

 c Kui kemikaal peaks süttima, siis vältige selle suitsu sisse 
hingamist.

 c Kasutamata kemikaalid tuleb hoiustada või kasutusest 
kõrvaldada kemikaalitootja juhendi kohaselt.

 c Tühjad kemikaalianumad tuleb nõuetekohaselt kasutusest 
kõrvaldada. Üldjuhul on nõuetes sätestatud kohustus 
loputada anum survejoaga või loputada kolm korda ja 
seejärel tuleb mahuti augustada, et vältida selle uuesti 
kasutamist.

1. Materjalide käsitsemisel tuleb võtta nõuetekohased 
ettevaatusmeetmed. Tolm võib tekkida vaatamata 
sellele, kas täidate külvikut laadimisteo abil 
või käsitsi.  Lisateabe saamiseks vt kemikaali 
ohutuskaarti (MSDS).

2. Lisaks vt punkri kaane ohutusega seotud teavet lk 
55.

Täitmine: ärge minge punkritesse
Kui punker on olnud täidetud materjaliga ja kui 
selles on olnud üks kord ohtlikud väetised või 
taimekaitsevahendiga töödeldud seemned, kohalduvad 
punkrile sellise suletud ruumi nõuded, mille puhul 
on nõutav luba kohalduvate määruste, eeskirjade, 
kindlustuseeskirjade ja tööjuhiste kohaselt. Punkrites 
on ventilatsioonitoru, millel on pulgad punkrist väljumise 
hõlbustamiseks, kuid tegemist ei ole punkrisse 
sisenemiseks mõeldud redeliga.

Sisse vajumise ja kiire lämbumise oht
Materjaliga täitmiseks või materjalist tühjendamiseks ei tohi 
minna punkri sisse.

 c Täis või peaaegu täis punkrisse võib kinni jääda. Te võite 
materjali sisse vajuda või jääda hapnikupuudusesse ja mõne 
sekundiga lämbuda. Viljasillad ja koorikud on eriti ohtlikud.

 c Ohtlike aurude ja hapnikupuuduse korral võite kiiresti 
lämbuda ka siis, kui kaas on lahti.
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Täitmine: traktori kasutamine
3. Haakige külvik traktori külge, millel on piisavalt 

massi ja võimsust. Parkige külvik tugevale tasasele 
pinnale. Vt traktorile esitatavaid nõudeid osast 
„Spetsifikatsioonid ja mahud” lk 163. Kui sobivat 
traktorit ei ole käepärast, blokeerige mitu ratast.

4. Tõstke seemendid (lk 43) üles ja klappige külvik (lk 
46) lahti. Hilisemaks transportimiseks võib olla vaja 
üles kallutada ja konksuga kinnitada, ent klappige 
pinnad kokku, et tagada mugav juurdepääs materjali 
laadimiseks.

5. Laske redel alla ja fikseerige see (lk 54).

Täitmine: valige punkrid, mida hakkate kasutama
6. Eelistage tagumist punkrit. Tagumist punkrit on 

mugavam täita ja tühjendada, kui on eeldada, et töö 
lõpetamisel jääb materjali järele.
Kui mõlemas punkris on üks ja seesama materjal, 
siis tühjendage esmalt pigem eesmine punker 
kui mõlemad korraga. Punkri välja lülitamiseks 
eemaldage peaülekande hammasratas.

Täitmine: õhutustage süsteem
Vt pilt 67 (Sellel on kujutatud dosaatori eelmine mudel ilma 
kaitsekatete ja luugi pikenduskäepidemeteta. Ärge kasutage 
dosaatoreid, millele ei ole kaitsekatteid paigaldatud.)
7. Kui selle tühja punkri, mida hakkate täitma, 

doseerimiskasti puhastusluuk oli täiesti suletud, 
avage see. Vt osa „Dosaatori luugid” lk 57.

8. Kui mõni luuk oli lahti, pühkige tihendid ja dosaatori 
alumised äärikud puhtaks. Pange puhastusluugid 
kinni ja lukustage riiviga.

9. Kui külvik on seisnud üle päeva, võib külvikusse 
koguneda kondensatsioonivesi. Olenemata 
sellest, kas dosaatori luugid on lahti või mitte, 
laske ventilaatoril mõned minutid töötada, et 
puhuda dosaator ning primaarsed ja sekundaarsed 
seemnevoolikud niiskusest kuivaks.

10. Kui ventilaator töötab, siis kontrollige punkri kaant ja 
dosaatorit hoolikalt ning veenduge, et selles ei oleks 
õhulekkeid. Lekke vältimiseks reguleerige kolu riivi 
või asendage tihendid.

Täitmine: punkri(te) ettevalmistamine
11. Lülitage külviku hüdrauliline surve täiesti välja.
12. Avage selle punkri kaas, mida hakkate täitma (lk 55).
13. Veenduge, et filtri sõel oleks oma kohal kolu peal. 

Puhastage filter võimalikest võõrkehadest.

Märkus. Täis külviku staatilisele tiislile rakendub umbes 
2180 kg tasasel pinnasel ja rohkem, kui külvik 
on kallakul.

Punkri soovituslik kasutusotstarve

Eesmine punker Tagumine punker

Tühi Ükskõik mis materjal

Seemned Väetis

Seemned (kasutage 
esimesena)

Seemned (kasutage teisena)

Materjaliga seotud ohud
Enne külviku esmakordset täitmist ja iga hooaja alguses 
veenduge, et kolu ei lekiks. Ka väike õhuleke võib põhjustada 
suuri kõrvalekaldeid külvinormides.

Pilt 67
Punkri tühjendusluuk

26340
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Täitmine: laadimisteoga
Vt pilt 68.
Kui materjaliga täitmiseks laadimistigu ei kasutata, siis 
jätkake punktist 26.

14. Vt laadimisteo ohutust käsitlevat osa lk 59.
15. Laske laadimistigu alla (lk 59).
16. Ühendage ventilaatori ja laadimisteo vahelised 

hüdraulikavoolikud (lk 62).
17. Enne materjali sisestamist laadimisteo 

sisselaskepunkrisse lülitage laadimistigu sisse ning 
seadke käepide ja laadimisteo kruvi ühte suunda.

18. Pöörake laadimistigu nii, et selle tila oleks punkri 
ava keskel. Pange seemnemahuti valmis seemnete 
valamiseks laadimisteo punkrisse.

19. Aktiveerige laadimistigu traktori hüdraulikasüsteemi 
abil. Vajaduse korral siduge juhtimishoob õigesse 
asendisse või reguleerige nuki survet traktoril.

Pöörlev laadimistigu. Raske vigastuse või eluohtliku õnnetuse 
vältimiseks:

 c enne töö alustamist lugege kasutusjuhend ja ohutusnõuded 
läbi;

 c hoidke käed, jalad, juuksed ja rõivad pöörlevast laadimisteost 
eemale;

 c ärge eemaldage ega muutke kaitsekatteid;

 c hoidke lapsed tööalalt eemal.

20. Lülitage materjali etteanne sujuvalt sisse ja täitke 
punker.

21. Kui punker on täis, lülitage laadimistigu välja, selleks 
liigutage laadimisteo suuna reguleerimise klapp 
keskmisesse asendisse.

22. Lülitage traktori hüdraulikasüsteem välja või seadke 
laadimisteo/ventilaatori ahel neutraalsesse või 
ujuvasendisse.

23. Kui punker on täis või materjali etteanne on 
lõppenud, lükake laadimistigu vastupidisesse 
suunda, et suunata järelejäänud materjal 
sisselaskeavasse tagasi, et seda uuesti kasutada.

24. Viige laadimistigu tagasi hoiu-/transpordiasendisse 
(lk 64).

25. Kui ahel on välja lülitatud, seadke kolmekäiguline 
kraan üles (läbipääs reamarkeritesse või 
ventilaatorisse). Vt osa „Laadimisteo 
hüdraulikasüsteemi juhtimisseadised” lk 62.

Täitmine: süsteemi sulgemine
26. Puhastage filtri sõel võimalikest võõrkehadest.
27. Puhastage punkri kolu ülaosas oleva kaane tihendi 

ümbrus seemnetest või võõrkehadest. Sulgege 
kaaned ja riivid tugevalt.

28. Viige redel hoiu-/transpordiasendisse (lk 54).
Märkus. Punkri täitmise tasemenäidikud on 

integreeritud punkri küljele.

Pilt 68
Laadimistigu on seatud tagumise  

punkri täitmiseks

12713
29415
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Etteanderenni talitlus
Vt pildid 69 ja 70 (Pildil 69 on kujutatud eesmise punkri 
(helehall) all olev kinnitusklamber ja etteanderenn pärast 
eemaldamist või enne hoiundamist.)
Kuna eesmise dosaatori alumise serva ja keskmiste 
tööriistaribade vahel on vaid mõõdukas puhasvahe, 
siis on etteanderenni funktsioon kalibreerimine ja 
puhastamine.

Etteanderenni võib kasutada eesmise või tagumise 
dosaatoriga ja selle võib paigaldada nii, et materjal 
väljub dosaatori eest või tagant.

Rippuvatest objektidest tulenev oht
Etteanderenni eemaldamist ja hoiundamiseks fikseerimist tuleb 
teha kahekesi. Etteanderenn kaalub 17 kg ja ebaõige käsitsemise 
korral võib ootamatult alla kukkuda.

Etteanderenni hoiundamiseks on eesmise punkri 
tagaosas asuval klambril  neli konksu.

Etteanderenni eemaldamiseks peavad mõlemad 
inimesed toetama ühe käega ülemist osa ja tõstma 
keskmise serva  klambri alumise kitsama konksu 
piludest  maha. Seejärel tõstke etteanderenni nii, 
et selle ülemised pöördtihvtid  vabanevad suurema 
ülemise klambri konksudest .

Etteanderenni hoiundamiseks tõstke pöördtihvtid 
ülemise klambri konksudesse. Pöörake etteanderenni 
alumine osa alumise klambri konksu pilude poole. 
Tõstke etteanderenni alumist osa vaid nii palju, et 
keskmine serv rakendub alumise konksu piludesse.

Etteanderenni kasutamine
1. Viige külvik pinnale, mis sobib tööriistaribade 

langetamiseks. Etteanderenni ei saa kasutada, kui 
keskmised seemendid on üles tõstetud. Külvikut ei 
ole vaja lahti klappida (kalibreerimist ja puhastamist 
võib olla mugavam teha, kui külvik on osaliselt või 
täielikult kokku klapitud).

2. Langetage tööriistaribad pinnale (lk 42).
3. Kui on vaja kalibreerida:

Avage dosaatori kalibreerimisluuk ning enne 
etteanderenni paigaldamist puhastage luuk ja 
äärikud seemnetest. Lisateavet kalibreerimise kohta 
leiate 167-085B kasutusjuhendist.

Sulgege luuk. Etteanderenni ei saa paigaldada, kui 
luuk on lahti.

4. Valige etteanderenni jaoks sobiv suund.
5. Libistage etteanderenni nagad  lõpuni dosaatori 

külgmistesse soontesse .
6. Kalibreerimiseks paigaldage kalibreerimiskott 

etteanderenni väljalaske otsas olevatele konksudele 
.

7. Avage vastava dosaatori luuk, et kalibreerida või 
puhastada.
Proovivõtu lõpetamisel ja enne kalibreerimise 
alustamist tuleb etteanderenn tõenäoliselt 
seemnejääkidest puhtaks teha. Pühkige jäägid kotti.

Pilt 69
Etteanderenni eemaldamine/hoiundamine

Pilt 70
Eesmisele dosaatorile paigaldatud etteanderenn

32453

32452
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Kalibreerimisvänt

Kalibreerimisvändaga seotud ohutusteave

Liikuvast ketist tulenev oht
Kalibreerimisvända kasutamise ajal peavad kõik inimesed, 
v.a masina operaator, hoidma külviku põhiraamist eemale. 
Kehaosad ja rõivad võivad jääda kettide, ketirataste ja 
ülekandemehhanismide vahele ning põhjustada seeläbi tõsiseid 
vigastusi. Kalibreerimisvända kasutamisel ükskõik kummal pool 
külvikut hakkavad veoajami süsteemi kõik osad liikuma, sh ka 
need osad, mida kalibreerimisvända kasutaja ei näe.

Seadme kahjustamise/vigastuse oht
Kalibreerimisvänta tohib pöörata ainult  päripäeva, kui olete 
külviku vasakul pool, või vastupäeva, kui olete paremal pool.
Kalibreerimisvända pööramine teist pidi võib kahjustada 
doseerimiskasti.

Märkus. Kui muutuva ülekandearvuga käigukast 
on seatud asendisse „0”, ei pruugi 
kalibreerimisvända kasutamine tagada punkri 
puhastamist seemnejäätmetest.

Üldteave kalibreerimisvända kohta
Vt pilt 71 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendusi ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
Külviku vasakule poole paigaldatud käsivända funktsioon 
on dosaatorite käsitsi käitamine (muidu pöörlevad 
dosaatorid ainult siis, kui külvik on maha langetatud ja 
liikumises).

Vänta kasutatakse tavaliselt kahel otstarbel:

• dosaatori kalibreerimiseks külvamisel ja
• dosaatori soonvõlli kambri puhastamiseks.

Materjalikao oht
Kui punkris on materjali, avage ainult kalibreerimisluuk (ees, 
dosaatori õhu sisselaskeava poolel). Ärge avage puhastusluuki 
(tagumine luuk, dosaatori õhu väljalaskeava poolel), sest muidu 
võib materjal suures koguses välja paiskuda.  Üldjuhul ei saa 
puhastusluuki uuesti piisavalt tihedalt sulgeda, enne kui punker 
on tühi.

Pilt 71
Käsivänt hoiuasendis

Pilt 72
Avatud kalibreerimisluuk

29416

26401
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Käsivända kasutamine
Vt pilti 74 või 75.
1. Tõstke külvik üles (lk 43). Veoajami rattaid ei saa 

käsitsi pöörata, kui külvik on alla lastud.
2. Et kasutada käsivänta mugavalt veoajami rataste 

pööramiseks, klappige külgsektsioonid (lk 44) kokku.
3. Puhastamiseks seadke mõlemad dosaatorid 

asendisse 80 või kõrgemale (VÄIKE vahemik) või 
asendisse 10 või kõrgemale (SUUR vahemik).
Kalibreerimiseks seadke kontrollitavad dosaatorid 
külvinormi juhendi kohaselt ja eemaldage teiselt 
dosaatorilt VEDAV või VEETAV hammasratas.

4. Avage selle dosaatori kalibreerimisluuk, mida 
hakkate puhastama või kontrollima.

5. Kui tegelete eespool asuva dosaatoriga, paigaldage 
etteanderenn (lk 68).

6. Kalibreerimiseks kaaluge kalibreerimiskott. Riputage 
kott konksu abil dosaatorile või etteanderennile, mida 
kontrollite.

7. Lükake käsivänt spetsiaalselt teibalt maha ja pange 
see vasakul või paremal olevale võllile, väljaspool 
veoajami ratast.

8. Dosaatori töö simuleerimiseks külvamise ajal 
pöörake käsivänta.

9. Kui töö on tehtud, lükake käsivänt vastavale teibale 
tagasi.

Kasutusjuhendi kohalduvad osad võivad sisaldada 
spetsiifilisi juhtnööre. Vt osa „Dosaatori kalibreerimine” 
külvinormi juhendist ning osi “Materjalist 
tühjendamine” lk 77 ja “Hoiundamine” lk 82.

Üldiselt võib käsivänta pöörata nii kiiresti, kui soovite. 
Näiteks kui traktor liigub põllul kiirusel 10 km/h, pöörleb 
veoajami võll kiirusel 120 p/min (2 pööret sekundis).

Enne jäätmete eemaldamist veenduge, et muutuva 
ülekandearvuga käigukastide seadistused oleks 
järgmised:

• üle väärtuse „10”, kui peaülekande vahemiku 
hammasrattad on suure külvinormi režiimil, või

• üle väärtuse „80”, kui peaülekande vahemiku 
hammasrattad on väikese külvinormi režiimil.

Muutuva ülekandearvuga käigukasti ja peaülekande 
vahemiku hammasrataste seadistuste muutmist vt osast 
“Materjalikulu seadistamine” lk 84.

Pilt 73
Käsivända talitlus, vahevõll

32395

Pilt 74
Käsivända talitlus, vasak ratas

29417

Pilt 75
Käsivända talitlus, parem pool

29417
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Ventilaatori talitlus

Ventilaatori ohutusteave

Ventilaatori pöörlevast labast tulenev oht
Ärge lülitage ventilaatorit sisse, kui võre on eemaldatud. 
Ventilaator hakkab kohe suurel võimsusel pöörlema. Kehaosad 
ja rõivad võivad jääda ventilaatori vahele ja tulemuseks võib 
olla eluohtlik või raske kehavigastus. Enne toimingute alustamist 
ventilaatoril lülitage selle ahel haakemehhanismist välja.

Survestatud vedelikust tulenev oht, laadimisteo hüdromootor
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Õlilekete tuvastamiseks 
kasutage paberi- või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL 
OMA KEHAOSI. Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi vigastustega.

Laadimisteo või ventilaatori ootamatu käivitumine
Seadke ventilaatori valikuklapp VENTILAATOR/LAADIMISTIGU 
(kui on olemas) asendisse VENTILAATOR, enne kui lülitate 
traktori hüdraulikasüsteemi ventilaatori hüdraulikaahela 
avamiseks sisse. Kui ventilaator ei käivitu ahela hoova aeglasel 
liigutamisel, seadke hoob ujuv- või neutraalsesse asendisse ja 
kontrollige valikuklappi.

Oht kahjustada seadet
Kaitske mootori tihendeid: ventilaatori ahel koosneb kolmest 
voolikust. Kõik peavad olema õigesti ühendatud. Veenduge, et 
KOGUMISTORU oleks ühendatud traktori väljalaskeavaga.
Vältige ahelate järsku vahetamist. Järsk käivitamine ja 
seiskamine või ahelate segamini ajamine võib kahjustada mootori 
tihendeid. Rakendage ventilaatori ahela hoob aeglaselt ja jälgige 
ventilaatori pöördeid seemnemonitorilt.

Märkus. Ärge käitage ventilaatorit vastupidises suunas. 
Vastupidises suunas pöörlev ventilaator ei 
tekita külvamiseks piisavat õhuvoolu. Kui 
ventilaator ei saavuta nõutud pöördeid (p/
min), veenduge, et ahela ühendused ei 
oleks segamini aetud või väljalaskeava 
valesti ühendatud. Kui ventilaator pöörleb 
vastassuunas, liigub laadimisteos olev materjal 
ka vastassuunas (kleepsul oleva illustratsiooni 
suhtes).
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Üldteave ventilaatori kohta
Hüdrauliline ventilaator tekitab õhuvoolu, mis 
suunab materjali dosaatoritest voolikutesse, 
edasi külvisekastidesse ja seejärel tööriistaribade 
sekundaarvoolikutesse.

Ventilaator peab pöörlema õiges suunas ja kitsas 
pöörlemisvahemikus, et tagada materjali etteanne 
vastavalt operaatori kalibreeritud külvinormile.

Vt pilt 76.
Kui külvikule on paigaldatud laadimistigu, siis kasutab 
see ventilaatoriga sama hüdroahelat.

1. Lülitage seemnemonitor sisse. Konfigureerige see 
vastavalt soovitud materjalidele ja külvinormidele. 
Seadke mõistlikud häiretasemed, mis hoiatavad 
ebapiisavast etteandest.

2. Kui külvikul ei ole ühtegi laadimistigu, siis jätkake 
punktist 5.

3. Alustuseks seadke ventilaatori/laadimisteo hüdroahel 
neutraalsesse asendisse.

4. Veenduge, et ventilaatori/laadimisteo valikuklapp 
oleks seatud asendisse VENTILAATOR. See 
klapp asub pearaami parempoolse tagumise nurga 
siseküljel.

5. Kui traktori mootor töötab madalatel pööretel, 
tõmmake ventilaatoriahela hoob aeglaselt välja. 
Rakendage ventilaatori soovituslik pöörlemiskiirus (lk 
98). Enne külvamise alustamist laske ventilaatoril 15 
minutit soojeneda.

6. Enne külvamise alustamist langetage külvik 
1,5–3 m. Seemned liiguvad vaid mõne sekundiga 
dosaatoritest vakku.

Oht kahjustada seadet
Käivitage ventilaator siis, kui traktor töötab madalatel pööretel. 
Ventilaatori käivitamine, kui traktor töötab kõrgetel pööretel, võib 
kahjustada ventilaatorit.

Ärge pange hüdraulikaõli voolu teist pidi töötama, kui ventilaator 
on sisse lülitatud.

7. Jälgige seemnemonitorilt külvinormi hoiatussignaale. 
Näiline ummistus, ebakorrapärane seemnete 
etteanne külvikust või etteande puudumine võivad 
viidata sellele, et ventilaator pöörleb vastassuunas.

8. Põlluserval ringi pöörates jätke ventilaator tööle. 
Seemendite üles tõstmisel lülitub materjali etteanne 
välja.

9. Kui olete külvamise lõpetanud, tõstke seemendid 
üles. Enne ventilaatori välja lülitamist katkestage 
materjali etteanne.

10. Ventilaatori välja lülitamiseks lükake ventilaatoriahela 
hoob sujuvalt ujuv- või neutraalsesse asendisse. 
Jälgige, et te ei lükkaks hooba sisse tõmmatud 
asendisse.

Märkus. Kui ventilaator pöörleb vastassuunas või haake-
mehhanismi konks on vastupidi ühendatud, on 
õhuvoolu kiirus nullilähedane. Kui süsteemis 
ei saavutata 3000 p/min, kontrollige vooliku 
ühendusi.

Märkus. Ventilaatori pöörlemiskiirust jälgib ja registreerib 
seemnemonitor, kuid selle tööd juhitakse 
käsitsi.  Optimaalne etteanne sõltub seemnete 
sordist ja taimekaitsevahenditest, kui neid 
kasutatakse. Lisateavet vt osast “Ventilaatori 
pöörlemiskiiruse  
reguleerimine” lk 98.

Ventilaatori seaded: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Välja sirutatud
Ujuv- või 

neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Külvamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Sisse 
tõmmatud

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Külvamise lõpetamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Välja sirutatud
Ujuv- või 

neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 76
Ventilaatori/laadimisteo valikuklapp

32392
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Reamarkeri talitlus (lisavarustus)
Külvikute NTA907 ja NTA3007 lisavarustuses 
on topeltreamarkerid. Tellimisinfo leiate osast 
“Reamarkerid” lk 159.

Reamarkeriga seotud ohutusteave

Elektrilöögioht
Reamarkerite kasutamisel jälgige, et õhuliine ei oleks lähedal. 
Reamarkerite kokku ja lahti klappimisel võib nende kõrgus 
küündida 7,3 meetrini maapinnast. Kui reamarker satub 
õhuliinile liiga lähedale või puutub vastu õhuliini, siis on traktori 
või külviku kõikides metallosades eluohtlik pinge ja inimene, 
kes neid puudutab, võib sattuda vooluringi, mille tulemuseks on 
raske vigastus või eluohtlik õnnetus. Kõrgepinge võib põhjustada 
elektrilöögiohu ka ilma otsese kokkupuuteta.

Rippuvast reamarkerist tulenev oht
Raskete vigastuste või eluohtlike õnnetuste vältimiseks ärge 
lubage kellelgi seista külgsektsioonide lähedal või all, kui töötate 
reamarkeritega. Reamarker võib kokku või lahti klappimise 
ajal põhjustada kõrvalseisjatele vigastusi. Reamarkerid võivad 
kiiresti ja ootamatult alla kukkuda, kui hüdraulikasüsteemis peaks 
tekkima rike. Reamarkerite hoovad on rasked ja reamarkerite 
kettad võivad olla teravad

Reamarkeritest tulenev lömastamise ja sisselõikamise oht
Raskete vigastuste või eluohtlike õnnetuste vältimiseks ärge 
lubage kellelgi seista külgsektsioonide lähedal või all, kui töötate 
reamarkeritega. Reamarkeri mehhanismil on palju kohti, mis 
võivad põhjustada lömastamise või sisselõikamise ohtu.

Reamarkeri ootamatust liikuma hakkamisest tulenev oht
Reamarkeri ootamatust liikuma hakkamisest tuleneva ohu 
vältimiseks peab reamarkeri lüliti CFM-juhtimispaneelil olema 
väljalülitatud asendis (alla lükatud), kui reamarkerid ei ole 
kasutusel.

Oht kahjustada seadet
Töötage reamarkeritega ainult siis, kui külvik on täielikult lahti 
klapitud. Reamarkeri alla laskmine võib kahjustada külvikut, 
kui külvik on kokku klapitud,. Reamarkeri välja sirutamine võib 
kahjustada traktorit, kui külvik on kokku klapitud.

Lisateavet reamarkerite kohta
Vt lisaks:
“Reamarkeri esmane seadistamine” lk 183,
“Reamarkeri reguleerimine” lk 115 ja
“Reamarkeri hooldus” lk 133.
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Enne reamarkerite kasutamist
Enne töö alustamist peavad ahelad olema õliga täielikult 
survestatud ja õhutustatud. Enne esimest kasutuskorda 
või pärast hooldust toimige osas “Reamarkeri 
hüdraulikasüsteemi õhutustamine” antud juhtnööride 
järgi lk 133.

Topeltreamarkeri talitlus
Topeltreamarkerid on ühendatud ahelaga, mis on 
varustatud reguleeritava automaatse järjestuse 
sulgventiiliga. See ventiil on hüdraulikaahelal, mis toidab 
klappimise ja kallutamise silindreid.

1. Vältimaks reamarkeri ootamatut liikuma hakkamist 
reamarkeri solenoidklapi rakendamise ajal, seadke 
jagatud ahel enne lülititele vajutamist neutraalsesse 
või ujuvasendisse.

2. Lülitage reamarkerid sisse CFM-juhtimispaneelil 
asuvast lülitist. Lülitage klappimine ja kallutamine 
välja ning reamarker sisse.

3. Jälgige, et külviku mõlemal pool oleks reamarkeritel 
5 m vaba ruumi. 

Märkus. Kumb reamarkeri pool ahela aktiveerimisel, 
pikeneb on ennustamatu, sest see sõltub 
järjestuse sulgventiili asendist pärast viimast 
kasutuskorda.

4. Lükake ettevaatlikult ahela hooba, et reamarkerid 
välja sirutada, ning jälgige, kumb reamarkeri pool 
pikeneb.

5. Kui reamarker ei pikene soovitud poolelt, lükake 
hoob tagasi (et sisse tõmmata), kuni reamarkerid 
on tagasi oma kohal. Seadke juhtimishoob korraks 
neutraalsesse asendisse ja seejärel alustage uuesti 
välja sirutamist. Selline toiming aktiveerib järjestuse 
sulgventiili tsüklilise talitluse ja sirutab välja teise 
reamarkeri.

6. Kui reamarker on täielikult välja sirutatud, seadke 
ahel neutraalsesse asendisse.

7. Reamarkeri kokku klappimiseks seadke ahel sisse 
tõmbamise režiimile, kuni reamarkerid on oma kohal.

8. Teise poole välja sirutamiseks toimige sama moodi, 
nagu punktis 5 on kirjeldatud.

Topeltreamarkeri erifunktsioon
Samal reamarkeri poolel:

• tõmmake reamarker sisse (tõstke üles) ja pöörake;
• aktiveerige vastassuunas oleva reamarkeri välja 

sirutamine;
• tõmmake see sisse ja sirutage välja algne 

reamarker.

Reamarkeri aktiveerimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Reamarkeri välja sirutamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Reamarkeri kokku klappimine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Sisse 
tõmmatud

Neutraalses 
asendis

Mõlemad reamarkerid lahti klapitud:

• täielikult välja sirutatud ühelt poolt.
• Tõmmake hetkeks sisse, seejärel sirutage välja, et 

aktiveerida vastaspool.

Pilt 77
CFM-juhtimispaneel – reamarker on aktiveeritud

29380
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Töö põllul
Viimane kontroll enne põllule minekut
Koostage alljärgnevate tabelite abil traktori/
külviku kontrollnimekiri, kus on loetletud viimased 
toimingud enne põllule minemist. Olenevalt traktori 
spetsifikatsioonist, külvikule paigaldatud lisadest ja 
külvitarvikutest võib see nimekiri olla pikem või lühem.

Mehaaniliste osade kontroll Lk

 � Kontrollige transpordi- ja kopeerrataste rõhku 166
 � Tiisli kõrguse seaded 32
 � Külvik on lahti klapitud 34
 � Tiisli eesmine konks on rakendunud 37
 � Pearaami transpordilukud on lükatud 

asendisse PÕLD
35

 � Külgsektsiooni transpordilukud on lükatud 
asendisse PÕLD

39

 � Külgsektsioonid on alla klapitud ja joondatud 145
 � Reamarkeri esmane pikkus on seadistatud 183
 � Reamarkeri ketta kalle on seadistatud 115
 � Kontrollige, kas laadimistigu on fikseeritud 

transpordiasendisse
64

 � Kontrollige, kas redel on fikseeritud 
transpordiasendisse

54

Elektrisüsteemi kontroll Lk

 � Veenduge, et elektriühendused oleks tugevad 30
 � Vilkur peab olema põllul töötamiseks välja 

lülitatud (ainult mudel NTA907)
31

 � Kontrollige seemnemonitori ja veenduge, 
et sellele ei oleks kuvatud ühtegi 
diagnostikateadet

a

 � Konfigureerige seemnemonitor vastavalt 
seemne sordile

a

 � Seadke CFM-juhtimispaneelil olev PEALÜLITI 
välja lülitatud asendisse ja reamarkeri lüliti 
sisse lülitatud asendisse (kui kasutate 
reamarkereid)

73

a.       Lisateavet vt DICKEY-john® Air Cart Controli kasutusjuhendist

Punkri ja õhusüsteemi kontroll Lk

 � Dosaatori luugid on suletud 57
 � Kollektori ja punkri vaheline tihend
 � Materjal on sisestatud 65
 � Õhulekkeid pole (v.a seemnekast) -
 � Voolikute kulgemine: voolikud ei tohi 

olla läbipaindunud ega kokku surutud 
(kontrollimise ajal peavad külgsektsioonid 
olema kokku klapitud ja tööasendis)

-

 � Voolikud on tugevalt ühendatud dosaatorite, 
külvisekastide ja seemenditega

-

Pilt 78
CFM-juhtimispaneel – reamarker on aktiveeritud

29380

Raamile paigaldatud külviketta kontroll Lk

 � Külviketta ja tööriistariba joondus 108
 � Külviketta surve 109

Tööriistaribade kontroll Lk

 � Seadke sügavuse reguleerimise hoovad ühele 
kõrgusele

114

 � Seadke vedrud samale survele, v.a 
rattajälgedes

111

 � Kontrollige rattakaabitsate (kui on paigaldatud) 
vahekauguseid

112

Hüdraulikasüsteemi kontroll Lk

 � Kontrollige, kas traktori hüdraulikavedeliku 
paak on täis

-

 � Kontrollige, ega ühendused ei leki -
 � Proovige seadet tõsta ja langetada 42
 � Kui külvik on varustatud laadimisteoga, peab 

valikuklapp olema asendis VENTILAATOR
72

 � Kontrollige ventilaatori talitlust 71
 � Seadke CFM-juhtimispaneelil olev lüliti 

„Reamarker” sisse lülitatud asendisse, kui 
kasutate reamarkereid

73

Dosaatorite ja ajami kontroll Lk

 � Dosaatorid, mida ei kasutata, peavad olema 
välja lülitatud (hammasratas eemaldatud)

88

 � Kasutatavate dosaatorite VEDAVA/VEETAVA 
vahemiku hammasrataste seadistus peab 
olema tehtud vastavalt külvinormile

88

 � Vastavalt külvinormile on valitud õiged 
soonvõllid

a

 � Muutuva ülekandearvuga käigukast 
peab olema seatud vastavalt 
kalibreerimistulemustele

89

 � Kontrollige kontaktratta rõhku 166
 � Kontrollige keti pingutusmomenti. Ühendage 

uuesti pingutusrulliku vedrud, kui need on lahti 
tulnud

175

a.       Vt külvinormi juhendit
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Töö põllul
Täitke osade “Käivituseelne kontroll” lk 33 ja 
“Viimane kontroll enne põllule minekut” lk 75 kõiki 
juhtnööre.

Pilt 79
CFM-juhtimispaneel – reamarker on aktiveeritud

29380

Rea alustamine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Sisse 
tõmmatud

Välja 
sirutatud

Kõigepealt 
välja sirutatud 

ja seejärel 
neutraalses 

asendis

Neutraalses 
asendis

Esimese rea kontroll Lk

1. Külvik on lahti klapitud ja paralleelne esimese 
tehnorajaga, seemendid on umbes 3 m 
kaugusel põllu servast

34

2. Enne külvamise alustamist laske ventilaatoril 
töötada vähemalt 15 minutit

3. CFM-juhtimispaneelil olev PEALÜLITI on sisse 
lülitatud

33

4. Klappige vaopoolne reamarker lahti
5. Seadke ventilaatori hüdraulikaahel madala 

etteandekiiruse tasemele, käivitage ahel 
Suurendage aegamööda ventilaatori 
etteandekiirust, et saavutada 3800 p/min

98

6. Veenduge, et seemnemonitoril ei oleks 
veateateid

a

7. Sõitke edasi, langetage külvik ja proovige 
lühidalt külvata

8. Jääge seisma. Hinnake järgmiseid parameetreid:
• külviketta sügavus
• külvisügavus
• surveratta talitlus

9. Tehke vajalikud seadistused 83
a. Vt külvinormi juhendit

Seemnemonitor
Seemnemonitori funktsioonid:

• külviku kõrguse reguleerimise jälgimine
• seemnete etteande takistuste tuvastamine
• ventilaatori pöörlemiskiiruse jälgimine
• punkris oleva materjali taseme jälgimine
• õhusurve jälgimine punkris
• külvinormi jälgimine  

(külvinormi juhtimine on lisavarustuses)
• liikumiskiiruse jälgimine
Aruannete ja hoiatuste konfigureerimisjuhised leiate 
DICKEY-john® Air Cart Controli kasutusjuhendist.

Kontroll järskude pöörete tegemiseks põllul Lk

1. Klappige reamarker kokku 73
2. Tõstke külvik üles 43
3. Tehke pööre
4. Klappige vaopoolne reamarker lahti 73
5. Langetage külvik 3 m enne põlluserva 42
6. Jätkake külvamist

Järskude pöörete tegemiseks tuleb seemendid maapinnalt 
kindlasti üles tõsta.

Külvamise ajutise lõpetamise kontroll Lk

1. Jätke traktor seisma
2. Seadke hüdraulikaahel ujuv- või neutraalsesse 

asendisse
98

3. Klappige reamarker kokku 73
4. Tõstke külvik üles 43

Märkus. Kui jääte keset vagu seisma, siis enne 
külvamise jätkamist tõstke külvik üles ja 
tagurdage 3 m

Külvamise lõpetamise kontroll Lk

1. Toimige nagu ajutisel lõpetamisel
2. Seadke külgsektsiooni transpordilukud 

asendisse MAANTEE
45

3. Kallutage külgsektsioonid üles 46
4. Seadke traktor klappimise režiimile 47
5. Klappige külgsektsioonid kokku 44
6. Kinnitage külgsektsioonid konksudega 48
7. Seadke pearaami transpordilukud asendisse 

MAANTEE
49

8. CFM-juhtimispaneeli olev PEALÜLITI välja 
lülitatud asendis

47

9. Vilkuri lüliti SISSE LÜLITATUD (ainult mudel 
NTA907)

31

10. Sõidutuled on SISSE LÜLITATUD
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Materjalist tühjendamine

Tühjendamisega seotud ohutusteave
Seadme tühjendamisel materjalidest on samad ohud kui 
selle täitmisel materjaliga. Vt soovitusi lk 65.

Tühjendamine laadimistigu kasutamata
1. Tõstke külvik üles, klappige kokku, kallutage üles ja 

kinnitage konksudega (lk 44).
2. Sõitke külvikuga tasasele asfalteeritud pinnale või 

suure presendi peale. Rakendage traktori seisupidur 
ja lülitage traktori mootor välja

3. Kui tühjendate eesmist punkrit, kasutage 
etteanderenni (lk 68) või pange seemendite peale 
present, et hiljem oleks hõlpsam puhastada

4. Laske redel alla (lk 54) ja avage punkri kaas (lk 56), 
mida hakkate tühjendama. Kui punkrites ei ole sama 
materjal, siis tühjendage punkrid ükshaaval.

5. Punkri tühjendamisel väetisest või 
taimekaitsevahendiga töödeldud seemnetest 
järgige samu ohutusnõudeid, mis kohalduvad punkri 
täitmisele materjaliga

Vt pilt 80 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendusi ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
6. Kõigepealt avage kalibreerimisluuk . Kogumisalale 

võib kukkuda väike kogus materjali
7. Seejärel avage puhastusluuk . Olge valmis 

suureks materjalivooks, kuni punker on tühi.
8. Paigaldage kalibreerimisvänt (lk 69). Pöörake seda 

seni, kuni kalibreerimisluugist ei tule enam materjali.
9. Kui te ei kasuta külvikut pikema aja jooksul, toimige 

osa “Materjalijäätmete eemaldamine” lk 124 
juhtnööride järgi.

10. Kui te tühjendate eesmist punkrit ja ei paigaldanud 
etteanderenni ega katnud seemendeid presendiga, 
puhastage seemendid harja abil materjalist.

11. Sõitke külvikuga kogumisalalt eemale ja koguge 
jäätmed kokku.

12. Puhastage luugid ja dosaatori põhi.
13. Sulgege luugid. Kui kasutasite etteanderenni, 

siis pange see ära. Kui pargite külviku ajutiselt 
või kavatsete külvikut transportida, siis sulgege 
luugid täielikult. Hoiundamiseks sulgege luugid nii, 
et elastomeerist tihendid puutuksid kergelt vastu 
dosaatori korpust, nii on tagatud kondensatsioonivee 
väljavoolamine. Vältimaks putukate sattumist 
punkrisse, ärge jätke luuke liiga lahti.

Kemikaalidest tulenev oht
Põllumajanduses kasutatavad kemikaalid, sh taimekaitsevahendid 
ja väetises sisalduvad ained võivad olla ohtlikud.  Ebaõige 
kasutamine võib põhjustada inimestele ja loomadele raskeid 
vigastusi ning kahjustada taimi, pinnast ja vara.

Sisse vajumise ja kiire lämbumise oht
Materjaliga täitmiseks või materjalist tühjendamiseks ei tohi 
minna punkri sisse.

Pilt 80
Dosaatori luugid on avatud

26341
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Tühjendamine laadimisteo abil: Tagumine punker
1. Parkige külvik kohta, kus ei ole õhuliine.
2. Tõstke seemendid (lk 43) üles ja klappige 

külgsektsioonid (lk 45) kokku.
3. Langetage seemendid (lk 42) alla, et tagada 

keskmisele sektsioonile maksimaalne puhasvahe.
4. Lülitage traktori hüdraulikasüsteem välja või seadke 

laadimisteo/ventilaatori ahel ujuv- või neutraalsesse 
asendisse

5. Avage veidi tagumise punkri kaas
Vt pilt 81.
6. Laske laadimistigu alla (lk 60)
7. Lükake sisselaskepunker tagumise dosaatori alla

(eesmise punkri tühjendamisel järgige lisaks lk 80 
toodud juhtnööre)

8. Pange laadimisteo väljalaskeava alla kogumiskolu 
või -veok

9. Paigaldage kalibreerimisvänt (lk 69)

Tühjendamiseks valmistumine: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Ujuv- või 
neutraalses 

asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 81
Tagumise punkri tühjendamine l 

aadimisteo abil

32393
29409
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Tühjendamine laadimisteo abil: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Välja 
sirutatud

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Vt pilt 81 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendusi ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
10. Avage (eesmine) kalibreerimisluuk . Väike 

kogus seemneid võib kukkuda laadimisteo 
sisselaskepunkrisse
Ärge avage (tagumist) puhastusluuki Clean-Out 
Door  enne, kui laadimistigu on sisse lülitatud, sest 
muidu võib materjal hakata suures koguses voolama 
ja ummistada laadimisteo sisselaskepunkri.

11. Veenduge, et laadimisteo juhtimishoob oleks asendis 
„Keskmine/väljas”.

Vt pilt 83.
12. Seadke valikuklapp ventilaator/laadimistigu 

asendisse LAADIMISTIGU.

13. Lülitage ventilaatori/laadimisteo hüdraulikaahel välja. 
Sel ajal laadimistigu ei tööta

 
Pöörlevast laadimisteost tulenev oht
Selle toimingu tegemiseks on vaja kahte inimest, et operaator ei 
peaks olema üksi ja minema pöörleva laadimisteo lähedale.

Pilt 82
Avatud kalibreerimisluuk

Pilt 83.
Ventilaatori/laadimisteo valikuklapp

26401

32392
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Vt pilt 83 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendusi ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
14. Kui dosaatori ala on puhas, käivitage korraks 

laadimistigu ja vaadake, mis suunas tuleb käepidet 
keerata, et materjali tõsta. Laadimisteo operaator 
peab seisma kõrval ja olema valmis tegutsema

15. Teine isik peab avama puhastusluugi  ja seejärel 
eemale minema

16. Niipea kui luugi operaator on laadimisteost 
eemaldunud, aktiveerige laadimisteo reguleerklapp, 
et materjal hakkaks liikuma.

17. Kui etteanne dosaatorist lõpeb, pöörake 
kalibreerimisvänta, kuni dosaatori kalibreerimise 
poolelt ei tule enam materjali.

18. Kui materjali etteanne kogumiskolusse või -veokisse 
lõpeb, seadke laadimisteo juhtimishoob asendisse 
„Keskmine/väljas”.

19. Lülitage laadimisteo hüdraulikaahel välja. Võtke 
laadimistigu ära ja pange hoiule (lk 64)

20. Kui te külvikut enam pikema aja jooksul ei kasuta, 
toimige osa “Probleemid materjalijäätmete 
eemaldamisel” lk 125 juhtnööride järgi.

21. Puhastage luugid ja dosaatori põhi.
22. Sulgege luugid. Kui pargite külviku ajutiselt või 

kavatsete külvikut transportida, siis sulgege luugid 
täielikult. Hoiundamiseks sulgege luugid nii, et 
elastomeerist tihendid puutuksid kergelt vastu 
dosaatori korpust, nii on tagatud kondensatsioonivee 
väljavoolamine. Vältimaks putukate sattumist 
punkrisse, ärge jätke luuke liiga lahti.

Tühjendamine laadimisteo abil: eesmine punker
Külvikul olev laadimistigu ei ole mõeldud regulaarseks 
kasutamiseks, see ei ole abivahend eesmise punkri 
tühjendamiseks. Kui seadmele on paigaldatud 
polümeerist sisselaskepunker, siis ei mahu laadimisteo 
sisselaskeava eesmise dosaatori alla. Peale selle võib 
laadimisteo väljalaskeava olla kogumiskolu või -veoki 
jaoks liiga madal.
Great Plains soovitab:

• puhastada eesmise punkri jäätmetest (või kui töö 
tegemiseks tuleb kasutada ainult ühte punkrit, siis 
kasutada tagumist) või

• tühjendada eesmine punker ilma laadimistigu 
kasutamata (lk 77).

Polümeerist sisselaskepunkri eemaldamine laadimisteolt 
võimaldab lükata laadimisteo eesmise punkri dosaatori 
alla. Kui aga sisselaskepunkrit ei ole, ei püüa laadimisteo 
sisselaskeava kogu alla kukkuvat materjali kinni.

Sisselaskepunkri võib panna lahtiselt laadimisteo 
sisselaskeava alla, et jäägid kinni püüda ja suunata osa 
jääkidest sisselaskeavasse.

Tühjendage esmalt tagumine punker. Seejärel toimige 
nii, nagu tagumise punkri tühjendamisel, v.a alljärgnevad 
erinevused:

7a. enne punkti 7(b) lk 78 eemaldage laadimisteo 
sisselaskepunker;

7c. pärast punkti 7(b) lükake sisselaskepunker 
sisselaskeava alla.

Tühjendamine laadimisteo abil: hüdraulikaahela talitlus

Tõstmine
Ventilaator, 
laadimistigu

Kokku/lahti 
klappimine, 
kallutamine, 
reamarker

Transpordi-
konksud

Neutraalses 
asendis

Ujuv- või 
neutraalses 

asendis

Neutraalses 
asendis

Neutraalses 
asendis

Pilt 84
Dosaatori luugid on avatud

26341
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Parkimine
Külviku parkimisel lühemaks perioodiks kui 36 tundi 
järgige allpool toodud juhtnööre. Pikemaajaliseks 
hoiundamiseks vt järgmist teemat „Hoiundamine”.

1. Sõitke külvikuga tugevale tasasele pinnale.
2. Veenduge, et punkri kaaned oleks riividega suletud, 

lisaks fikseerige punkri kaaned turvakaabli või 
tabaluku ja ketiga, et lapsed ei saaks punkrisse 
minna. Vt osa “Kaane sulgemine” lk 56.

3. Eemaldage tugijalg selle hoiukohast ja kinnitage see 
tugevalt külviku tiisli välisküljel oleva tõstelati külge. 
Vt osa “Külviku haakimine traktorile” lk 27.

4. Kui pinnas on pehme, pange tugijala alla lai plokk või 
plaat, et suurendada kontaktala

Märkus. Kokku klapitud, kallutatud ja traktori külge 
haagitud külviku staatilisele tiislile võib 
rakenduda jõud kuni 2180 kg.

5. Vältimaks tugijala kaevumist pinnasesse või libisema 
hakkamist, tõkestage külviku rattad turvaliselt 
tõkiskingadega (lk 31).

6. Kui külvik on varustatud piduritega (lisavarustuses), 
ühendage piduritorustik haakemehhanismi juurest 
lahti.
Kahetorusüsteemiga õhkpidurite korral ühendage 
kõigepealt lahti traktoril olev punase ühenduspea 
liitmik (juhtimissüsteem) ja seejärel sinist värvi 
toiteliitmik. Pange mõlemad liitmikud külvikul vastava 
värviga tähistatud ühenduspeahoidikusse.

7. Ühendage elektrijuhtmed lahti ja kaitske 
olemasolevate korkide või katetega.

8. Vabastage hüdraulikasüsteem survest, seejärel 
ühendage lahti hüdraulikavoolikud ja tõmmake kõik 
torud külviku tiisli juurde tagasi. Pange voolikute 
otsad vooliku kinnitusklambrites olevatesse 
avadesse. Suur ülemine ava on mõeldud ventilaatori/
laadimisteo korpuse tühjendustoru jaoks.

9. Ühendage hüdropidurite toru (lisavarustus) lahti.
10. Ühendage turvakett lahti.
11. Ühendage külvik traktorist või muust veokist lahti.

HOIATUS
• VÄÄR KASUTAMINE VÕIB SEADET KAHJUSTADA.
• VALIGE SÕIDUKI TÜÜBILE JA SUURUSELE VASTAVAD TÕKISKINGAD.
• KASUTAGE ALATI KAHTE TÕKISKINGA KORRAGA. PARKIGE SÕIDUK TASASELE PINNALE.
• EKSTREEMSETES OLUKORDADES VÕIB VAJA MINNA MITUT PAARI.
• PANGE TÕKISKINGAD KALLAKU SUUNAS.
• KUI KALLAKU SUUNDA ON RASKE MÄÄRATA, PANGE TÕKISKINGAD MÕLEMALE POOLE.
• ENNE TÕKISKINGADE PAIGALDAMIST RAKENDAGE SEISUPIDUR JA VEENDUGE, ET SEE 

TOIMIKS.
• PANGE TÕKISKINGAD RISTI JA TIHEDALT VASTU KÕIKIDE RATASTE REHVIMUSTRIT.
• VEENDUGE ALATI, ET TÕKISKINGAD VASTAKSID NÕUETELE.
• ÄRGE SÕITKE ÜLE TÕKISKINGADE.

817-925C

Pilt 85
Tugijalg kasutusel

29521
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Hoiundamine
Hoidke külvikut kohas, kus lapsed ei saa sellega 
mängida. Pikemaajalisemal hoiundamisel hoidke külvikut 
võimaluse korral siseruumides.

1. Tühjendage punkrid materjalist. Vt osa “Materjalist 
tühjendamine” lk 77.

2. Tehke punkri kaaned lahti, sest muidu on tihendid 
kogu aeg surve all. Pange kett või turvakaabel 
läbi U-poldi ja riivi käepideme, et vältida volituseta 
sisenemist punkrisse ja kaane juhuslikku avanemist 
tugeva tuule korral.

3. Tühjendage punkrid täielikult. Kasutage käsivänta 
ja pöörake dosaatoreid mitu korda, et punkrid 
täielikult tühjendada. Vt osa “Kalibreerimisvänt” lk 
69. Materjali täielikuks eemaldamiseks puhastage 
dosaatorid suruõhuga.

4. Kui punkrid jäid pärast viimast laadimist 
puhastamata või tühjendamise ajal, laske 
laadimistigu alla ja pange selle mootor vastupidi 
käima ning oodake, kuni laadimistigu on täiesti tühi. 
Vt osa “Laadimisteo talitlus (lisavarustus)” lk 59.

5. Lükake laadimistigu hoidikusse tagasi. Külvik peab 
olema pikemaajalise hoiundamise asendis. Vt osa 
“Laadimisteo hoiundamine” lk 64.

6. Kui külvikul on lisavarustusse kuuluv õhk-/
hüdropidurite süsteem, tuleb paak esmalt veest 
tühjendada (lk 137).

7. Eemaldage ajamiketid ja pange need õlisse hoiule.
8. Määrige külvik osas “Määrimine ja plaanipärane 

hooldus” lk 148 toodud juhtnööride järgi.
9. Kontrollige üle kõik poldid, tihvtid, liitmikud ja 

voolikud. Vajaduse korral pingutage, remontige või 
vahetage osad.

10. Kontrollige üle kõik liikuvad osad ja veenduge, et 
need ei oleks kulunud või kahjustunud.  Märkige 
üles kõik osad, mis vajavad enne järgmist hooaega 
parandamist või välja vahetamist.

11. Avage doseerimiskasti luugid täielikult, et vabastada 
tihend survest ja võimaldada loputusveel välja 
voolata.

12. Peske punker põhjalikult veega, et vältida väetisest 
või taimekaitsevahenditest tuleneda võivat 
korrodeerumisohtu.

13. Jätke luugid veidi lahti, ent mitte nii palju, et loomad 
võiksid dosaatoritesse sattuda. Vajaduse korral 
fikseerige luugid traadiga. Külviku hoiundamise ajal 
ei tohi tihendid olla surve all.

14. Tõstke redel üles ja fikseerige see transpordi-
asendisse, et keegi ei saaks seda redelina kasutada.

15. Rooste vältimiseks määrige kõik osas „Hooldus” 
loetletud osad.

16. Puhastage külvik porist, mustusest, õli- ja 

määrdeainejääkidest.

17. Rooste vältimiseks määrige lahtised silindrivarred.
18. Rooste vältimiseks tuleb kriimustunud, pragunenud 

ja kulunud kohtades teha värviparandused.
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Seadistused 

Seadistuste kokkuvõte
Külviku NTA907 või NTA3007 parimate tööomaduste 
tagamiseks tuleb teada kõikide komponentide 
tööpõhimõtet. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks 

Seadistus Lk Seadistuse funktsioon

Tiisli kõrgus 32 Traktorile rakenduv õige tõmbekoormus

Raami ja külgsektsiooni joondamine 145 Külvi ühtlus

Kõrguse reguleerimise lüliti 99 Dosaatori ajami õige sisse/välja lülitamine

Keti lõtk 123 Ebaühtlase doseerimise ja seemnete liiga väikese etteande 
vältimine

Veoajami reguleerimine 97 Ühtlane doseerimine ja kahjustuste vältimine

Seadurratta stabilisaatori pidurid 155 Seadurratta pöörlemise minimeerimine transportimise ajal

Monitori konfigureerimine - Seadme õige olek: esmane teabeallikas on DICKEY-john®-i 
kasutusjuhend 110011375

Materjalikulu seadistamine - Seemnete ja väetise normid: esmane teabeallikas on 
külvinormi juhend 167-085B

Suure vahemikuga soonvõllide komplektid 84 150% või 200% külvinormist

Külvinormi vahemiku hammasrattad 88 10× külvinormi muutmine

Muutuva ülekandearvuga käigukastid 89 0 kuni 100% hetke külvinormi vahemikust

Kalibreerimine 90 Õige külvinorm vastavalt materjalile

Reamarkeri reguleerimine

Reamarkeri pikendus 183 Vaalude vahekaugus

Reamarkeri ketta kalle ja suund 115 Reamarkeri nähtavus

Reamarkeri kiiruse reguleerimine 184 Reamarkeri töökindel talitlus

Reamarkeri keti pikkus 147 Markeerimine ebatasasele pinnale, sujuv kokku klappimine

Ventilaatori reguleerimine 98 Pidev seemnete etteanne dosaatoritele

Hüdrauliline surve ja kaalu ümberjaotamine 101

Möödavooluklapi reguleerimine 104 Vajalik LS ja PFC suletud hüdraulikasüsteemide puhul

Hüdraulilise surve reguleerimine 102 Piisav tööriistariba surve tugevama pinnase jaoks

Seemendi alusraami reguleerimine 106 Seemendi asendi hoidmine suurema surve korral

Kaalu ümberjaotamise reguleerimine 107 Kaalu edastamine külgsektsioonidel olevatele 
tööriistaribadele suure külvinormi seadistuste korral

Raamile paigaldatud külvikettad 108 Tööriistariba vao-eelne sügavus

Tööriistariba reguleeringud 07-seeria jaoks

Seemendi sügavus 114 Külvisügavus

Tööriistariba surve (kokku) 102 Külvisügavuse ühtlus

Tööriistariba surve (üksikult) 111 Külvisügavuse ühtlus rattajälgedes

Seemendi ketta reguleerimine 111 Seemne sügavus, seemne ja mulla kontakt

Sisemised kaabitsad 112 Ketta nõuetekohane talitlus

Seemnesuunaja reguleerimine (lisavarustus) 113 Seemne ja mulla kontakt

Surveratta reguleerimine 114 Pinnase tõhus katvus

saab kõiki komponente ka seadistada. Isegi kui 
külvitingimused eriti ei muutu, tuleb seadet aeg-ajalt 
seadistada, sest osad kuluvad.
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Materjalikulu seadistamine
Külvinormide seadistamist käsitletakse külvinormi 
juhendis 167-085B, mis sisaldab ka seemnete ja väetiste 
külvinormide tabeleid. Kasutusjuhendis käsitletakse teemat 
vaid kokkuvõtlikult.
Külvik NTA907 või NTA3007 on mahupõhine haakeseade. 
Doseerimissüsteemi seadistamine võimaldab reguleerida 
külvinormi vastavalt materjali tihedusele ja teralisusele. 
Alljärgnevates tabelites toodud andmed on ainult 
lähtepunktiks. Täpsete külvitulemuste saavutamiseks on 
vajalik kalibreerimine (isegi kui mõlemas dosaatoris on 
sama materjal ja külvinorm on ka sama). Materjalikulu 
seatakse eraldi mõlema punkri ja dosaatori jaoks.

Kontrollige kontaktrattaid
Usaldusväärne materjalikulu saavutatakse ainult siis, kui 
maapinnaga kokkupuutuvad süsteemid töötavad korralikult. 
Transpordirattad ja veoajami rattad peavad olema õige 
suurusega. Rehvirõhk peab vastama tehase ettekirjutustele. 
Kontrollige alati rehvirõhku, eriti just kontaktratastes olevat 
rõhku, kui täidate punkrid seemnete või väetisega. Vt lk 166.
Kulunud rattad tuleb asendada õiges suuruses ratastega.

Kontrollige soonvõlli tüüpi
Juhuks, kui on vaja külvata suure külvinormiga või 
kui seemned on väga väikesed, pakub Great Plains 
alternatiivseid dosaatori soonvõlle (lk 158), mis tagavad 
külvinormi kuni 150%, 200% või u 25% võrreldes tehase 
standardse soonvõlliga.
Vt pilt 86. 
(Sellel pildil on kujutatud ühe kanaliga „tähik” koos pooltega, üks 
ühendatud tähik, kaks kokku pandud tähikut ja üks vaherõngas.)
Vaadake tähikute konfiguratsiooni oma seadmel. Kui teie 
külviku tehaseseadistust ei ole kunagi muudetud, siis on 
teie külvikul standardsed dosaatori soonvõllid, millel on 
kaks tähikut (4 poolikut tähikut) väljundi kohta. Tähikute 
hulgast ja tüübist sõltub ka see, missugusest külvinormi 
tabelist tuleb juhinduda.

Vt pilt 87 (sellel kujutatakse kontrollimist dosaatori alt).
Kui konfiguratsioon ei ole teada, vaadake soonvõlli 
läbi punkri kaane (kui punker on tühi) või dosaatori alt 
(kalibreerimisluuk peab olema täiesti lahti). Võlli pole 
vaja eemaldada. Kontrollige aktiivsetel väljunditel olevaid 
kanaleid (  või ) ja vaherõngaid .

Standardsel 2 tähikuga võllil on mõlemal seemnete 
väljalaske aval kaks standardset soonvõlli (4 poolt ), 
kusjuures iga järgmine paar on järgmisest veidi kaugemal. 
Kasutamata väljundid on vaherõngastega  täielikult 
blokeeritud.
3 tähikuga võlli puhul on igal väljundil 3 kanalit .  
4 tähikuga võlli puhul on igal väljundil 4 kanalit , kusjuures 
järgnevate väljalaskeavade vahel ei ole vaherõngaid.
Väikeste seemnete võlli puhul on igal väljalaskeaval üks 
komplekt õõnsaid kanaleid .
Vt lisaks „Dosaatori kanalite vahetamine” lk 185.

Pilt 86
Standardsed / väikesed tähikud ja vaherõngas

Pilt 87
Soonvõllide kontrollimine

32400

26426
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Õige tabeli ja külvinormi leidmine
Standardsed 2 tähikuga külvinormid leiate külvinormi 
juhendi põhiosast. 3 ja 4 tähikuga ning väikesed 
seemnete külvinormid leiate lisast.

Kui kavatsete kasutada mõlemat punkrit, seadistage 
eraldi mõlemad punkrid, sest konfiguratsioonid (sh 
tähikud) võivad olla täiesti erinevad.

1. Veenduge, et tabel kohaldub ka teie materjalile ja 
tähiku(te)le.

2. Määrake oma materjal ja külvinorm.
Märkus. Kui te saate valida mitme tabeli vahel, siis 

kõige püsivamate tulemuste saavutamiseks 
kasutage sellist, mille puhul muutuva 
ülekandearvuga käigukasti väärtus on 
vahemikus 30–70.

Millega tuleb arvestada, kui kasutate kahte punkrit 
korraga
Kui ühe ja sama materjali etteanne toimub mõlemast 
punkrist, siis see, millise külvinormiga alustada, sõltub 
sellest, kas mõlemad dosaatorid töötavad korraga või 
järgemööda (kõigepealt üks ja siis teine).

Tabelites ei arvestata kahe punkri korraga kasutamise 
võimalust. Kui mõlemast punkrist doseeritakse ühte ja 
sama materjali ühe ja sama külvinormiga ning ühel ajal, 
on tootlikkus kaks korda suurem kui tabelis märgitud.  
Kui etteanne toimub kordamööda või kui ühel ajal 
doseeritakse erinevaid materjale, toimige nii, nagu 
kasutaksite ühte punkrit.

Suure vahemikuga kanalite kasutamine
Mõnede seemnesortide jaoks on antud suure külvinormi 
tabelid, kuid mitte kõik tabelid ei hõlma kõiki suure 
vahemiku jaoks mõeldud kanalite kombinatsioone. Sel 
juhul võite kasutada ükskõik millist standardset ühe 
punkriga tabelit.

Seadistused, kui kasutate kahte dosaatorit / suure 
vahemikuga kanalit
Esmase tabeli leidmiseks kahe punkriga ja/või 
teistsuguste soonvõllidega töötamiseks

Tabeli külvinorm = Põllu külvinorm × Otsitav koefitsient

Külvinormi leidmiseks ja selle kontrollimiseks 
kalibreerimise abil:

kalibreerimise külvinorm = põllu külvinorm × kahekordne koefitsient

Seadistused, kui külvate väikeseid seemneid
Väikeste seemnete külvinormid on antud mõnedea, 
kuid mitte kõikide seemnete kohta, mis võivad ühilduda 
lisavarustusse kuuluva väikse/õõnsa soonvõlliga. Kui 
seemnesordi kohta on olemas tabel standardse võlli 
kasutamiseks, valige külvinorm, mis on umbes 500% 
(5×) soovitud külvinormist. Väikeste seemnete võll 
doseerib 20–50% standardsest võllist.

Seadistused soovitud külvinormi saavutamiseks

Selle materjali punkrid

Üksik või järjestikune Kaks korraga

2 tähikuga 
(standardne)

Tabel oleks 1× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 1,0 
Kahekordne koefitsient = 1,0

Tabel oleks 2× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 0,5 
Kahekordne koefitsient = 0,5

3 tähikuga
Tabel oleks 1,5× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 0,67 
Kahekordne koefitsient = 1,0

Tabel oleks 3× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 0,33 
Kahekordne koefitsient = 0,5

4 tähikuga
Tabel oleks 2× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 0,5 
Kahekordne koefitsient = 1,0

Tabel oleks 4× külvinorm 
Otsitav koefitsient = 0,25 
Kahekordne koefitsient = 0,5

Näiteks:
Külvik: NTA907-4875
Vili: oder (suure vahemikuga kanali tabelit ei ole)
Külvinorm: 500 kg/ha (tabel, kui kasutatakse üle 2 kanali)
Kanalid: 3 tähikuga
Doseerimine: ühel ajal kahest punkrist
 165 = 500 × 0,33
Vaadake seadeid külvinormi 165 kg/ha kohta

Näide jätkub:
Külvinorm: 500 kg/ha 
 250 = 500 × 0,5
Kalibreerige mõlemad dosaatorid väärtusele 250 kg/ha

a. Vt osa „Kontrollitud väikesed seemned” lk 158.
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Materjali konfigureerimine monitoril
DICKEY-john® IntelliAg® monitor näitab dosaatori 
soonvõlli pöörlemiskiiruseid ja võimaldab koostada 
külviaruandeid kg/ha (või naela aakri kohta).

Täpse aruande koostamiseks tuleb monitori sisestada 
mitmed erinevad andmed. Andmed, mis muutuvad 
väga harva, sisestati juba külviku seadistamise ajal. 
Konkreetsele materjalile (seemned või väetis) omased 
andmed tuleb sisestada nende materjalide esmakordsel 
kasutamisel ja materjali muutumisel.

Lisateabe saamiseks vt DICKEY-john®-i 
lühijuhendit.

Materjali konfigureerimise ekraan 
seemnete jaoks

„Tüüp” – Seemnete konfigureerimiseks tuleb see 
ekraan seada režiimile „Gran Seed Monitor”.

„Tihedusühikud” – Meeterrežiimis peab see olema 
alati kg liitri kohta. Kui on konfigureeritud režiimile „USA” 
(USA mõõtühikud), on see naela vaka kohta või naela 
kuupjala kohta.

„Tihedus” – Külvatava seemne tihedus. Selle teabe 
saate materjali mahutilt või tarnijalt. Kui andmed 
puuduvad, vt külvinormi tabelist.

„Külvisekastide koguarv” – Primaarvoolikute arv, mis 
väljuvad doseerimiskasti tagant (külvikute NTA907 või 
NTA3007 puhul on see alati 4).

„Kalibreerimise konstant” – Selle väärtuse leiate 
külvinormi tabelist vastavalt külvinormile või see on 
konkreetse seemne kalibreerimisel saadud väärtus.

Materjali konfigureerimise ekraan väetise 
jaoks

„Tüüp” – Väetise konfigureerimiseks tuleb ekraan 
seada režiimile „Gran Fert Monitor”.

„Tihedus” – Sisestage laotatava väetise tihedus: 
kilogramm liitri kohta (naela kuupjala kohta). Selle 
teabe saate materjali mahutilt või tarnijalt. Kui andmed 
puuduvad, vt külvinormi tabelist.

„Külvisekastide koguarv” – Primaarvoolikute arv, mis 
väljuvad doseerimiskasti tagant (külvikute NTA907 või 
NTA3007 puhul on see alati 4).

„Kalibreerimise konstant” – Selle väärtuse leiate 
külvinormi tabelist vastavalt külvinormile või see on 
konkreetse väetise kalibreerimisel saadud väärtus.

Märkus. Enne tiheduse väärtuse sisestamist sisestage 
alati tiheduse ühikud. Tiheduse ühikute 
muutmine muudab ka tiheduse väärtust.

25421
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Renni seadete ekraan

1. renni seaded on eesmise punkri jaoks.
2. renni seaded on tagumise punkri jaoks.

„Tüüp” – Vastavalt kummassegi punkrisse sisestavale 
materjalile valige režiim „Gran Seed Monitor” või „Gran 
Fert Monitor”.

„Materjali nimi” – Valige materjali nimi, mis on 
konfigureeritud 1. ja 2. renni jaoks ülal toodud punktides 
1 ja 2.

„Anduri konstant” – [ 360 ]

„Ülekandesuhe” – [ 1 ]

„Renni laius” – on haakeseadme laius (vaalu laius) 
tollides (cm). Täpsed andmed rea/vaalu seadistamiseks 
leiate lk 163 (mudelile NTA907) ja lk 164 (mudelile 
NTA3007).

Kui monitori on sisestatud õiged andmed, on see mugav 
vahend muutuva ülekandearvuga käigukasti seadete 
peenhäälestamiseks. Kui monitori sisestatud andmed ei 
vasta soovitud külvinormile, pöörake vänta ja reguleerige 
kergelt muutuva ülekandearvuga käigukasti juhthooba, 
et saavutada soovitud külvinorm.

Kui külvikul on lisavarustusse kuuluv külvinormi 
muutmise funktsioon, tuleb seada ka kontrollitud materjal 
ja käitusmehhanismi renn. Lisateavet vt 166-263M.

Külvinormi reguleerimine
Külvinormi määravad:

• soonvõllid (vt lk 84): standardne 2 tähikuga / 1× 
külvinorm või lisavarustusse kuuluv 3 tähikuga / 1,5× 
või 4 tähikuga / 2× külvinorm;

• ühest või kahest punkrist doseerimine (vt lk 85);
• seemnedosaatori peaülekande vahemiku 

hammasrattad;
• muutuva ülekandearvuga käigukasti seaded.
Külvinormi juhendis olevate tabelite aluseks on keskmise 
suuruse ja kontrollkaaluga puhastatud ja töötlemata 
seemned. Külvinorme mõjutab mitu erinevat tegurit, 
nagu võõrkehade olemasolu, seemnete töötlus, suurus, 
põllu seisukord ja kontrollkaal.

Nende tegurite kompenseerimiseks on vaja teha 
väiksemaid seadistusi. Kõigepealt tehke külvinormi 
seadistused tabelite järgi, seejärel vastavalt materjali 
kalibreerimisele ja tingimustele.

Kalibreerimist on vaja ka kalibreerimise konstandi 
sisestamiseks monitori. Kui on seadistatud õige 
kalibreerimise konstant ja materjali tihedus, siis on 
monitor hea abivahend muutuva ülekandearvuga 
käigukasti seadete peenhäälestamiseks. 
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Seemnedosaatori peaülekande vahemik
Vt pildid 88 ja 89
Dosaatori soonvõlli  käitab segisti võll  läbi 
vahetatavate hammasrataste paari , . Nende 
hammasrataste asendi muutmisel on võimalik 
moodustada peaülekande kaks vahemikku.

Kõik külvinormi tabelid põhinevad konkreetsel 
peaülekande vahemikul. Valikus on kaks vahemikku:

• suur vahemik, mida kasutatakse suuremate 
seemnete ja suurema külvinormi korral;

• väike vahemik, mida kasutatakse väiksemate 
seemnete ja väiksema külvinormi korral.

Dosaatori võllidel on sildid „VEDAV” ja „VEETAV”. 
VEDAV võll on ülemine võll, mis asub eespool. 
VEETAV võll on madalamal ja asub tagapool.

Seemnedosaatori peaülekande vahemiku seadmiseks vt 
lisateavet külvinormi tabelist (või väetisenormi tabelist), 
alljärgnevast tabelist ning piltidelt 88 ja 89.

PEAÜLEKANDE 
VAHEMIK

VEDAV VEETAV

VÄIKE VAHEMIK
17 väikest 
hammast

54 suurt hammast

SUUR VAHEMIK 54 suurt hammast
17 väikest 
hammast

1. Eemaldage mõlema võlli otstes olevad tihvtid .
2. Eemaldage hammasrattad ja pange need nii, nagu 

on näidatud ülemises tabelis.
3. Fikseerige tihvtidega.

Inaktiveerige seemnedosaator
Dosaatori sisse lülitumise vältimiseks:

1. eemaldage peaülekande vahemiku hammasratas ja 
jätke see nii;

2. seadke muutuva ülekandearvuga käigukast 
asendisse „0”.

Soovitame seda teha ka siis, kui kasutamata punker on 
tühi. See on vajalik selleks, et:

• vähendada käigukasti ja dosaatori kulumist;
• kalibreerimise ajal vältida nende õhutorude 

ummistumist, mida ei kontrollita, 
• vältida soovimatu materjali sattumist põllule.

Lömastamise / vahele jäämise oht
Enne kalibreerimise või töö alustamist paigaldage kaitsekatted. 
Hammasrattad liiguvad ka kalibreerimise ajal, isegi kui 
haakeseade seisab paigal. Ülal toodud väärtused kirjeldavad 
dosaatori varasemat versiooni, millel ei olnud kaitsekatteid. 
Ärge käivitage uusi dosaatoreid, millele ei ole paigaldatud 
kaitsekatteid.

Pilt 88
Peaülekande väike vahemik

Pilt 89
Peaülekande suur vahemik

26368
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Muutuva ülekandearvuga käigukasti reguleerimine
Muutuva ülekandearvuga käigukast võimaldab 
astmevabalt reguleerida dosaatori ajami töökiirust, et 
tagada vastavus paljudele erinevatele külvinormidele. 
Käigukasti sisend- ja väljundkiirust reguleeritakse 
käigukastis oleva juhthoova asendi abil. Juhthooval on 
indikaator, mis osutab kraadidega skaalale. Külvinormi 
ja väetisenormi tabelid näitavad koguseid juhthoova 
pööramise iga kraadi kohta.

• Käsirežiim: standardse külviku NTA907 või NTA3007 
juhthooba seadistatakse käsivända  abil. Esmane 
seadistus põhineb külvinormi tabelil ja seda saab 
muuta kalibreerimise teel.

• Servo: lisavarustusse kuuluva muutuva külvinormi 
komplekti puhul asub juhthoob lineaarse 
käitusmehhanismi (ei ole pildil kujutatud) kõrval. 
Seadistusi juhitakse seemnemonitorilt vastavalt 
seemnemonitori konsooli sisestatud külvinormidele 
ja hetke kalibreerimise konstandile. Esmase 
kalibreerimise konstandi leiate külvinormi tabelist ja 
seda saab muuta kalibreerimise teel.

Vt pilt 90.
Külvinormi käsitsi seadistamine
1. Vaadake külvinormi tabelist teavet oma seemnete 

kohta, kanalite tähikuid ja hinnake vahemikku. 
Vaadake käigukasti seadeid.

2. Eemaldage käigukasti reguleerimisvända splindid.
3. Pöörake vänta, kuni juhthoova indikaator osutab 

skaalal olevale väärtusele, mis vastab külvinormi 
tabelis või kalibreerimise teel määratud vahemikule.

4. Pange splint tagasi.
Muutuva vahemiku (Servo) seadistamine
1. Vaadake külvinormi tabelist teavet oma seemnete 

kohta, kanalite tähikuid ja hinnake vahemikku. 
Vaadake kalibreerimise konstanti.

2. Sisestage tabelist leitud kalibreerimise konstant 
seemnemonitori (punkri ja käigukastiga seotud 
etteanderenni jaoks). Kui see seeme on 
kalibreeritud, kasutage kalibreerimisest tuletatud 
kalibreerimise konstanti.

3. Sisestage soovitud materjalinorm seemnemonitori 
(punkri ja käigukastiga seotud etteanderenni jaoks).

Märkus. Muutuva ülekandearvuga käigukastid toimivad 
kõige optimaalsemalt vahemikus 30–70. Kui 
seemne jaoks on olemas tabel nii SUURE 
kui ka VÄIKESE vahemiku kohta, siis on 
tulemused kõige püsivamad, kui käigukasti 
juhthoob on seatud vahemikku 30–70. Me 
ei soovita kasutada seadeid alla 20°. Kui 
juhthoob on seatud väärtusele üle 70°, siis 
põhjustab hoova suur liikumine külvinormis 
väikeseid muudatusi.

Märkus. Kui doseerite ühte ja sama materjali mõlemast 
kolust korraga, kasutage külvinormi tabelis 
märgitud väärtusest poolt. Skaala seaded ei 
vasta lineaarselt muutuva ülekandearvuga 
käigukasti juhthoova seadetele.

Märkus. Mõlemad käsijuhtimisega külvikud on 
varustatud käsivändaga ja (servo) külvikud on 
varustatud muutuva külvinormi komplektiga. 
Servo-külvikute puhul toimub vända lahti 
ühendamine juhthoovast. Käsijuhtimisrežiimile 
seadmiseks tuleb panna ühendustihvt servo-
juhtimishoovast käsijuhtimishooba.

Pilt 90
Muutuva ülekandearvuga käigukastid

26306
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Dosaatori kalibreerimine
Külvinormi tabelite aluseks on keskmise suuruse ja 
kontrollkaaluga puhastatud ja töötlemata seemned. 
Külvinorme mõjutab mitu erinevat tegurit, nagu 
võõrkehade olemasolu, seemnete töötlus, suurus, põllu 
seisukord ja kontrollkaal. Kuiva väetise külvinormi tabel 
põhineb tüüpilisel granuleeritud väetisel.

Great Plains soovitab kalibreerida iga konkreetse 
materjali, mida kavatsete kasutada. Kalibreerimine 
võimaldab määrata kaks väga olulist parameetrit täpse 
külvinormi saavutamiseks:

• dosaatori kilogrammid hektari kohta, kui muutuva 
ülekandearvuga käigukast on seatud vastavalt 
konkreetsele seemnesordile või väetisele; 

• kalibreerimise konstant monitori sisestamiseks, et 
tagada konkreetse seemnesordi või kuiva väetise 
külvinormi täpsed aruanded (või juhtimine).

Seemnemonitor peab olema seadistatud külviku jaoks 
ja kui paigaldatakse muutuva külvinormi komplekt, tuleb 
seadistada ka see. Vt osa “Materjali konfigureerimine 
monitoril” lk 86.

Seemnemonitor tuleb seadistada ka vastavalt 
materjali(de)le, sest muidu ei anna kalibreerimine 
kasutatavaid tulemusi, mida monitorile kuvada, ja võib 
mõjutada külvinormi õigsust, kui paigaldatakse ka 
muutuva külvinormi komplekt.

Kalibreerimine: üldised esimesed sammud
Kalibreerimine on erinev käsijuhtimisega (vändaga 
reguleeritav) ja servo-käigukastide puhul (muutuva 
külvinormi komplektiga). Ent esimesed sammud on 
mõlema käigukasti puhul ühised.

Parempoolses tulbas on näide järgnevatest toimingutest.

1. Tõstke külvik üles (lk 43): see tõkestab veoajami 
ratta rakendumise transpordirattaga;

2. lülitage seemnemonitor sisse;
3. määrake vahemik ja käigukasti seade külvinormide 

tabelist;
4. kui teie materjali tihedus erineb oluliselt tabelis 

kasutatud materjalist, võib osutuda vajalikuks 
tiheduse muutmine enne käigukasti esmaste 
seadete ja vahemiku valimist.

Kohandatud külvinorm = soovitud külvinorm × tegur

5. seadke vahemik (lk 88): seadke peaülekande 
vahemiku hammasrattad seemne- või kuiva väetise 
tabeli järgi;

6. sisestage materjal (lk 65): veenduge, et punkri(te)s 
oleks piisavalt materjali vähemalt 1/10 hektari jaoks 
pluss 35–45 kg.

 
Põllumajanduses kasutatavatest kemikaalidest tulenev oht
Järgige tootja või ettevõtte soovitusi kaitseseadiste ja 
isikukaitsevahendite kasutamise kohta, kui käsitsete 
taimekaitsevahenditega töödeldud seemneid.

Külvamise näide
Kalibreerimine: Meetersüsteem USA süsteem
Vili: Nisu Nisu
Kanalid: 2 tähikuga 2 tähikuga
Külvik: NTA907-6006 NTA3007-6006
Soovitud külvinorm 200 kg/ha 178 lbs/ac
Tabeli andmed:
Vahemik: Suur Suur
Lähim tabelis olev 
külvinorm 201,3 kg/ha 179,6 lbs/ac
Esmane muudetav 
külvinorm 62 62
Käigukasti seaded:
Esmane 
kalibreerimine 79197 79197
Konstant:

Väetise näide
Meetersüsteem USA süsteem

Külvik: NTA907-6006 NTA3007-6006
Materjal: Kuiv väetis Kuiv väetis
Materjali tihedus: 0,82 kg/liitri kohta 51,3 lbs/cu-ft
Soovitud külvinorm: 200 kg/ha 178 lbs/ac
Tabelis sisalduvate andmete aluseks on:
Tabeli tihedus: 0,96 kg/liitri kohta 60 lbs/cu-ft
Tiheduse kompenseerimise kohandatud tegur:
Tegur = 0,96 +- 0,82 

või: 1,17
60 +- 51,3 
või: 1,17

Kohandatud 
külvinorm =

200 × 1,17 
või: 234 kg/ha

178 × 1,17 
või: 208,2

Tabeli külvinorm pärast tiheduse kohandamist:
Vahemik: Suur Suur
Lähim tabelis olev 
külvinorm: 235,5 kg/ha 210,1 lbs/ac
Esmane muudetav 
külvinorm 66 66
Käigukasti seaded:
Esmane 
kalibreerimine 90509 90509
Konstant:
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Vt pilt 91 (Pildil on kujutatud dosaatori varasemat versiooni, 
millel ei olnud luugi käepideme pikendusi ega kaitsekatteid. 
Ärge kasutage seadet, kui kaitsekatted ei ole paigaldatud.)
7. Kuna komplektis on ainult üks kalibreerimiskott, 

eemaldage dosaatorilt üks peaülekande vahemiku 
hammasratastest , mida EI kontrollita, et see 
deaktiveerida.

8. Avage kalibreeritava dosaatori kalibreerimisluuk  
(lk 57). Kalibreerimisluuk on alumine luuk alumise 
(kanali) võlli all.

Materjalikao oht
Ärge avage puhastusluugi (luuk ülemise segisti all) võlli. Selle 
luugi avamisel punker tühjeneb. Pärast selle luugi avamist on 
seemnevoolu raske peatada, kuni punker on tühi, ja peale selle 
võib osutuda võimatuks selle piisavalt õhutihe sulgemine.

Vt pilt 92.
9. Paigaldage vänt (lk 69): vabastage vänt oma 

hoiukohast ja pange kuuskantvõllile (vahevõll raami 
vasakul pool või redeli ees või ühe veoajami ratta 
juures).

10. Kaaluge kott: võtke kalibreerimise näidiskott ja 
kaaluge. Nullige kaal ja kaaluge tühi kott või (kui 
kasutate digikaalu) pange kaalule tühi kott ja seadke 
funktsioonile „Tareerimine”.

Märkus. Tehasest tarnitud tühi kott kaalub 1,53 kg.

11. Puhastage dosaatori luugi ümber olevad äärikud 
materjalijääkidest.

Vt pilt 93.
12. Pange mahuti lahtise kalibreerimisluugi 

või etteanderenni otsa alla. Kui kasutate 
kalibreerimiskotti, riputage koti sangad üle luugi 
käepidemete ja riputage kott dosaatori ette.

13. Seadke seemnemonitor

kalibreerimise režiimile .

Sisestage [ 5 ] väljale „# Meter Revs” (dosaatori 
pöörded) ja

vajutage funktsiooninupule „Start” .

„# Meter Revs”-parameeter ei mõjuta monitori 
kalibreerimist, sest monitor loendab dosaatori võlli 
pöördeid ja seda väärtust kasutatakse kalibreerimise 
konstandi arvutamiseks.

„# Meter Revs”-parameetrit kasutatakse aktiivse 
olekuriba kuvamisel kalibreerimise ajal.

Käsijuhtimisega käigukasti puhul jätkake punktist 14 
lk 92.

Servo (muutuva külvinormi komplekt) käigukasti puhul 
jätkake punktist 34 lk 95.

Pilt 91
Kalibreerimisluuk on lahti

Pilt 92
Ratta pööramine vända abil, vasakul pool

Pilt 93
Kalibreerimiskott dosaatoril ADC2350 

26339
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Kalibreerimine käsijuhtimisega käigukasti puhul
Märkus. Kui külvikule on paigaldatud muutuva 

külvinormi komplekt, jätkake osast „Muutuva 
külvinormi (servo) kalibreerimine” lk 95.

Tehke kõik toimingud, mida on kirjeldatud punktides 
1–13 lk 90.

14. Seadke käigukast (lk 89): eemaldage käigukasti 
reguleerimisvända splindid; keerake vänta, kuni 
juhthoova indikaator osutab skaalal olevale 
väärtusele, mis vastab külvinormi tabelis või 
kalibreerimise abil määratud vahemikule;

15. pange splint tagasi;
16. pöörake kalibreerimisvänta nii mitu korda, et 

dosaatori kanalid oleks kindlasti täis ja et süsteem 
doseeriks;

17. lõpetage vändaga pööramine;  puhastage dosaatori 
luugid; tühjendage kott;

18. dosaatori kalibreerimiseks vajutage , 

 seejärel  ja ;

19. seadke seemnemonitor

kalibreerimise režiimile ;

sisestage [ 5 ] väljale „# Meter Revs” (dosaatori 
pöörded) ja

vajutage funktsiooninupule „Start” .

„# Meter Revs”-parameeter ei mõjuta monitori 
kalibreerimist, sest monitor loendab dosaatori võlli 
pöördeid ja seda väärtust kasutatakse kalibreerimise 
konstandi arvutamiseks.

„# Meter Revs”-parameetrit kasutatakse aktiivse 
olekuriba kuvamisel kalibreerimise ajal.

20. Pöörake käsivänt dosaatori talitluse simuleerimiseks 
seadele 1/10 ha või 1/10 ac. Vt tabelit paremal pool.

Märkus. Kalibreerimisvänta tuleb pöörata kindlasti 
järsult. Tehke seda mugaval kiirusel, mis 
ei ületa 2 pööret sekundis. See simuleerib 
liikumiskiirust 10 km/h. Pikem kalibreerimine 
annab alati täpsemad tulemused, eriti madala 
külvinormi ja väikeste seemnete puhul. 
1/10 hektarit on lihtne arvutada ja see on 
minimaalne külvinorm kalibreerimiseks.

 Pöörded pinna suuruse kohta leiate 
parempoolsest tabelist. 

Märkus. Täpsemate tulemuste saamiseks pöörake 
vänta terve hektari või aakri jagu. Kahe 
inimesega on see lihtsam: teine inimene 
võib jälgida pöörete loenduri näitu 
seemnemonitorilt.

Seadme kahjustamise/vigastuse oht
Pöörake kalibreerimisvänta ainult:
PÄRIPÄEVA, kui seisate külvikust vasakul, või;
VASTUPÄEVA, kui seisate külvikust paremal.
Vastupidises suunas pööramine võib kahjustada käigukasti.

Märkus. Reguleerimisvända hoova samm on suurem 
kui skaala üks kraad pöörde kohta ja vänta 
saab pöörata ainult veerandpöörete kaupa. 
Fikseerige see siis, kui indikaator on soovitud 
seadele kõige lähemal.

Kalibreerimisvända pöörded
NTA907 Kontaktratas Vahevõll
Pöörded hektari kohta 1050 1134
1/10 ha kohta 105 113

NTA3007 Kontaktratas Vahevõll
Pöörded aakri kohta 425 459
1/10 aakri kohta 42,5 45,9
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21. Puhastage dosaatori luukide ümber olevad 
äärikud materjalijäätmetest ja koguge materjal 
kalibreerimiskotti.

22. Kaaluge täpselt kalibreerimiskott koos materjaliga. 
Kui kasutate digikaalu ja kaal on seatud tareerimise 
funktsioonile, on lugem näidisnetokaal ja te võite 
punkti 23 vahele jätta.

23. Lahutage sellest tühja mahuti kaal ja tulemuseks on 
külvinorm 1/10 hektari kohta (või 1/10 aakri kohta).

Näidiskaal = kogukaal – koti kaal

24. Vajutage monitoril olevale funktsiooninupule „Stop” 

 ja sisestage näidisnetokaal (Näidiskaal).

Monitorile kuvatakse kalibreerimise konstant.

Väärtuse kinnitamiseks vajutage funktsiooninupule 

„Save” . 

25. Kui näidise aluseks oli 1/10 hektarit (või 1/10 
aakrit), korrutage näidise väärtus kümnega, et 
määrata külvinorm hektari (või aakri) kohta muutuva 
ülekandearvuga käigukasti praeguste seadete 
juures.

Kalibreeritud külvinorm = näidiskaal × 10

Kui kalibreeritud külvinorm vastab soovitud 
külvinormile, jätkake punktist 31. Kui ei...

26. Korrigeeritud tulemuste saamiseks lahutage 
kalibreeritud külvinorm hektari (või aakri) kohta 
soovitud külvinormist.

Külvinormi erinevus = soovitud külvinorm – kalibreeritud külvinorm

27. Käigukasti seaded soovitud külvinormi jaoks leiate 
seemnete külvinormi tabelist.

Kui kalibreeritud külvinorm vastab soovitud 
külvinormile, salvestage materjali andmed ja lõplik 
kalibreerimise konstant, et saaksite neid edaspidi 
kasutada.

Käsikülvi näide, netokaal (punkt 23):
Meetersüsteem USA süsteem

Kogukaal on: 23,26 kg bruto 22,76 lbs bruto
kott + näidis kott + näidis

Koti kaal on: 1,52 kg 3,36 lbs
Näidiskaal on: 23,26 – 1,52 22,76 – 3,36

= 21,74 kg = 19,4

Käsikülvi näide – Kalibreeritud külvinorm
Meetersüsteemis USA süsteemis

Kalibreeritud 
külvinorm =

21,74 × 10  
= 217,4 kg/ha

19,4 × 10 = 194,0 
lbs/ac

See on 8% rohkem kui soovitud külvinorm. Kuna 
käigukasti käitusmehhanismi mõju ei ole lineaarne, ei 
piisa juhthoova reguleerimisest 4,8% võrra.

Korrektsiooni erinevused (külvinäide)
Meetersüsteem USA süsteem

Soovitud 
külvinorm = 200 kg/ha 178,4 lbs/ac
Külvinormi 
erinevus =

200 – 217  
= –17 kg

178,4 – 194,0  
= –15,5 lbs

Kalibreerimisel doseeriti liiga palju.
Kompenseerimiseks tuleb 
vähendada käigukasti seadeid.

Näide
Muutuva 
ülekandearvuga 
käigukasti esmased 
seaded: 62

Soovitud külvinorm
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28. Määrake külvinormi muutumine võrreldes soovitud 
seadega juhthoova iga pöörde kohta.
Kui kalibreeritud külvinorm on suurem, kui soovitud 
(nagu meie näites), kontrollige käigukasti madalate 
seadete väärtusi.

Kui kalibreeritud külvinorm on väiksem, kui soovitud 
(nagu meie näites), kontrollige käigukasti kõrgete 
seadete väärtusi.

29. Reguleerige juhthooba kraadide võrra, mida on 
vaja kalibreerimiserinevuste reguleerimiseks.
Reguleerimisvända hoova samm on suurem kui 
skaala üks kraad pöörde kohta ja vänta saab 
pöörata ainult veerandpöörete kaupa. Fikseerige 
see siis, kui indikaator on soovitud seadele kõige 
lähemal.

30. Reguleeringu kinnitamiseks tehke kalibreerimine 
uuesti, alustage punktist 14 lk 92 ja kasutage nüüd 
uusi muutuva ülekandearvuga käigukasti skaala 
seadeid.
Nii kinnitate käigukasti reguleeringud ning on 
võimalik arvutada uus ja täpsem kalibreerimise 
konstant.

31. Kui praegune dosaator on rahuldavalt kalibreeritud, 
paigaldage dosaatorilt eemaldatud (kui 
eemaldasite) peaülekande hammasratas teisele 
punkrile.

32. Korrake kalibreerimisprotsessi teise punkriga, 
alustades punktist 1 lk 90.

33. Jätkake osast “Kalibreerimise lõpetamine” lk 96. 

Meetersüsteem USA süsteem
1 kraad madalamal vähendab külvinormi
   201,3 – 195,4 või 5,9 kg   179,6 – 174,3 või 5,3 lbs
2 kraadi madalamal vähendab külvinormi
   201,3 – 189,4 või 11,9 kg   179,6 – 169,0 või 10,6 lbs
3 kraadi madalamal vähendab külvinormi
   201,3 – 183,5 või 17,8 kg   179,6 – 163,7 või 15,9 lbs

Meetersüsteem USA süsteem
Kalibreerimise erinevus oli:

17 kg 15 naela
Reguleerimine 3 kraadi madalamale on peaaegu 
ideaalne korrektsioon. Seepärast reguleerige käigukasti 
lõppseadistuseks:

veidi üle 59 veidi üle 59
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Muutuva külvinormi (servo) kalibreerimine
Märkus. Kui külvik on varustatud käsijuhtimisega 

käigukastiga (käsivändast reguleerimine), 
järgige juhtnööre osas “Kalibreerimine 
käsijuhtimisega käigukasti puhul” lk 92.

Täitke punktid 1–13 lk 90 ja muutuva külvinormi 
komplekti 166-263M osas „ACC uuesti 
konfigureerimine” toodud juhised. Te peate 
olema sisestanud või valinud materjali, mis vastab 
kalibreeritavale materjalile.

34. Veenduge, et peaülekande vahemiku hammasratta 
seaded oleks ühesugused:

• tabelis;
• dosaatoril, ja et
• dosaatori hammasratta vahemik etteanderennis 

oleks seatud.
35. Sisenege kalibreeritava dosaatori renni 

kalibreerimise ekraanile.
Nüüd aktiveerub selle dosaatori käigukasti lineaarne 
käitusmehhanism. Skaala indikaator liigub umbes 
skaala keskele ja seejärel seiskub.

Konkreetsele väärtusele osutamine ei ole vajalik, 
kuid osuti peab olema vahemikus 30°–95°. Great 
Plains soovitab skaala seadeid, mis lähenevad 
soovitud külvinormile.

Selleks et seada indikaator külvinormi tabelis toodud 
käigukasti seade väärtusele, kasutage monitori 
funktsiooninuppe Inc+/Dec- või seadke osuti 
vahemikku 30°–95°.

36. Pöörake käsivänta käsitsi vähemalt nii mitu pööret, 
kui on parempoolses tabelis näidatud kas 1/10 ha või 
1/10 ac kohta.
Pöörete täpne arv, vändaga pööramise pöörete 
arv ning käivitamis- ja seiskamishoova täpsed 
kaldenurgad ei ole olulised, sest süsteem loeb 
täpselt dosaatori pöördeid ja kompenseerib võlli 
pöörlemiskiiruse, seemnete suuruse ja osalised 
pöörded.

Oluline on see, et proov oleks suur, et vähendada 
vigu ja suurendada kalibreerimistäpsust.

Märkus.  Kui kalibreerimine on tehtud ligilähedaselt 
soovitud külvinormile ja 1/10 ha jaoks, siis võite 
kindel olla, et külviku peaülekande vahemik on 
õigesti seadistatud, eeskätt seetõttu, et valisite 
õige käiguvahemiku soovitud külvinormi 
saavutamiseks.

Märkus.  Kui materjali seadistamise ajal ei valitud 
„Variable Cal Const” (muutuv kalibreerimise 
konstant), ärge pöörake käsivänta kiiremini kui 
2 pööret sekundis (120 p/min) – nii on tagatud 
kõige täpsemad tulemused.

Servo-külvamise näide
Kalibreerimine: Meetersüsteem USA süsteem
Vili: Nisu Nisu
Kanalid: 2 tähikuga 2 tähikuga
Soovitud külvinorm 200 kg/ha 178 lbs/ac
Tabeli kuupäev:
Vahemik: Suur Suur
Lähim tabelis olev 
külvinorm: 201,3 kg/ha 179,6 lbs/ac
Muutuva 
ülekandearvuga 
käigukasti esmased 
seaded: 62 62
Esmase 
kalibreerimise 
konstant: 79197 79197

Külvamise näide; esmase kalibreerimise ekraan:
Parameeter Väärtus Kommentaar

RENN 1 Näide
Materjal Nisu HRW Näide
Tihedus 0,79 

61,4
KG/L 
LB/BU

Näide

Kalibreerimise 
konstant

77591
Tabelist

Dosaatori 
soovituslik p/min

20 P/MIN
Näide

# Dosaatori 
pöörded

30 PÖÖRDED
Näide

Impulsside arv
0 IMPULSS

Eelkalibree-
rimine

Uus kalibreerimise 
konstant

______

Külvisekastide arv 
kokku

4
Haake-
seadme kohta

Doseeritud kogus
______

KG 
LB

Skaalalt

Kalibreerimisvända pöörded
NTA907 Kontaktratas Vahevõll

Pöörded hektari kohta 1050 1134

1/10 ha kohta 105 113

NTA3007 Kontaktratas Vahevõll
Pöörded aakri kohta 425 459

1/10 aakri kohta 42,5 45,9



166-371M 02.07.2012

Sisukord Register

Sisukord Register

Great Plains Manufacturing, Inc.96 | NTA907 või NTA3007

37. Puhastage dosaatori luukide ümber olevad 
äärikud materjalijäätmetest ja koguge materjal 
kalibreerimiskotti.

38. Kaaluge täpselt kalibreerimiskott koos materjaliga. 
Kui kasutate digikaalu ja kaal on seatud tareerimise 
funktsioonile, on lugem näidisnetokaal ja te võite 
punkti 39 vahele jätta.

39. Lahutage sellest tühja mahuti kaal ja tulemuseks on 
külvinorm 1/10 hektari kohta (või 1/10 aakri kohta).

Näidiskaal = kogukaal – koti kaal

40. Vajutage monitoril olevale funktsiooninupule „Stop” 

 ja sisestage näidisnetokaal (Näidiskaal).

Monitorile kuvatakse kalibreerimise konstant.

Väärtuse kinnitamiseks vajutage funktsiooninupule 

„Save” .

Kalibreerimise lõpetamine
41. Pühkige kalibreerimisluugi tihendid puhtaks. Sulgege 

kalibreerimisluuk (luugid).
42. Paigaldage tagasi eemaldatud peaülekande 

vahemiku hammasrattad.
43. Eemaldage kalibreerimisvänt ja pange see oma 

kohale.

Servo külvamise näide (punkt 39)
Netokaal Meetersüsteem USA süsteem
Kogukaal 23,26 kg 22,76 lbs
kott pluss proov
Koti kaal 1,52 kg 3,36 lbs
Proovi kaal 23,26 – 1,52 22,76 – 3,36

= 21,74 kg = 19,4 lbs
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Veoajami reguleerimine
Vt pildid 94 ja 95.
Külviku mõlemal pool on kaks veoajami pingutusvedrut 

. Kokku on neid neli. Kui teile näib, et

• veoajami rataste  ja transpordirataste  vaheline 
kontakt ei ole piisav;

• kontaktratastele rakendub liiga suur surve või
• veoajami võlli  puhasvahe on alla miinimumi, kui 

võll on tõstetud raami piludesse ,
toimige alljärgnevate juhtnööride järgi:

1. kontrollige ratta suurust ja rõhku (lk 166).
Kasutage Great Plainsi soovitatud rattaid ja järgige 
soovitatud rehvirõhke. Järgnevad juhtnöörid 
ei ole mõeldud vale suuruse ja/või rehvirõhu 
kompenseerimiseks.

2. Liikuge külvikuga kõvale pinnale, et seemendid ei 
tungiks pinnasesse.

Kontaktvedru surve
Reguleerimiseks võib olla vajalik lukustusmutrid  lahti 
keerata ja ära võtta. Kontrollige lukustusmutter igaks 
juhuks uuesti üle, sest liiga tugev reguleering muudab 
ülempiiri.

3. Tõstke seemendid üles, et vedrud  täielikult kokku 
suruda.

4. Mõõtke vedrude pikkus  kahe mugava punkti 
vahel, mis hõlmavad vedrukeermete kõiki pöördeid. 
Näiteks alumise ristpoldi keskelt kuni kesta ülemise 
servani.

5. Langetage seemendid maapinnale.
6. Mõõtke vedru pikkus uuesti üle. Reguleerige polt  

nii, et alla lastud vedru on 2,5 cm pikem kui täielikult 
kokkusurutud vedru (mõõdetud punktis 4).

7. Surve vähendamisel veenduge, et vähemalt 7 
poldikeeret oleks vedru kestas. Kontrollige poldi  
väljaulatuva osa pikkus vedruankru  alumise osa 
ja kesta ülemise osa vahel (mitte lukustusmutrite 
pealmise osani). Poldi väljaulatuva keerme 
maksimaalne pikkus võib olla 91 mm.

Kontaktvõlli ülempiir
8. Kui seemendid on mõlema ajami juures üles 

tõstetud, pöörake võlli  ning kontrollige võlli ja pilu 
ülemise osa  vahet. Nende puhasvahe peab olema 
vähemalt 10 mm.

9. Võlli ülempiiri reguleerimiseks keerake lahti 
vedrusüsteemi kõik neli lukustusmutrit . Võlli käigu 
ülempiiri seadmiseks keerake ülemist lukustusmutrit. 
Pilu puhasvahe peab olema 12 mm või rohkem. 
Mõlema ajami hoova puhasvahe peab olema 
ühesugune. Fikseerige ülemine lukustusmutter 
alumisega.

Märkus. Kui seemendid on põllul alla lastud, pikeneb 
vedru üle 2,5 cm. Seda tänu seadistusele.

Pilt 94
Veoajami vedrud

Pilt 95
Veoajam ja pilu

29591

29379
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Ventilaatori pöörlemiskiiruse  
reguleerimine
Seemnedosaatoris oleva õhukasti funktsioon on 
segada seemned hüdraulilisest ventilaatorist tuleva 
keerisõhuga, mis seejärel väljub iga dosaatori juures 
olevatest primaarvoolikutest külvisekastidesse ja läbi 
tööriistaribadesse suunduvate sekundaarvoolikute.

Ventilaatori talitlus
Vt pilt 96.
Kõik kolm hüdraulikavoolikut (3) peavad olema korralikult 
ühendatud. Vt osa „Hüdraulikavooliku ühendamine” 
lk 28.

Kasutage traktori eemalt juhitavat hüdraulikaklappi 
etteandesüsteemi juhtimiseks, et reguleerida ventilaatori 
pöörlemiskiirust. Alustage väga madalast kiirusest 
ja veenduge, et ventilaatori tiivik pöörleks õiges 
suunas. Selleks tuleb jälgida ventilaatori pöördeid 
seemnemonitori ekraanilt.

Märkus. Kui ventilaator ei saavuta pöörlemiskiiruseks 
3000 p/min, on üks või mitu voolikut lahti 
tulnud. Kuigi õhk liigub õhukasti suunas, 
olenemata pöörlemissuunast, on vastassuunas 
pöörlemisel tekkiv õhuvool süsteemi talitluse 
jaoks ebapiisav.

Alustage etteannet madalatest pööretest. 
Keskmine etteandekiirus on 30–45 liitrit minutis.

Enne külvamise alustamist laske ventilaatoril vähemalt 
15 minutit töötada. Ventilaator ja külgsektsioonide 
survesüsteemid töötavad korralikult alles siis, kui 
hüdraulikavedelik on soojenenud.

1. Veenduge, et kolu kaanes ja doseerimiskastis ei 
oleks õhulekkeid. Lekke vältimiseks reguleerige riivi 
või asendage tihendid.

Märkus. Ka väike õhuleke põhjustab suuremad 
muutused külvinormis ja -skeemis.

2. Jälgige seemnemonitori näite ja reguleerige 
ventilaatori pöörlemiskiirust. Selleks suurendage või 
vähendage hüdraulikaõli voolu traktorist. Ventilaatori 
pöörlemiskiiruse nõuetekohaseks reguleerimiseks 
järgige meie juhtnööre ja ventilaatori pöörlemistabelis 
toodud andmeid.

• Ventilaatori suurem pöörlemiskiirus parandab 
seemnete jaotamist, kuid suurema kiirusega 
kaasneb ka suurem võimalus kahjustada seemet ja 
seemned võivad hakata hüplema.

• Kõigepealt reguleerige ventilaatori pöörlemiskiirus 
kõrgemaks paremal pool toodud tabeli järgi. Jälgige 
vaost, kas seemned pragunevad ja hüplevad 
ning vajaduse korral vähendage ventilaatori 
pöörlemiskiirust.

• Parempoolses tabelis toodud andmed on ainult 
suunava tähendusega. Ventilaatori tegelik 
pöörlemiskiirus sõltub haakeseadme laiusest, 

tööriistaribade vahelisest kaugusest, külvinormist, 
seemnete kaalust ja suurusest. Suurendage 
ventilaatori pöörlemiskiirust, kui külvinorm on 
suurem või seeme raskem. Vähendage ventilaatori 
pöörlemiskiirust, kui külvinorm on väiksem ja seeme 
pragunemise suhtes tundlikum.

Monitoril on punkri või seemnekasti all tasemeandur, mis 
annab märku, kui seemnekast on tühi. Seemnekastis 
on veel umbes 530 liitrit seemneid, kui süsteemi andur 
annab esimese hoiatuse, et seemnekast tühjeneb.

Ventilaatori soovituslik pöörlemiskiirus

Seemned Ventilaatori p/min

Päevalilled 2250–3000

Nisu 3250–4000

Sojaoad 2750–3500

Silo 3250–4000

Pilt 96
Ventilaatori hüdraulikasüsteem

29464
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Haakeseadme kõrguse  
reguleerimise lüliti
Vt pildid 97 ja 98.
Külvikul olev haakeseadme kõrguse reguleerimise lüliti 

 lülitab seemnedosaatori välja, kui haakeseade on üles 
tõstetud. Kõrguse reguleerimise lüliti lülitamiseks otsige 
haakeseadmel olev lüliti kõigepealt üles (keskmisel 
sektsioonil, parempoolsed paralleelsed hoovad).

Reguleeringute ajal ärge pange oma ühtegi kehaosa haakeseadme 
alla.

Külgsektsioonid peavad olema alla kallutatud ja võivad 
olla ette klapitud, et tagada mugavam juurdepääs lülitile. 
Langetage seemendid kõrgusele, kus peaks hakkama 
külvamine (tavaliselt vahetult maapinna kohal). Lülitage 
traktor välja ja eemaldage võti. Kasutage tungrauda või 
plokke ja fikseerige alusraami keskmine osa turvaliselt 
sellele kõrgusele.

Keerake lüliti pöördkruvid  lahti. Seadke lüliti kaldenurk 
nii, et kipplüliti oleks tasane või kergelt ülespoole 
kaldu, suunaga taha.

Keerake klambri poldid  lahti ja libistage lüliti üles 
või alla, kuni elastne kipplüliti  on üle punkti, kus lüliti 
aktiveerub (elastne kipplüliti on allapoole kaldus).

Märkus. Haakeseadme kõrguse reguleerimise lülitil on 
kolm juhet (must, punane ja roheline). Lüliti 
nõuetekohase talitluse tagamiseks tuleb kaks 
õiget juhet ühendada kõrguse reguleerimise 
lüliti pikenduskaabliga.

 Pikenduskaabli must juhe tuleb alati ühendada 
lüliti musta juhtmega.

 Pikenduskaabli punane juhe tuleb ühendada 
lüliti punase juhtmega.

Pilt 97
Kõrguse reguleerimise lüliti asukoht

Pilt 98
Kõrguse reguleerimise lüliti

29475

29436
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Külvisügavuse reguleerimine
Külvisügavust mõjutab mitu reguleeringut, mida siin 
kokkuvõtlikult kirjeldatakse.

Vt pilt 99.
1. Pinnasetingimused

Pinnasetingimuste muutudes võib olla vajalik teha 
mitu alljärgnevalt kirjeldatud reguleeringut.

2. Tööriistariba seemendi sügavus (lk 114)
Seemendi sügavust reguleeritakse T-käepideme 
abil, millega saab muuta surveratta kõrgust.

3. Külgsektsiooni kaalu ümberjaotamine (ei ole 
näidatud, lk 107)
Kui külgsektsioonid ei tööta soovitud külvisügavusel, 
tuleb külgsektsioonidele edastada rohkem keskmise 
sektsiooni raskust.

4. Tööriistariba vedru reguleering (lk 111)
Keerukate tingimuste korral tuleb mitu tööriistariba 
(rattarööbastes) seada kõrgemale.

5. Seemendi kulumine (lk 111)
Aja jooksul võib seemendi ketta kulumise tagajärjel 
T-käepideme seadistus muutuda liiga madalaks.

6. Külviketta sügavus: (lisavarustus, lk 108)
Lisavarustusse kuuluvad külvikettad liiguvad 
seemendite ees ja valmistavad vagu ette. Nende 
sügavust, mis sõltub seemenditest, saab reguleerida 
ainult seemendi sügavuse reguleerimisega. Kui 
nende kettad on liiga kulunud, siis võivad need olla 
liiga madalal seemendite ees ja seemendid ei pruugi 
töötada soovitud sügavusel.

7. Seemendi alusraam: (lk 106)
Paralleelsetel hoobadel olevad vaheplaadid 
reguleerivad tööriistariba horisonteeritust, et hoida 
seemendid paralleelselt maapinnaga, kui surve on 
suurem.

Pilt 99
Sügavust reguleerivad elemendid

29419
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Seemendi surve (hüdrauliline)

Survega seotud ohutusteave

Selle töö tegemiseks on vaja kahte inimest. Üks inimene peab 
istuma traktori kabiinis, et reguleerija käemärguande peale või 
ootamatus olukorras traktor kohe välja lülitada. Reguleeringu 
tegemiseks peab külvik olema lahti klapitud ja maapinnale 
langetatud ning selle hüdraulikasüsteem peab olema sisse 
lülitatud.

 
Survestatud vedelikust tulenev oht
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Õlilekete tuvastamiseks 
kasutage paberi- või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL 
OMA KEHAOSI! Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi vigastustega.

 
Vahele jäämise oht
Reguleerimise ajal tuleb jälgida, et ükski kehaosa ei satuks 
külgsektsioonide ega seemendite lähedale. Jälgige, et 
kõrvalseisjad oleks tööalast piisavalt kaugel. Laskuvate 
seemendite ja maapinna või üles tõusvate seemendite ja külviku 
raami vahele jäämise tagajärjeks on rasked või eluohtlikud 
vigastused.

Kukkumisoht – rehvid ei ole astmed
Ärge kasutage rehve astmete ega platvormidena. Suurema 
surve rakendamise korral võivad seemendite raamid lükata 
kopeerrattad maapinnalt lahti ja kergitada rattaid nii palju, et 
need hakkavad pöörlema.

Survega seotud üldteave
Keskmistes või rasketes otsekülvi tingimustes on 
seemendid tavaliselt grupina alla langetatud, nii et 
tõstesilindrid on täielikult välja sirutatud. Sisestamise 
hõlbustamiseks kasutatakse hüdraulilist survet peamiselt 
kaalu edastamiseks külgsektsioonidele.

Survet reguleeritakse reguleerklappide abil, mis asuvad 
seespool, vasaku külgsektsiooni ees. Põllul töötamise 
ajal on alusraami silindrid alati täielikult välja sirutatud.

Pilt 100
Surveklapi asukoht
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Hüdraulilise surve reguleerimine
Hüdrauliline surve reguleerib seemendi ja surveratta 
survet külviku kogu laiuse ulatuses. Surve peab 
olema piisav vao sisselõikamiseks ja pinnase õigeks 
tihendamiseks seemne peal. Kui seemenditele rakenduv 
surve on liiga suur, siis kerge pinnase tingimustest 
võivad seemendid sahkama hakata, mis omakorda 
põhjustab seemendi komponentide liiga kiire kulumise.

Kui külgsektsioonile peaks rakenduma suurem 
surve, siis on tavaliselt vaja suurendada ka kaalu 
ümberjaotamist.

Kui külgsektsiooni survet suurendada nii, et 
külgsektsiooni raskust ei suurendata, siis liiguvad 
välimised tööriistaribad liiga madalalt. Kui surve ja 
kaalu ümberjaotamine on tasakaalust väga väljas, võib 
külgsektsiooni kopeerratas maapinnalt üles tõusta.

Enne surve reguleerimist jälgige külviku talitlust põllul. 
Reguleerimisel juhinduge alljärgnevast tabelist.

Millal on vaja survet reguleerida

Probleem Võimalikud põhjused Seadistus

Surverattad jätavad ainult kerge jälje 
või ei jäta üldse jälgi

Surve on ebapiisav Suurendage surveta

Surverattad suruvad liiga tugevalt 
pinnasesse

Surve on liiga suur Vähendage surveta

Seemendid ei ole horisontaalselt Eemaldage alusraami vaheseibid (lk 
106)

Seemendi kettad liiguvad liiga 
sügavalt, vaatamata surveratta 
seadistustele („sahkamine”)

Surve on liiga suur Vähendage surveta

Seemendi alusraamid liiguvad 
pidevalt üles-alla

Surve on ebapiisav Suurendage surveta

Külgsektsiooni ots kaldub üles Probleem kaalu ümberjaotamisega Suurendage kaalu ümberjaotamistb

Kopeerrattad on valed

Külgsektsiooni otsad kalduvad alla Liiga suur kaalu ümberjaotamine Vähendage kaalu ümberjaotamistb

Kopeerrattad on valed

Külgsektsiooni kopeerrattad jätavad 
ainult kerge jälje või ei jäta üldse jälgi

Probleem kaalu ümberjaotamisega Vähendage kaalu ümberjaotamistb

 a. Külgsektsiooni surve reguleerimiseks kontrollige talitlust põllul ja vajaduse korral reguleerige kaalu ümberjaotamist.
 b. Kaalu ümberjaotamisel kontrollige talitlust põllul ja vajaduse korral reguleerige survet.
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Reguleerklapi ülevaade
Vt pilt 101.
Külvikul on üks etteande reguleerimise hoob ja kolm 
surve reguleerimise hooba. Kõik surve reguleerimise 
hoovad on varustatud mõõteseadmega. Kõikidel 
hoobadel on reguleerimisnupp  ja lukustusrõngas  
valitud seadistuse fikseerimiseks.

 Möödavooluklapp (tavaliselt kinni), reguleeritakse 
traktori „LS suletud” hüdraulikaahela abil.

,  Keskmise sektsiooni surve. Määrab kõikidele 
keskmise sektsiooni tööriistaribadele 
rakenduva surve. Surve võib olla kõrgem kui 
külgsektsioonidel.

,  Külgsektsiooni surve. Määrab kõikidele külg-
sektsiooni tööriistaribadele rakenduva surve. Surve 
võib olla madalam, kui keskmisel sektsioonil.

,  Kaalu ümberjaotamine keskelt külgsektsioonidele. 
Määrab külgsektsioonidele rakenduva surve. 
Kui külgsektsiooni surve on suurem, võivad 
tööriistaribad tõsta külgsektsioonid üles, kui jätta 
kaal ümber jaotamata.

Need hoovad tuleb seada ja reguleerida enne külviku 
esmakordset kasutamist põllul. Need tuleb uuesti regulee-
rida, kui põllutingimused peaksid oluliselt muutuma.

1. Klappige külvik lahti (lk 34) ja laske alla (lk 42). 
Parkige traktor ja rakendage traktori seisupidur.

2. Püsiva hüdraulilise etteande tagamiseks 
seemenditesse lukustage hüdraulikaahela hoob 
põllul töötamise ajaks.
John Deere’i traktorid Sound-Gard™-i kerega: 
hoova fikseerimiseks ette kasutage hoova 
lukustusklambrit (John Deere’i varuosanumber 
R52667). Klambri soetamiseks ja paigaldamiseks 
pöörduge traktori edasimüüja poole.
John Deere 7000-seeria traktorid: hoova 
fikseerimiseks ette lükatud asendisse keerake klapi 
nukk-selektor mootori asendisse.
John Deere 8000-seeria traktorid: seadke taimer 
püsivale režiimile. Lükake hooba ette, kuni nukk 
rakendub klõpsuga.
Case-IH Magnum™-i traktorid: fikseerige hoob ette 
lükatud asendisse (nukk peab rakenduma). Võimalik, 
et nuki surve tuleb reguleerida maksimaalseks. 
Ärge siduge hüdraulikaahela hooba üle nuki asendi. 
Lisateavet hüdraulikasüsteemi kohta saate traktori 
edasimüüjalt.
Teised traktorid: fikseerige hoob ette lükatud 
asendisse (nukk peab rakenduma). Võimalik, et 
nuki surve tuleb reguleerida maksimaalseks või 
kasutage mehaanilist nukihoidikut, et fikseerida 
hoob ette lükatud asendisse. Lisateavet püsiva 
etteande tagamiseks seemenditesse saate traktori 
edasimüüjalt.

3. Vabastage möödavooluklapi  lukustusrõngas ja 
sulgege õlivoolu lõpetamiseks möödavooluklapp. 
Selleks keerake nupp lõpuni päripäeva.

Pilt 101
Surveklapp
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Vahele jäämisest ja survestatud vedelikust tulenevad ohud
Reguleeringu tegemiseks peab külvik olema lahti klapitud ja 
maapinnale langetatud ning selle hüdraulikasüsteem peab 
olema sisse lülitatud. Selle töö tegemiseks on vaja kahte inimest. 
Üks inimene peab istuma traktori kabiinis, et reguleerija 
käemärguande peale või ootamatus olukorras traktor kohe välja 
lülitada.
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Vt pilt 102.
4. Vabastage kaalu ümberjaotamise , keskmise 

sektsiooni  ja külgsektsiooni W surveklappide 
lukustusrõngad.

5. Reguleerige seemendi surve reguleerklappide ,  
nuppude abil nii, et seemendi surve mõõteseadmed 

,  näitaksid 9,7 bar.
Soovituslik surve külvamisel on:

 keskmine sektsioon 4,8 kuni 14,5 bar
 külgsektsioonid 5,5 kuni 15,2 bar

Märkus. Surve suurendamiseks keerake nuppu 
päripäeva ja surve vähendamiseks 
vastupäeva.

6. Mõnedes tingimustes tuleb keskmise sektsiooni 
surve seada veidi suuremaks kui külgsektsioonide 
surve, et kompenseerida traktori ja külviku 
transpordirataste suuremat survet pinnasele. 
Ärge rakendage nii suurt survet, et külgsektsiooni 
kopeerrattad kaotavad haardejõu või tõusevad 
maast lahti, mille tõttu on seemne sisestamise 
sügavuse reguleerimine häiritud.

Möödavooluklapi reguleerimine
• LS suletud

Kui traktor on varustatud koormustundliku 
süsteemiga, peab suletud hüdraulikasüsteem 
olema varustatud möödavooluklapiga , mis 
kaitseb traktori hüdraulikasüsteemi. Jätkake osast 
“Möödavool LS või PFC suletud  
hüdraulikasüsteemide korral” lk 105.

• PFC suletud
Survevoolu kompenseerimine – sama reguleering, 
mis LS suletud hüdraulikasüsteemi puhul. Jätkake 
osast “Möödavool LS või PFC suletud  
hüdraulikasüsteemide korral” lk 105.

• PC suletud
Surve kompenseerimine – möödavoolu pole vaja. 
Vabastage lukustusrõngas. Õlivoolu seiskamiseks 
sulgege möödavooluklapp . Selleks keerake nupp 
täielikult päripäeva. Keerake lukustusrõngas kinni. 
Külvikuga töötamise ajal peab möödavooluklapp 
olema fikseeritud suletud asendisse.

• Avatud-keskmine (OC)
Praegu ei ühildu NTA907 ja NTA3007 külvikud 
traktoritega, millel on avatud-keskmine 
hüdraulikasüsteem.

Kui te ei ole kindel, mis tüüpi hüdraulikasüsteem teie 
traktoril on, pöörduge traktori tootja poole.

Pilt 102
Surve reguleerimine
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Möödavool LS või PFC suletud  
hüdraulikasüsteemide korral
Vt pilt 103.
Voolu suurendamiseks keerake reguleernuppu 
vastupäeva.

Voolu vähendamiseks keerake reguleernuppu 
päripäeva. Nupu keeramine lõpuni päripäeva seiskab 
möödavoolu täielikult.

7. Enne möödavoolu reguleerimist reguleerige surve.
8. Kui traktori möödavooluklapp on poolenisti avatud, 

reguleerige traktori vooluklapp nii, et seemendid 
tõusevad ja langevad mõistlikul kiirusel. Kuni 
toimingu lõpetamiseni hoidke traktori mööda-
vooluklapp poolenisti avatud.

Märkus. Mida kiiremini seemendid tõusevad ja 
langevad, seda suurem on võimalus, et 
õli kuumeneb üle, osad kuuluvad kiiremini 
või traktor kahjustub. Mida suurem on 
möödavoolusurve, seda suurem on 
võimalus, et õli kuumeneb üle ja traktor 
kahjustub liiga kiiresti. Samas aga peab 
seemendi õige talitluse tagamiseks olema 
möödavooluklapi surve seatud vähemalt 20 
bari seemendi survest kõrgemale, kui traktori 
möödavooluklapp on poolenisti avatud. 
Seepärast tuleb möödavooluklapi surve seada 
nii madalale kui võimalik, ent see peab olema 
vähemalt 20 bari suurem kui seemendi surve.

9. Avage aeglaselt möödavooluklapp, kuni 
survemõõdikult on näha, et surve hakkab vähenema.

10. Keerake möödavooluklapi nuppu ühe pöörde võrra 
suletud asendi suunas.

11. Fikseerige nupp selle seadistuse juures.
Kui 140 bar on hea alguspunkt möödavooluklapi 
seadmiseks, siis juhul, kui külvate pidevalt nii, et see-
mendi surve on madal, võite seada möödavooluklapi 
surve alla 140 bar. Kui te aga külvate pidevalt nii, et 
seemendi surve on väga suur, seadke möödavooluklapi 
surve üle 140 bar.

Eelisvoolu hüdraulikasüsteem
Mõnede koormustundliku hüdraulikasüsteemiga 
varustatud traktorite esimene ahel võib võtta enda kanda 
peaaegu 100% kogu olemasolevast hüdraulikavoolust. 
Kui seemendid või reamarkerid töötavad esimesel 
ahelal, jääb teine ahel kuivale ja üks funktsioon ei toimi 
enam.

Et reamarkerite ja seemendi pidev surve toimiks ühel 
ajal, tuleb seemendid ühendada teise ja reamarkerid 
kolmandasse ahelasse.

Oht kahjustada seadet
Möödavooluklapi kaitselüliti mittekasutamine koormustundliku 
hüdraulikasüsteemiga traktoritel võib põhjustada traktorile 
tõsiseid kahjustusi.

Pilt 103
Möödavoolu reguleerimine
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Seemendi alusraami reguleerimine
Ühtlase külvi saavutamiseks peavad seemendite 
korpused olema paralleelselt maapinnaga. Suure surve 
korral võivad seemendid kalduda ette, mille tulemusena 
liiguvad külvikettad liiga sügaval või ebaühtlase 
sügavusega, külvisügavus ei ole püsiv ja surverattad 
võivad sulgeda vaod ebaühtlaselt või liiga kergelt.

Suurema surve korral võib olla vaja teha mehaaniline 
reguleering (ja kui tingimused muutuvad kergemaks, 
tuleb reguleering tagasi muuta). Vaheseibid tuleb 
eemaldada või uuesti paigaldada seemendi alusraamide 
ja tõstesüsteemi paralleelsete hoobade vahele.

Kahest erineva suurusega vaheseibist koosnevad kaks 
komplekti (4 vaheseibi kummalgi pool) võimaldavad 
seada seitse erinevat paksust (maksimaalselt 19,1 mm) 
intervallidega 3,2 mm. Vaheseibid on piludega, et tagada 
nende lihtne eemaldamine ja paigaldamine.

Vt pilt 104.
(Pildil on kujutatud paralleelsete hoobade keskmine 
sektsioon.)
Vaheseibid asuvad alumiste paralleelsete hoobade 
tagaosas.

Kui märkate, et tööriistaribade tagaosa liigub kõrgemalt, 
kui esiosa, võite kaldenurga vähendamiseks eemaldada 
vaheseibe. Eemaldage vaheseibi paksus, mis on 
umbes pool (või vähem) tööriistariba tagaosa üleliigsest 
kõrgusest.

Vaheseibid Kombinatsioonid

Õhuke 0 1 2 1 2 1 2

Paks 0 0 0 1 1 2 2

Kokku (mm) 0 3,2 6,4 9,5 12,7 15,9 19,1

Kokku (in) 0 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4

Võimalik, et keskmine sektsioon ja külgsektsioonid tuleb 
reguleerida erinevalt. Ent sektsiooni reguleerimisel tuleb 
selle mõlemal pool teha ühesugused reguleeringud.

1. Klappige külgsektsioonid osaliselt või täielikult lahti ja 
langetage tööriistaribad maapinnale. Lülitage traktori 
mootor välja.

2. Iga vaheseibi juures keerake lahti (ärge võtke ära) 
neli mutrit  alumise paralleelse hoova vaheseibi 
otsas.

3. Vaheseibide  eemaldamiseks või paigaldamiseks 
kasutage seibiplokis olevaid ülemisi avasid.

4. Keerake mutrid  uuesti kinni.
5. Kontrollige põllu tingimustes seemendi joondust 

maapinna suhtes.

Pilt 104
Alusraamil oleva vaheseibi asukoht

Pilt 105
Külgsektsiooni vaheseibi osad
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Kaalu ümberjaotamise reguleerimine
Kaalu ümberjaotamisega seotud ohutusteave

Vahele jäämisest ja survestatud vedelikust tulenevad ohud
Reguleeringu tegemiseks peab külvik olema lahti klapitud ja 
maapinnale langetatud ning selle hüdraulikasüsteem peab 
olema sisse lülitatud. Selle töö tegemiseks on vaja kahte inimest. 
Üks inimene peab istuma traktori kabiinis, et reguleerija 
käemärguande peale või ootamatus olukorras traktor kohe välja 
lülitada.

Survestatud vedelikust tulenev oht
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Õlilekete tuvastamiseks 
kasutage paberi- või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL 
OMA KEHAOSI! Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi vigastustega.

Vahele jäämise oht
Reguleerimise ajal tuleb jälgida, et ükski kehaosa ei satuks 
külgsektsioonide ega seemendite lähedale. Jälgige, et 
kõrvalseisjad oleks tööalast piisavalt kaugel. Laskuvate 
seemendite ja maapinna või üles tõusvate seemendite ja külviku 
raami vahele jäämise tagajärjeks on rasked või eluohtlikud 
vigastused.

Kukkumisoht – rehvid ei ole astmed
Ärge kasutage rehve astmete ega platvormidena. Suurema surve 
korral võivad silindrid tõsta rattad maast nii palju lahti, et need 
võivad hakata pöörlema.

Vt pilt 106.
Külgsektsioonide pöördelementide juures on kaks 
vastavat silindrit, mis välja sirutades võivad lükata 
külgsektsioonid alla, kasutades selleks põhiraami 
/ keskmise sektsiooni raskust. Need silindrid on 
ühendatud tõsteahelasse ja neid reguleeritakse /  
klapi surve reguleerimise teel.

Tavalise külvamise korral või kerge otsekülvi 
tingimustes ei pruugi kaalu ümberjaotamine olla 
vajalik. Keerukamates tingimustes seadke kaalu 
ümberjaotamine nii, et oleks tagatud ühtlane vao 
ettevalmistus, külvisügavus ja vao sulgemine, 
seda tingimustes, kus külgsektsioonid on keskmise 
sektsiooniga ühel kõrgusel.

Järgige kõiki hoiatusi ja võtke vajalikud ohutusmeetmed, 
nagu on kirjeldatud lk 101.

6. Klappige külvik lahti (lk 34) ja laske alla (lk 42). 
Parkige traktor ja rakendage traktori seisupidur.

7. Enne kaalu ümberjaotamist seadke 
möödavooluklapp ( , lk 104 ja reguleerige surve (

, , lk 102).
8. Püsiva hüdraulilise etteande tagamiseks 

seemenditesse lukustage hüdraulikaahela hoob 
põllul töötamise ajaks. Täpsem teave lk 103, punkt 2.

9. Vabastage lukustusrõngas . Kaalu ümberjaotamise 
suurendamiseks keerake nuppu  päripäeva ja 
vähendamiseks vastupäeva.

Kaalu ümberjaotamise soovituslikud surved külvamise 
ajal:

 Kaalu ümberjaotamine 70 kuni 170 bar.
10. Kui surve on seatud, fikseerige nupud 

lukustusrõngastega .
11. Jälgige külviku talitlust ja vajaduse korral reguleerige 

surve uuesti.

Pilt 106
Kaalu ümberjaotamise reguleerimine
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Raamile paigaldatud külvikettad  
(lisavarustus)
Raamile paigaldatud külvikettaid kasutatakse reas, mitte 
tsoonis. Need on mõeldud pinnase ettevalmistamiseks 
vahetult enne seemnevagu.

Uute külviketaste sügavuse tehaseseadistus on 6,4 cm. 
Raamile paigaldatud külviketastel on mitu seadistust.

Vt pilt 107 (Sellel on kujutatud sarnane tööriistariba 07HD.)
1. Raami kõrgus

Kui seemendid töötavad nii, et tõstesilindrid ei ole 
täielikult välja sirutatud, mõjutab külviketta sügavust 

 seemendi kõrgus.

Üldjuhul reguleeritakse seemendi T-käepide 
vastavalt seemendi sügavusele  ning külviketas 
jäetakse fikseeritud kaugusele külviketta ja seemendi 
sügavuse vahel.

2. Üksiku külviketta surve
Selleks reguleeritakse tööriistaribade vedrut 
rattajälgedes või kõikidel tööriistaribadel, kui 
otsekülvi tingimused on tavatult kerged või rasked. 
Vt lk 109.

3. Külviketta ja tööriistariba joondamine
Külvikettad on tehases joondatud nii, et ketas 
valmistab vao ette otse seemendi ketaste ees.

Pärast külviketta või tööriistariba hooldust veenduge, 
et need oleks endiselt joondus. Reguleeritakse ripp-
raamil oleva külviketta paigaldusklambri abil. Pärast 
ükskõik millist reguleeringut kontrollige üle külviketta 
kõrgus.

Tavalise või otsekülvi korral reguleerige seemendi 
sügavus alljärgnevate juhiste kohaselt:

 külviketas peab liikuma umbes 13 mm sügavamal, 
kui on

 külvisügavus.
Lisaks sügavuse kontrollimisele seadistamise ajal 
kontrollige kindlasti ka külvisügavust külvamise ajal.

Vahetage külvikettad välja, kui ketaste läbimõõt on 
vähenenud alla 40 cm.

Vt pilt 108.
4. Individuaalsete tööriistaribade kõrgus

Mõned tööriistaribad saab individuaalselt 
madalamale lasta. Selleks keerake lahti ripp-raami 
U-poltide mutrid , libistage vedrutala  alla ja 
keerake uuesti kinni. Ärge langetage üle 2,5 cm. 
Jälgige, et vedrutala ülemine serv oleks ülemiste 
poltide avadega ühel tasandil või nendega samal 
kõrgusel.

5. Üksikute külviketaste surve (lk 109)
Selleks reguleeritakse tööriistaribade vedrut 
rattajälgedes või kõikidel tööriistaribadel, kui 
otsekülvi tingimused on tavatult kerged või rasked.

Pilt 107
Külviketas ja tööriistariba

Pilt 108
Tööriistariba kõrguse reguleerimine
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Raamile paigaldatud külviketta surve
Tavalise töö ajal, kui külviketas liigub soovitud 
sügavusel, on vedru täiesti välja venitatud või ainult 
veidi kokku surutud. Vedru tõmbub kergelt kokku, kui 
külviketas puutub vastu takistust või kui pinnas on 
tihedam.

Külviketaste vedrude surve on seatud väärtusele 
181 kg. Tavalise töö ajal, kui külviketas liigub soovitud 
sügavusel, on vedru täiesti välja venitatud. Vedru 
tõmbub kergelt kokku, kui külviketas puutub vastu 
takistust.

• Rasketes otsekülvi tingimustes võivad vedrud 
olla enamiku ajast kokku surutud. See tähendab, 
et külvikettad ei liigu soovitud sügavusel. Kui 
on võimalik kasutada külviku massi, siis võib 
kompenseerimiseks suurendada vedru survet.

• Kui pinnas on kerge, kuid kivine, võib 
tehaseseadistus olla kõrgem kui vaja. Külviketaste 
tööea suurendamiseks vähendage survet, millega 
külvikettad liiguvad üle takistuste.

Külviketta vedru reguleerimine:

Vt pilt 109.
1. Tõstke külvik üles ja paigaldage transpordilukud. Vt 

“Tõstmine” lk 43.
2. Määrake vedru uus soovitud pikkus . Vt tabelit 

paremal pool.
3. Mõõtke vedru(de) praegune pikkus, mida soovite 

muuta. Kui vedru on juba lühem kui 24,8 cm ja pikem 
kui 26 cm, siis ärge reguleerige vedrusid.

4. Keerake lukustusmutter  lahti.
5. Keerake reguleermutrit  nii, et vedru on soovitud 

pikkusega. Keerake lukustusmutter kinni.
Märkus. Kui kõik vedrud on pidevalt kokku surutud, 

võivad külvikettad tõsta külgsektsioonide 
raamid maapinnalt lahti (kopeerrataste 
juurest). Tulemusena liiguvad külvikettad 
ebaühtlasel sügavusel ja/või külvisügavus võib 
osutuda ebaühtlaseks. Kui külviku surve on 
juba reguleeritud maksimaalseks, vähendage 
külviketta liikumise sügavust.

Vedru pikkus 
Külvikettale rakenduv 

surve

26,0 cm 136 kg

25,4 cm 181 kg

24,8 cm 238 kg

Oht kahjustada seadet
Ärge kasutage vedru, mille pikkus on alla 24,8 cm. Muidu 
võivad seadme osad enneaegu kuluda ja garantii ei hõlma sellist 
kulumist.

Pilt 109
Külviketta vedru

27139
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07-seeria tööriistariba reguleerimine
Vt pilt 110 (Sellel on kujutatud tööriistaribad, mis on 
varustatud kõikide lisatarvikutega, mis on mõeldud 
kasutamiseks koos külvikuga NTA907 või NTA3007, sh 
raamile paigaldatud külviketas, mis on paigaldatud nii, et see 
ei sõltu tööriistaribast.)
Great Plainsi 07-seeria tööriistariba võimalikud 
funktsioonid (mõned kuuluvad lisavarustusse)

1. Survevedru: standardne.
Kõik tööriistaribad on paigaldatud külvikutele NTA907 
või NTA3007 pikendatud paralleelsete hoobade 
abil, mis võimaldavad tööriistaribadel teineteisest 
sõltumatult üles ja alla liikuda ning samas jääda 
paralleelselt maapinnaga. Reguleeritav vedru 
tagab vajaliku surve tööriistariba ja selle tarvikute 
liikumiseks pinnasel. Vt osa “Tööriistariba vedru 
reguleerimine” lk 111.

2. Külvikettad: standardsed, 2 tööriistariba kohta
Topeltkülvikettad avavad vao ja teevad pinnasesse 
seemne jaoks vajaliku augu. Külvikettad on 
varustatud vaheelementidega, mis võimaldavad 
reguleerida külviketast nii, et vaod jäävad puhtad. Vt 
osa “Külviketta reguleerimine” lk 111.

3. Seemnete etteandetoru: standardne. See ei vaja 
reguleerimist.

4. Sisemine kaabits: lisavarustus.
Aitab vältida ummistust külviketaste vahel. Vt osa 
“Seemendi ketta kaabitsa reguleerimine” lk 112.

5. Seemnesuunaja: seemnelapats (ei ole näidatud), 
standardne
Keeton®-i seemnesuunaja (ei ole näidatud).

Parandab seemne-pinnase kontakti ja tagab stabiilse 
toestuse väikese etteandekiirusega vedela väetise 
etteandetorule. Vt osa “Keeton®-i seemnesuunaja 
reguleerimine” lk 113.

Seed-Lok™-i surveratas (pildil)

Parandab seemne ja pinnase vahelist kontakti. 
Vt osa “Seed-Lok™-i seemnesuunaja üles 
fikseerimine” lk 113.

6. Surverattad: standardne (valikus on erinevat tüüpi)
Sulgevad pinnasesse tehtud ava. Peale selle 
toetavad surverattad tööriistariba vaba otsa ja läbi 
T-käepide tagavad peamise kontrolli külvisügavuse 
üle. Vt osa “Seemendi sügavus (surveratta 
kõrgus)” lk 114.

Oht kahjustada seadet
Ärge tagurdage nii, et tööriistaribad on maapinnal. Muidu on 
suur oht tekitada kahjustusi ja ummistada tööriistariba.

Pilt 110
07-seeria tööriistariba
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Tööriistariba vedru reguleerimine
Üldjuhul ei ole tööriistariba vedrusid vaja reguleerida. 
Tööriistariba surve sõltub kõrguse reguleerimise 
süsteemi reguleeringust. Selleks kasutatakse hüdraulilist 
survet (lk 102). Tööriistariba tehaseseadistus:

 vedru pikkus 32,4 cm
 sõlme pikkus 56,2 cm

Mõnes ebaharilikus tingimuses tuleb rattajälgedes 
liikuvad tööriistaribad tugevamalt kinnitada.

1. Enne reguleerimise alustamist tuleb külgsektsioonid 
lahti klappida ja tööriistaribad üles tõsta nii, et vedrud 
on täielikult välja venitatud.

2. Keerake lukustusmutter  lahti. Pöörake 
reguleermutrit . Surve suurendamiseks reguleerige 
vedru lühemaks, surve vähendamiseks pikemaks.
Reguleermutri iga pööre muudab seemendi ketta 
survet umbes: 
1,7 kg.

3. Kui survejõud on seatud, keerake lukustusmutter 
uuesti kinni.

Külviketta reguleerimine
Seemendi ketta kallet ja nihet ei saa reguleerida, kuid 
ketastevaheline kaugus on muudetav. Seda kaugust 
tuleb kindlasti jälgida, sest kettad kuluvad. Pärast 
külviketaste vahetamist tuleb vaheseibid uuesti seada.

Vt pilt 112.
Ideaalse vahekauguse korral on külviketaste puutepunkt 
umbes 25 mm. Kui panete külviketaste vahele kaks 
paberilehte, peab paberilehtede vahele jääma 0–4,4 cm.

Kui kontaktpind on oluliselt suurem või väiksem (või kui 
kontaktpinda polegi), tuleb üks või mitu vaheseibi ära 
võtta. Kui külviketaste pöörlemisel kontaktpind muutub, 
on üks või mõlemad kettad tõenäoliselt paindes ja need 
tuleb välja vahetada.

Oht kahjustada seadet
Ärge kasutage vedru, mille pikkus on alla 29,8 cm. Muidu 
võivad seadme osad enneaegu kuluda ja garantii ei hõlma sellist 
kulumist.

Pilt 111
Tööriistariba vedru

Pilt 112
Ketta kontaktpinna kontrollimine

29427
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Ketta kontaktpinna reguleerimine

Teravatest esemetest tulenevad ohud
Kandke kindaid. Olge ettevaatlik, kui teete selles piirkonnas 
reguleeringuid. Tööriistaribade kettad on teravad ja mullased.

Vt pilt 113.
1. Klappige külvik täiesti lahti (lk 34). Jätke 

tööriistaribad üles tõstetud asendisse.
2. Pange seemendi alusraamide alla plokid või pukid.
3. Eemaldage polt , mis hoiab seemendi ketast ühelt 

poolt kinni. Eemaldage ettevaatlikult külviketas  
. Jätke meelde, mitu vaheseibi  on ketta 

välisküljel ja mitu siseküljel. Jälgige, et rummu osad 
ega vaheseibid ei kaoks ära.

4. Ketastevahelise kauguse vähendamiseks (tavaliste 
töötingimuste korral) pange ketta siseküljel olnud üks 
vaheseib välisküljele.

Märkus. Üldjuhul tuleb uute külviketaste paigaldamisel 
panna välisküljel olevad vaheseibid sissepoole 
tagasi, kui mõlemad kettad on paigaldatud.

5. Pange kõik osad tagasi ja kontrollige ketta 
kontaktpinda.

Seemendi ketta kaabitsa reguleerimine
Et seemendi kettad saaks vabalt pöörelda, 
paigaldatakse nende vahele kaabitsad, mille funktsioon 
on puhastada pöörlevaid kettaid.

Teravatest esemetest tulenevad ohud
Kandke kindaid. Olge ettevaatlik, kui teete selles piirkonnas 
reguleeringuid. Tööriistaribade kettad on teravad ja mullased.

Vt pilt 114.
Kui põllutingimused muutuvad, tuleb kaabitsad uuesti 
reguleerida. Kui töötate niisketes tingimustes, laske 
kaabitsad allapoole. Kui seemendid ei pöörle vabalt, 
tõstke kaabitsad ülespoole. Reguleerimiseks keerake 
polt lahti ja liigutage kaabits õigesse kohta.

Pilt 113
Ketta vaheseibide seadmine

Pilt 114
Seemendi ketta kaabits

32136
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Seemnesuunaja reguleerimine
07-seeria tööriistaribad on varustatud seemnelapatsiga 
ja nendele saab paigaldada ühe kahest lisavarustusse 
kuuluvast seemnesuunajast.

Seemnelapatsit ei ole vaja reguleerida, kuid kulunud 
lapats tuleb välja vahetada (lk 147). Kui pärast tarnimist 
paigaldatakse seadmele lisavarustusse kuuluv 
seemnesuunaja, tuleb seemnelapats tõenäoliselt 
lühemaks teha.

Teravatest esemetest tulenevad ohud
Kandke kindaid. Olge ettevaatlik, kui teete selles piirkonnas 
reguleeringuid. Tööriistaribade kettad on teravad ja mullased.
Keeton®-i seemnesuunaja reguleerimiseks langetakse külvik nii, et 
tööriistaribade kettad toetuvad maapinnale.

Keeton®-i seemnesuunaja reguleerimine
Lisavarustusse kuuluva polümeerist Keeton®-i 
seemnesuunaja spetsiaalne kuju hõlbustab seemnete 
libisemise külviauku. Seemnesuunaja püüab kinni 
seemnetorust väljuvad seemned ja suunab need 
V-kujulise külviaugu põhja.

Vt pilt 115.
Seemnesuunaja tarnitakse eelseadistatud 
pingutusmomendiga, mida ei ole soovitav esimesel 
aastal muuta. Vajaduse korral võib pingutuskruvi 

 järgmistel aastatel tugevamalt kinni keerata. 
Seemnesuunaja surve ei tohiks olla suurem, kui on vaja 
seemne surumiseks külviaugu põhja.

Seed-Lok™-i seemnesuunaja üles fikseerimine
Lisavarustusse kuuluvad Seed-Loki surverattad 
suurendavad seemne ja pinnase vahelist kontakti. 
Rattad on vedrustatud ja neid ei ole vaja reguleerida. 
Märgades ja kleepuvates oludes võib muld ratastele 
kinni jääda. Sellega seotud probleemide vältimiseks võib 
surverattad üles fikseerida.

Vt pilt 116 (Selguse mõttes on pildil seemendi ketas ära 
võetud. Seda toimingut võib teha ka nii, et kettad ei ole ära 
võetud.)
Seed-Lok™-i rataste üles fikseerimiseks:

1. tõmmake kinnitusjuhe  eemale;
2. tõmmake surveratta hoob  üles ja vabastage 

kinnitushoova juhe.

Pilt 115
Keeton®-i seemnesuunaja

Pilt 116
Seed-Lok™-i üles fikseerimine

26443
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Seemendi sügavus (surveratta kõrgus)
Vt pilt 117 (Sellel on kujutatud sarnane tööriistariba 07HD.)
Seemendi külvisügavuse  muutmiseks reguleerige 
surveratta kõrgust .

Reguleerimiseks tõstke seemendid kõigepealt veidi 
kõrgemale, seejärel tõstke T-käepidemed  üles ja 
libistage seemendite peale. Reguleerige kõik surverattad 
ühele kõrgusele.

• Käepideme iga samm vastab külvisügavusele umbes 
6,3 mm. Külvisügavuse vahemik on umbes 0–8,9 
cm.

• Madalamaks külviks libistage T-käepidemed ette , 
haakeseadme poole.

• Külvisügavuse suurendamiseks libistage 
T-käepidemed taha , haakeseadmest eemale.

Kui surverattad tõusevad maapinnalt üles, suurendage 
hüdraulilist survet.

Kui surverattad kaevuvad maasse, vähendage 
hüdraulilist survet.

Pilt 117
07-seeria seemendi sügavuse reguleerimine

32237
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Reamarkeri reguleerimine
Enne reamarkerite reguleerimist vt osa “Reamarkeriga 
seotud ohutusteave” lk 73. Reamarkerite talitluse 
reguleerimiseks on neli võimalust.

• Ketta kaldenurk
Isegi kuigi vagude vahekaugus on enamasti sama, 
siis olenevalt pinnasetingimustest ja seemne tüübist 
tuleb ketta kaldenurka vahel muuta.

• Reamarkeri pikendus
(vt “Lisa B – Esmane seadistamine”, lk 183)
Kui reamarkerid on reguleeritud vastavalt 
vagudevahelisele kaugusele, siis tuleb neid ainult 
vahel kontrollida ja veenduda, et klamber oleks 
tugevalt kinni.

• Keti pikkus
(Vt osa “Hooldus ja määrimine” lk 147)
Keti pikkust võib olla vaja reguleerida, et reamarkerid 
puutuks ka vastu ebatasast pinda ja ei lohiseks liiga 
pikalt järele, kui on kokku klapitud.

• Reamarkeri liikumiskiirus
(vt “Lisa B – Esmane seadistamine”, lk 183)
Kui need on edasimüüja juures kord juba 
reguleeritud, siis vajab reguleering harva muutmist.

Reamarkereid on vaja ka hooldada. Seda kirjeldatakse 
kahes osas:
“Reamarkeri hüdraulikasüsteemi õhutustamine” 
lk 133 ja  
“Reamarkeri tihvtkaitse” lk 133.

Reamarkeri ketta reguleerimine

Vahele jäämise oht ja rippuvatest teravatest objektidest 
tulenevad ohud
Reamarker võib kokku või lahti klappimise ajal põhjustada 
kõrvalseisjatele vigastusi. Reamarkerid võivad kiiresti ja 
ootamatult alla kukkuda, kui hüdraulikasüsteemis peaks tekkima 
rike. Reamarkerite kettad on teravad. Ärge lubage kedagi külviku 
lähedale, kui klapite reamarkereid kokku või lahti.

Märke laius
 on sõidusuunas.

Lõike ja märke laiuse muutmiseks keerake 1/2-tollised 
poldid  lahti, mis hoiavad ketast kinni.
Vt pilt 119.
Kui soovite, et märge  oleks laiem, suurendage 
markeri kaldenurka toru  suhtes. Et märge  oleks 
kitsam, tuleb kaldenurka vähendada.

Keerake poldid  kinni.

Lõike suund
Et marker paiskaks sodi välja, keerake võllil olev ketas ja 
seejärel kogu kettasõlm teist pidi.

Teravatest esemetest tulenevad ohud
Kandke kindaid. Olge ettevaatlik, kui teete selles piirkonnas 
reguleeringuid. Reamarkerite kettad on teravad ja mullased.

Pilt 118
Reamarkeri ketta kalle

Pilt 119
Reamarkeri ketas on ümber pööratud
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Veaotsing 

Vt lisaks
osa “Millal on vaja survet reguleerida” lk 102 ja  
„Veaotsing ja häired” DICKEY-john® Air Cart Controli kasutusjuhendis.

Probleem Põhjused Lahendused
Puudub materjali etteanne 
(kõik tööriistaribad)

Veoajam ei ole rakendatud. Keskmise 
sektsiooni lukud on endiselt asendis MAANTEE

Tõstke seemendi alusraamid üles Lükake 
keskmise raami lukud asendist MAANTEE 
asendisse PÕLD

Rattaprobleem veoajami juures Kontrollige transpordi- ja kontaktirataste mõõte 
ja rõhku (lk 166)

Ajamisüsteemi kett (ketid) on purunenud või ära 
tulnud

Kontrollige kette osa “Keti paigaldamine” 
(lk 175)

Peaülekande vahemiku hammasrattad on ära 
võetud, näiteks kui kasutatakse ühte punkrit ja 
vale dosaator on inaktiveeritud

Paigaldage hammasratas (või hammasrattad) 
uuesti ja kalibreerige uuesti vastav dosaator

Muutuva ülekandearvuga käigukast on asendis 
„0” või selle seadistus on liiga madal

Seadke käikast uuesti kalibreerimise tulemuste 
järgi

Tühi punker Täitke materjaliga
Dosaator on ummistunud Puhastage dosaator (lk 124)
Tagumine dosaator on kasutusel, kuid 
esimene doseerimiskast (ei ole kasutusel) on 
ummistunud

Puhastage dosaator (lk 124)

Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga madal Kontrollige seemnemonitorilt ventilaatori 
seadet „Impulsid pöörete kohta” (lk 174). 
Suurendage ventilaatori pöörlemiskiirus nõutud 
tasemele (lk 98)

Ventilaator pöörleb vastupäeva Vahetage ventilaatori ahelavoolikud 
haakemehhanismi juures

Puudub materjali etteanne 
(mitu tööriistariba)

Seemne etteandevoolik on ummistunud Veenduge, et seemnete etteandevoolikud ei 
oleks paindes, voolikute alumised sektsioonid ei 
oleks ummistunud ning seal ei oleks linnupesi 
ega putukaid

Külvisekast või pöördalus on ummistunud
Puudub materjali etteanne 
(üks või mitu tööriistariba)

Tööriistariba seemnetoru on ummistunud Kontrollige ja puhastage seemnetoru
Probleemse tööriistariba külvisekasti ava on 
ummistunud

Eemaldage jaotusrõngas ja kõrvaldage 
ummistus

Valehäire – seemnetoru andur on lahti tulnud 
või defektne

Käivitage monitori enesekontrollisüsteem. 
Vahetage andur töötava tööriistariba anduriga, 
veendumaks, et viga on anduris. Vahetage 
andur välja

Materjali etteanne toimub, 
aga seemnemonitor ei 
tuvasta seda

Külvi esimestel meetritel on see normaalne, 
sest seemnete jõudmine kõikidesse 
tööriistaribadesse võtab aega

Langetage seemendid 3 m enne külvi 
alustamist. Monitor ei tuvasta esimese 5 
sekundi ajal ummistusi

Kõrguse reguleerimise lüliti on valesti 
reguleeritud, see on defektne või on selle juhe 
valesti ühendatud

Kontrollige, reguleerige või vahetage lüliti välja 
(lk 99)

Seemnemonitor on haakemehhanismi juurest 
lahti tulnud

Ühendage seemnemonitor

Liiga väike külvikogus  
(mõned tööriistaribad)

Dosaatori kamber, seemnevoolikud, 
külvisekastid ja -torud on osaliselt ummistunud

Kõrvaldage ummistus. Vt „Materjali 
etteanne puudub (mitu tööriistariba)” ja 
„Materjali etteanne puudub (üks või kaks 
tööriistariba)” selles tabelis
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Probleem Põhjused Lahendused
Liiga väike külvikogus 
(kõik tööriistaribad)

Vale külvikiirus, probleem dosaatori kanalites, 
peaülekande vahemikus või käigukasti 
seadistustes

Vt külvinorme käsitlevat teavet alates lk 84

Liiga suur kiirus põllul. Liiga suur kiirus põllul: 
tabelis toodud külvinormide arvutamisel võeti 
aluseks kiirus 10,5 km/h

Vähendage põllul liikumise kiirust

Õhusüsteemis olevad lekked takistavad 
materjalivoolu dosaatorite kohal

Kontrollige punkrite kaasi, dosaatori tihendeid, 
kollektori katteid ja seemnevooliku ühendusi. 
Vajaduse korral reguleerige riivi ja/või vahetage 
tihendid välja

Seemne suurus ja kaal või väetise tihedus 
ja teralisus erinevad külvitabelis toodud 
parameetritest

Kalibreerige. Kompenseerimiseks reguleerige 
külvinormi

Seemnete või väetise tihedus ja teralisus võivad 
erineda olenevalt hooajast, partiist ja tarnijast

Kalibreerige uuesti, kui alates viimasest 
kalibreerimisest on materjalid muutunud

Punkris on liiga vähe materjali Täitke punker
Külvikogus võib väheneda, kui veoajami ratas 
on liiga väike või kontaktrataste või eesmiste 
transpordirataste rehvirõhk on liiga madal

Kasutage õige suurusega rattaid ja jälgige, et 
rehvirõhk oleks õige (lk 166)

Kontaktratas libiseb. Kui selle põhjuseks on 
niiskus, võivad tingimused olla külvamiseks liiga 
märjad

Kontrollige ratta suurust, seisukorda ja 
rehvirõhku. Valed või kulunud rattad tuleb välja 
vahetada Vajaduse korral pumbake rattad täis

Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga madal Suurendage ventilaatori pöörlemiskiirust (lk 98)
Ventilaator ei pöörle piisavalt kiiresti Traktor peab tagama toite 64 liitrit/minutis survel 

14 bar
Ventilaator ei pöörle piisavalt kiiresti Kontrollige, ega hüdraulikaventilaatori 

reguleerklapp ei oleks tagurpidi paigaldatud
Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige põllu suurus üle
Ridade vahed on liiga suured. Põld on 
ebaregulaarse kujuga

Reguleerige reamarker (lk 183)

Seemnedosaatorisse koguneb jääkaineid või 
prahti

Puhastage seemnedosaator (lk 124)

Seemendi seemnetoru on ummistunud Tõstke seemendi üles, võtke seemnetoru 
alumine ots lahti ja puhastage

Ajamiketid on maha tulnud või libisevad Kontrollige ajamikette, rihmarattaid ja 
pingutusrullikuid

Dosaatori ketiratas on kahjustunud Vahetage välja dosaatori võlli kulunud või 
kahjustunud tähikud

Liiga suur külvikogus  
(kõik tööriistaribad)

Vale külvikiirus, probleem dosaatori kanalites, 
peaülekande vahemikus või käigukasti 
seadistustes

Vt külvinorme käsitlevat teavet alates lk 84

Seemne suurus ja kaal või väetise tihedus 
ja teralisus erinevad külvitabelis toodud 
parameetritest

Kalibreerige. Kompenseerimiseks reguleerige 
külvinormi

Seemnete või väetise tihedus ja teralisus võivad 
erineda olenevalt hooajast, partiist ja tarnijast

Kalibreerige uuesti, kui alates viimasest 
kalibreerimisest on materjalid muutunud (lk 92)

Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige põllu suurus üle
Rea ülekate on liiga suur. Põld on 
ebaregulaarse kujuga

Reguleerige reamarker (lk 183)

Veoajami ratas või rehvirõhk on liiga suur Kasutage õige suurusega rehve ja jälgige, et 
rehvirõhk oleks õige (lk 166)
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Probleem Põhjused Lahendused
Liiga suur külvikogus 
(mõned tööriistaribad)

Külvisekastides olevad jaoturid on kahjustunud 
või puudu

Võtke külvisekastide pöördalused koost lahti. 
Vahetage kahjustunud või kulunud osad välja

Dosaatori renni tähikud on kulunud või 
kahjustunud

Kontrollige tühja dosaatorit alt poolt. Eemaldage 
dosaator alt poolt ja parandage

Ebaühtlane külvisügavus.  
Vt lisaks osa „Millal on vaja 
survet reguleerida” lk 102

Liiga suur kiirus põllul Sõitke aeglasemalt. Vaadake külvinormi tabelist 
lubatud maksimaalset kiirust põllul

Külvik ei ole horisontaalne Horisonteerige külvik (lk 32)
Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma

Ebaühtlane seemnete 
paigutus

Liiga suur kiirus põllul Vähendage põllul liikumise kiirust
Külvik ei ole horisontaalne Kontrollige horisonteeritust (lk 32), survet (lk 

101) ja kaalu ümberjaotamist (lk 107)
Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma
Seed-Lok on saastunud Fikseerige Seed-Lok üles (lk 113)
Seemnelapatsid on kahjustunud või ära tulnud Vahetage seemnelapatsid välja
Seemendi seemnetoru on osaliselt ummistunud Võtke seemnetoru alumine ots lahti ja 

puhastage
Seemendi kettad ei pöörle 
vabalt

Seemendi on ummistunud Puhastage seemendi
Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma
Seed-Lok ummistab seemendi Fikseerige Seed-Lok üles (lk 113)
Ketta laagrid on defektsed Vahetage ketta laagrid välja
Seemendi raam on paindes või keerdunud Vahetage seemendi raam välja
Seemendi seemnetoru on osaliselt ummistunud Tõstke seemendi üles, võtke seemnetoru 

alumine ots lahti ja puhastage
Hektarisuurustel aladel 
ebakvaliteetne külv

Vale suurusega rehvid või vale rehvirõhk Kasutage õige suurusega rehve ja jälgige, et 
rehvirõhk oleks õige (lk 166)

Liiga suur ülekate või liiga suured vahed ridade 
vahel

Vältige ülekatet ja vahesid. Reguleerige 
reamarkereid

Pinnasetingimused Lahtine pinnas ja libisemine mõjutavad külvi 
kvaliteeti negatiivselt

Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige põllu suurus üle Külvitulemus on 
kõige täpsem siis, kui külvata edasi-tagasi 
nii, et reamarkerid on alla lastud ning vältides 
põlluservi ja pöördeid

Surverattad ei tihenda 
korralikult pinnast

Liiga märjad tingimused või on pinnases suured 
kamakad

Oodake kuiva ilma või töödelge pinda

Hüdrauliline surve on liiga väike ja tööriistariba 
ei ole horisontaalne

Suurendage hüdraulilist survet, vt juhiseid 
(alates lk 101)

Surveratta sügavus on vale Reguleerige surveratta sügavust (lk 114)
Seeme lõheneb liiga 
intensiivselt

Liiga suur kiirus põllul Vähendage põllul liikumise kiirust
Seeme ei ole puhas Kasutage puhast seemet
Seeme on kahjustunud, aegunud või kuiv Kasutage puhast värsket seemet
Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga suur Ventilaatori pöörlemiskiirus peab olema selline, 

et oleks tagatud täpne etteanne kõikidele 
tööriistaribadele

Surveratas või seemendid 
on ummistunud

Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma
Seemenditele rakendub liiga suur hüdrauliline 
surve

Vähendage seemenditele rakenduvat 
hüdraulilist survet

Haakeseadmega on tagurdatud nii, et külvik oli 
pinnases

Puhastage ja veenduge, et ei ole kahjustusi

Ketta laagrid on defektsed Vahetage ketta laagrid välja
Külvikettad on kulunud Vahetage külvikettad välja
Kaabits on kulunud või kahjustunud Vahetage kaabits välja
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Probleem Põhjused Lahendused
Seemendid külvavad liiga 
sügavale (sahkavad)

Seemenditele rakendub liiga suur hüdrauliline 
surve

Vähendage seemenditele rakenduvat 
hüdraulilist survet

Surveratas on valesti reguleeritud Reguleerige surveratas uuesti (lk 114)
Seemendite esiosa langeb 
liiga madalale, kui pinnas 
on kõva või mulda on 
minimaalselt haritud

Seemendi raam on valesti reguleeritud Eemaldage vaheseibid (lk 106)
Seemenditele rakendub liiga suur hüdrauliline 
surve

Vähendage seemenditele rakenduvat 
hüdraulilist survet

Seemendi raamid ei uju üle 
ebatasase pinnase

Hüdraulikaahela hoob ei ole lukustatud ette 
lükatud asendisse

Lukustage hüdraulikaahela hoob ette lükatud 
asendisse

Seemendid ei ole ühendatud hüdromootoriga 
juhtimise ahelasse

Vt osa „Hüdraulikavooliku ühendamine” 
(lk 28)

Survenäidikul on „null”, 
kui seemendid on 
alla lastud ja traktori 
hüdraulikaahela hoob on 
ette lükatud asendis

Hüdraulikavoolikud ei ole paigaldatud 
õigesti surve reguleerklappide ja seemendi 
tõstesilindrite vahel

Vt vooliku paigaldusskeemi (alates lk 177)

Survenäidikud näitavad 
survet, kui seemendid on 
üles tõstetud

Hüdraulikavoolikud ei ole paigaldatud 
õigesti surve reguleerklappide ja seemendi 
tõstesilindrite vahel

Vt vooliku paigaldusskeemi (alates lk 177)

Hüdrauliline reamarker ei 
tööta korralikult

Õhu- või õlilekked voolikuliitmikes või 
-ühendustes

Veenduge, et voolikuliitmikes ega -ühendustes 
ei oleks õhu- või õlilekkeid

Langetage traktori hüdraulikaõli taset Kontrollige traktori hüdraulikaõli taset
Poldid või kinnituselemendid on lahti tulnud või 
ära kukkunud

Kontrollige üle kõik poldid ja kinnituselemendid

Kett ei ole õige pikkusega
Reamarkeri ketas ei 
markeeri

Reamarkeri ühenduselemendil puudub piisav 
lõtk, et reamarkeri ketas saaks liikuda põllul 
olevatesse tühimikesse

Maksimaalse ujuvuse piiramiseks kasutage 
reamarkeri silindri varre otsas olevat pilu

Ketta kalle ei ole nendeks tingimusteks parim Pöörake reamarkeri ketas ümber ja puhastage 
saastast

Kett libiseb või on liiga 
kulunud

Praht / puudub kinnitusklamber Veenduge, et kinnitusklamber oleks keti 
liikumissuuna suhtes teisel pool (lk 123)

Liiga suur lõtk Reguleerige keti lõtk (lk 123)
Ketirattad ei ole joondu Reguleerige võllidel olevad ketirattad
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Pidurite veaotsing (lisavarustus)
Probleem Põhjused Lahendused

Sillapiirkonnas on tunda 
suitsu- või kõrbelõhna

Pidurid on ülekuumenenud, tavaliselt juhtub see 
järskudel kallakutel

Jätke traktor kohe seisma. Oodake, kuni pidurid 
on täielikult jahtunud. Vähendage kallakust alla 
sõitmise kiirust, kasutades madalamat käiku. 
Jääge tihti seisma. Veenduge, et pidurisüsteemi 
osadel ei oleks kuumakahjustusi

Uued pidurid võivad tekitada kerget suitsu või 
lõhna, kuni piduriklotsid on trumlitele sobitunud

Kontrollige pidureid, kui probleem püsib või kui 
pidurdamine ei ole piisavalt tõhus

Pidurdamine on 
vähetõhus, ainult üks ratas

Rehvirõhk ei ole piisav Täitke rehvid spetsifikatsioonis sätestatud 
rõhuga

Pidurite hõõrdkatted ja/või trummel on kulunud Hooldage pidureid
Pidurisilinder on kulunud või lekib Remontige või vahetage silinder
Määrige või õlitage pidurite hõõrdkate Kõrvaldage probleemi põhjustanud reostus. 

Hooldage pidureid
Pidurite kulumiskompensaator ei reguleeri Jää või kuivanud muda võivad mehhanismi 

kinni kiiluda. Püüdke tuvastada kinni kiilumise 
põhjustanud liikumised. Kontrollige, kas põrklink 
on kulunud või defektne, või kas põrklingi vedru 
on nõrk, kulunud või ära tulnud

Pidurdamine on 
vähetõhus, kõik rattad

Külviku piduritorustikus on õhk Kontrollige, kas kinnituselemendid on lahti 
tulnud. Veenduge, et kinnituselemendid ega 
voolikud ei oleks kahjustunud. Kontrollige, 
kas tööosad on kahjustunud või kulunud. 
Kõrvaldage lekkeallikas. Täitke süsteem uuesti 
ja õhutustage

Õhk-/hüdropidurite süsteem: pidurivõimendi 
diafragma on kahjustunud

Vahetage pidurivõimendi välja

Õhk-/hüdropidurite süsteem: lekked 
õhusüsteemis

Kõrvaldage lekked

Õhk-/hüdropidurite süsteem: filtrid on 
ummistunud

Puhastage filtrid (lk 137)

Õhk-/hüdropidurite süsteem: klapp on lahti Sulgege kaitseklapp (lk 139). Sulgege õhuventiil 
(lk 29)

Hüdro-/hüdropidurite süsteem: traktorist tuleb 
piduritorustikku õhku

Õhutustage pidurisüsteem ja aktiveerige uuesti

Pidurite hõõrdkatted ja/või trumlid on kulunud Hooldage pidureid
Pidurite hõõrdkatete välja vahetamisel on 
kasutatud sertifitseerimata osi, mille hõõrdkatte 
parameetrid ei ole piisavad

Vahetage piduriklotsid heakskiidetud osade 
vastu

Traktori surve ei ole piisav Õhusüsteemi jaoks vajalik minimaalne surve on 
55 kPa (80 psi)

Pidur ei toimi, ainult üks 
ratas

Õhutusava on lahti Sulgege ava. Õhutustage süsteem ja 
aktiveerige uuesti

Pidurite hõõrdkatted on kulunud või ära tulnud Kontrollige ja vajaduse korral parandage
Pidurisilinder on külmunud Kontrollige ja vajaduse korral parandage
Pidurisüsteemi osad on purunenud või ära 
tulnud

Kontrollige ja vajaduse korral parandage

Pidurid ei toimi, kõik rattad Piduritorustikus ei ole pidurivedelikku Veenduge, et pidurisüsteemis oleks 
pidurivedelikku, ja õhutustage avad. Sulgege/
parandage, aktiveerige ja õhutustage

Traktorisüsteem(id) on valesti ühendatud Kontrollige ühendusi
Traktori haagise pidurisüsteem on inaktiveeritud 
või ei tööta korralikult

Kontrollige talitlust mõne muu haagisega

Surve traktori voolikutes ei ole piisav Pöörduge edasimüüja poole, kes kontrollib 
pordis olevat survet

Külvik kisub ühele poole Vt osa „Pidurid kisuvad kõrvale” Kontrollige ratase blokeerumise põhjuseid enne, 
kui rehvidele tekivad siledad laigud
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Probleem Põhjused Lahendused
Pidurid on kogu aeg 
rakendunud, kõik rattad

Kulumiskompensaator on liiga väljas Reguleerige kulumiskompensaatori põrk-link 
uuesti ja oodake, kuni süsteem ise seadub

Õhk-/hüdropidurite süsteem: traktori õhkpidurite 
torustikud on omavahel ära vahetatud ja 
toitetoru tõttu on pidurid kogu aeg rakendunud

Vahetage pidurisüsteemi õhuvoolikud 
haakemehhanismi juures omavahel ära

Hüdro-/hüdropidurite süsteem: külviku 
piduritorustik on ühendatud valesse, püsivalt 
rakendunud porti

Ühendage piduritorustik õigesse porti

Traktori piduritorustiku surve on liiga suur 
(hüdropidurid) või liiga madal (õhkpidurid)

Maksimaalne lubatud hüdraulikasurve: 
   150 bar / 2175 psi. 
Minimaalne nõutav õhusurve: 
   550 kPa / 80 psi

Pidurid kisuvad kõrvale Kulumiskompensaator on liiga väljas Reguleerige kulumiskompensaator. Tuvastage 
põhjus, miks see on liiga väljas

Pidurites on prahti Eemaldage piduriklotsid. Puhastage ja 
kuivatage

Defektsed piduriosad kraabivad Vahetage kulunud osad välja
Tagastusvedru on liiga nõrk Vahetage kõik vedrud välja
Kolb on pidurisilindrisse kinni jäänud Remontige või vahetage silinder

Pidurid tõmbavad, 
loksuvad ja krigisevad

Tagastusvedrud on liiga nõrgad Vahetage kõik vedrud välja
Trummel on kulunud, defektne või ei ole enam 
ümar

Taastage trummel, kui kulumine on normi piires, 
muul juhul vahetage välja

Liiga tühjad või väikesed rehvid Kui spetsifikatsioonile vastav rõhk ei lahenda 
ebaühtlase kontakti probleemi, vahetage rehvid 
välja

Rummus olevad piduriosad on lahti tulnud, 
kulunud või kahjustunud

Kontrollige pidurid üle

Rattalaagrid on lahti või kulunud Vahetage laager välja
Rehvidel on siledad laigud Vt osa „Pidurid on kogu aeg rakendunud, 

kõik rattad”
Pidurid kriiksuvad Pidurite hõõrdkatted on kulunud Kontrollige pidurid üle. Vahetage kulunud 

hõõrdkatted välja (lk 139)
Defektsed piduriosad kraabivad Kontrollige pidurid üle. Vahetage kulunud osad 

välja
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Hooldus ja määrimine

Nõuetekohane hooldus tagab haakeseadme pika tööea. 
Hoolikas ja süstemaatiline kontroll aitab vältida kulukat 
hooldust, seisuaega ja remonti.

Enne seadistamist ja hooldustööde alustamist lülitage 
traktori mootor alati välja ja eemaldage süütevõti.

Vahele jäämise oht
Alla kukkuva haakeseadme alla jäämine põhjustab raskeid või 
eluohtlikke vigastusi. Kasutage alati keskmise sektsiooni ja 
kopeerratta tõstelukke ja lukustusrenne, kui töötate üles tõstetud 
haakeseadme lähedal või selle all.

Survestatud vedelikust tulenev oht
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida läbi 
naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Enne surve rakendamist 
kontrollige üle kõik hüdraulikatorustikud ja liitmikud. Väga 
väikesest avast välja paiskuv vedelik võib olla peaaegu 
nähtamatu. Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- või 
papitükki, aga mitte mingil juhul oma kehaosi. Kandke tugevaid 
kaitsekindaid. Vigastuste korral pöörduge viivitamatult arsti 
poole, kellel on kogemusi seda tüüpi vigastustega.

Kui olete külvikut mitu tundi järjest kasutanud, 
kontrollige, kas kõik poldid on tugevalt kinni.

1. Enne töö alustamist lukustage külvik tugevalt.
2. Määrimisel järgige osa “Määrimine ja plaanipärane 

hooldus” lk 148.
3. Reguleerige pingutusrullikud nii, et kettides ei oleks 

liiga suurt lõtku. Vajaduse korral puhastage rullikute 
ketid ja määrige need ketimäärdega.

4. Kontrollige, ega katted, luugid, tihendid, korgid ja 
voolikuühendused ei leki.

5. Rehvide täitmisel järgige osas “Rehvirõhutabel” 
toodud juhtnööre (lk 166).

6. Kulunud, kahjustunud või loetamatuks muutunud 
ohukleepsud tuleb välja vahetada. Uute kleepsude 
tellimiseks pöörduge Great Plainsi edasimüüja poole. 
Vt osa “Ohukleepsud” lk 11.
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Hooldus

Keti hooldus
Külviku esmakordsel kasutamisel kontrollige veokette 
esimese 10 töötunni möödumisel. Seadete tõttu 
suureneb uute kettide lõtk esimese paari töötunni 
jooksul. Seejärel kontrollige kette iga 100 töötunni järel.

Määrige kette iga kord, kui olete töötanud niisketes 
tingimustes ja enne külviku hoiundamist hooaja lõpus.

Keti lõtk
Vt pilti 120, millel on selguse mõttes kujutatud liialdatud lõtk 
ja millel puuduvad pingutusrullikud.
1. Mõõtke lõtku ulatus .

Leidke kõikide kettide pikim lõtk (tavaliselt kohas, 
mis ei kulge üle pingutusrullikute).

2. Määratlege ideaalne lõtk.
Pikad ketid (üle 91 cm): 2,1 cm/m Vertikaalsed 
lühikesed ketid: 2,1 cm/m Horisontaalsed lühikesed 
ketid: 4,2 cm/m.

3. Mõõtke praegune lõtk .
Vajutage täpselt risti keti lõtku keskkohale 
ja venitage ketti mõlemas suunas. Kettide 
liikumisvahemik ongi keti lõtk.

4. Reguleerige pingutusrullikud nii, et lõtk oleks õige.
Kettide paigaldamisel jälgige, et eemaldatava lüli 
klamber oleks suunatud nii, et sissetõmme oleks 
minimaalne.

Vt pilti 121 (noole suund näitab keti suunda).
Paigaldage klamber nii, et selle lahtine ots ei oleks 
keti liikumissuunaga samas suunas (keti paigaldamise 
skeemil on tähistatud halli värvi või triibuliste nooltega).

Pilt 120
Keti lõtku mõõtmine

Pilt 121
Keti klambri asend

27264

26482
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Materjalijäätmete eemaldamine
Seadme tühjendamiseks külvist järelejäänud 
materjalidest juhinduge osast “Materjalist 
tühjendamine” lk 77.

Selles osas käsitletakse punkri ja õhusüsteemi täielikku 
tühjendamist, kui on vaja minimeerida jäätmeid.

1. Tühjendage seade materjalidest (lk 77), seejärel 
klappige külvik kokku ja lukustage. Sõitke sobivasse 
kohta, kus saab seadet pesta. Kui plaanite puhas-
tada mõlemad punkrid, puhastage esmalt tagumine.

2. Toimetage külvik kohta, kus on loputusvee ja 
vooliku kasutamise võimalus. Kui punkrid olid 
täidetud erineva materjaliga, võib osutuda vajalikuks 
kasutada kahte erinevat kohta.
Kui sobivat kohta ei ole, puhastage punkrid väetise 
või taimekaitsevahendiga töödeldud seemnete 
jäätmetest viimati töödeldud põllu kõige kõrgemal 
künkal.

3. Külvik peab jääma traktori külge haagituks. 
Rakendage traktori seisupidur. Kui külvikut ei saa 
jätta traktori külge, paigaldage külviku ratastele 
tõkiskingad. Külvik peab mõlemal juhul jääma kokku 
klapitud transpordiasendisse, sest seemendid tuleb 
käsivända kasutamise ajaks üles tõsta ja juurdepääs 
dosaatoritele on mugavam, kui külvik on kokku 
klapitud.

4. Laske redel alla (lk 54). Eemaldage filter (lk 57). 
Puhastage filter. Kui filter on eemaldatud, kontrollige 
punkrit ja veenduge, et sellel ei oleks defektne, 
mis võiksid takistada normaalset puhastamist, 
näiteks esemeid või massi, mis on liiga suur, et 
läbi dosaatori välja tulla (vt osa ”Probleemid 
materjalijäätmete eemaldamisel”, lk 125).

5. Paigaldage kalibreerimisvänt. Avage selle punkri 
dosaatori kalibreerimis- ja puhastusluugid, mida te 
hakkate puhastama.

6. Puhastage survejoa abil punker, samal ajal kui 
teine inimene puhastab kalibreerimisvända abil 
dosaatoreid (lk 69).

7. Paigaldage filter tagasi. Sulgege kaas tihedalt ja 
fikseerige käepide.

8. Pärast viimase punkri puhastamist sulgege kõik 
luugid. Käivitage õhusüsteem 10 minutiks, et 
kuivatada kõik dosaatorid ja kogu torustik.

9. Avage eesmise punkri dosaatori mõlemad luugid. 
Käivitage õhusüsteem 5 minutiks.

10. Jätke eesmise dosaatori luugid lahti. Avage 
tagumise punkri dosaatori luuk. Käivitage 
õhusüsteem 5 minutiks.

11. Lülitage õhusüsteem välja. Puhastage luugi tihendid 
ja doseerimiskasti esiküljed.

12. Sulgege dosaatori luugid. Sõitke külvikuga parkimis- 
või hoiukohta.

13. Järgige tavalisi parkimis- (lk 81) või hoiundamis-
juhiseid (lk 82).

Täitke kohalikke eeskirju ja nõudeid
Vasakul toodud juhised kohalduvad juhul, kui materjalijäätmete 
eemaldamise kohta ei ole sätestatud riiklikke, piirkondlikke 
või kohalikke eeskirju ning seemne ja/või väetisetootja ei 
ole sätestanud erinõudeid. Järgige kohalikke eeskirju ja 
juhiseid materjalimahutite käitlemise kohta ning kemikaalide 
ohutuskaartides sätestatud nõudeid. Kehtestatud eeskirjad ja 
tarnija juhised on ülimuslikud.  Vajaduse korral tuleb vastavuse 
tagamiseks siin toodud juhiseid kohandada.

Suletud ruumist tulenev oht
Ärge minge punkrisse. Ärge eemaldage filtrit (punkt 4) enne, kui 
olete valmis filtrit puhastama ja punkrit pesema. Ärge jätke pestud 
filtrit välja. Kui enne punkti 7 juurde asumist peate külviku jätma 
mingil põhjusel järelevalveta, siis pange filter punkrisse tagasi ja 
pange punkri kaas kinni.
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Probleemid materjalijäätmete eemaldamisel
Seadme tühjendamiseks külvist järelejäänud materjali-
dest juhinduge osast “Materjalist tühjendamine” lk 77. 
Materjalijäätmete normaalseks eemaldamiseks vt osa 
“Materjalijäätmete eemaldamine” lk 124.
Parkimis- ja hoiundamisjuhiste eiramisel või kui materjal on 
olnud ebakvaliteetne, võib materjali olla raske eemaldada.
Kui materjal ei tule läbi puhastusluugi, toimige allpool 
toodud juhtnööride kohaselt. Ärge minge punkrisse 
enne, kui need tööd on tehtud.

Avage puhastusluuk.
Eemaldage filter ja hinnake probleemi. 
Näiteks:
• kui probleem seisneb ühes suures objektis, nagu 

näiteks looma laip, mida saab liigutada, saab selle 
ülevalt välja tõmmata; 

• kui probleem seisneb ummistunud materjalis, püüd ke 
ummistus altpoolt kõrvaldada ja proovige lahustada 
mass vees. Kui probleemi põhjustab väike kogus 
materjali, siis võib lahenduseks olla punkri loputamine 
või loputamine ja pumpamine punkri pealt.

Kui tegemist on väikese koguse jäätmetega, võib piisata 
pikast teibast, et materjal läbi puhastusava lükata.
Kui lükkamine ei anna rahuldavat tulemust ja tuleb 
kasutada vett, siis proovige dosaatori puhastusavas läbi 
torgata vähemalt üks auk, kust vesi saaks välja voolata.
Kui näib, et vee kasutamine annab tulemusi, valage 
korraga väike kogus vett ja jälgige, kas see tuleb 15 
minuti jooksul puhastusluugist välja.  Muul juhul muudab 
vee lisamine probleemi veel halvemaks. Lõpetage vee 
valamine, võtke doseerimiskast välja ja puhastage 
punker hoopis altpoolt.
Doseerimiskasti eemaldamine
Doseerimiskasti maha võtmisel jääb konstruktsiooni 
18 × 18 cm suurune auk, läbi mille saab kinni jäänud 
materjali välja lükata.

Vt pilt 122.
1. Pildil ei ole kujutatud: vabastage 

ülekandemehhanismi ja dosaatori vahel olev keti 
pingutusrullik ja võtke kett maha. Ühendage lahti 
sisse- ja väljalaskevoolikud.  Ühendage lahti või 
eemaldage külvinormi andur.

2. Keerake lahti kõik mutrid , millega doseerimiskast 
 on kinnitatud punkri alumise plaadi külge  
. Keerake poltide mutrid veidi lõdvemaks, poltide 

otstesse, kuid jätke mutrid poltide külge.
3. Doseerimiskasti ja alumise plaadi vahel on 

silikoonhermeetiku kiht. Kasutage kangi ja vabastage 
doseerimiskast alumise plaadi küljest.

4. Kui doseerimiskast ripub täielikult lahtistel poltidel, 
siis eemaldage mutrid ja võtke doseerimiskast 
punkrilt maha.

Enne doseerimiskasti tagasi paigaldamist kraapige 
vana silikoonhermeetiku kiht maha ja kandke peale uus 
silikoonikiht.

Kiire lämbumise oht
Ärge minge punkrisse enne, kui sellel lehel kirjeldatud tööd 
on tehtud. Ohtude täieliku loetelu leiate osast „Punkrisse 
sisenemine” lk 126.

sisenemine” lk 126.

Oht kahjustada seadet
Ärge täitke punkrit veega. Punker ei ole mõeldud pidama kogu 
sellesse mahtuva vee massile vastu.

Pilt 122
Eemaldage puhastamiseks dosaator

29341
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Punkrisse sisenemine
Kui punkrit on normaalselt kasutatud ja regulaarselt 
hooldatud, ei ole vaja sellesse siseneda. Punkri 
ventilatsioonitorule on integreeritud omadused, mis 
hõlbustavad punkrist väljumist avariiolukorras. See ei ole 
mõeldud regulaarseks sisenemiseks. Ärge eemaldage 
ventilatsioonitoru, sest seda on vaja materjali kohale 
jääva ruumi surve tasakaalustamiseks.

 c Täis või peaaegu täis punkrisse võib kinni jääda. Te võite 
täielikult vilja sisse vajuda, jääda hapnikupuudusesse ja mõne 
sekundiga lämbuda. Viljasillad ja koorikud on eriti ohtlikud.

 c Ohtlikud aurud võivad teid kohe lämmatada, isegi kui tühja 
punkri kaas on lahti.

 c Osaliselt täis punker, milles ei ole viljasildu, võib põhjustada 
lämbumisohtu.

 c Punkris ei pruugi olla piisavalt hapnikku ja/või tolmu tase 
võib olla hingamise jaoks liiga kõrge.

 c Ärge sisenege punkrisse materjali laadimiseks.

 c Ärge sisenege punkrisse materjalist tühjendamiseks.

 c Ärge sisenege punkrisse regulaarseks puhastamiseks.

 c Ärge sisenege punkrisse dosaatori hooldamiseks.

 c Punkrisse sisenemiseks peab olema tagatud vähemalt ühe 
spetsiaalse väljaõppe saanud ja spetsiaalse varustusega 
abilise juuresolek.

 c Ärge minge ükskõik mis põhjusel punkrisse, kui ei ole tagatud 
kõikide kohalduvate seaduste, eeskirjade, reeglite, kokkulepete 
ja selles osas kirjeldatud juhiste täitmine. Kui kohalduvad 
seadused, eeskirjad, reeglid või kokkulepped erinevad siin 
toodud juhistest, siis ärge täitke juhiseid.

Kiire lämbumise oht
Viljakoorik võib olla lahtine ja kooriku all võib olla voolav mass. 
Mistahes õõnsas ruumis on tõenäoliselt liiga vähe hapnikku ja 
seal võivad olla mikrobioloogilistest reaktsioonidest tulenevad 
mürgised gaasid. Igal juhul võib koorikust läbi vajumine 
põhjustada kiire surma. Ärge sisenege kunagi punkrisse selleks, et 
viljakoorikut või -silda eemale lükata.
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Olenevalt kasutusotstarbest võivad külviku NTA907 
või NTA3007 punkrid kuuluda seadmete hulka, millele 
kohalduvad sellise suletud ruumi nõuded, mille puhul on 
nõutav luba USA OSHA eeskirjade (29 CFR 1910.146) 
ning sarnaste eeskirjade, määruste, kindlustuseeskirjade 
ja tööjuhiste kohaselt. Punkrisse sisenemiseks mistahes 
eesmärgil võib olla vaja kirjalik luba ja järgida tuleb 
sätestatud protseduurireegleid.

Punkrisse sisenemine võib osutuda vajalikuks mõnes 
ebaharilikus olukorras, näiteks:

• punkri taseme- või rõhuanduri välja vahetamiseks või
• ummistuse eemaldamiseks, mida on raske välja 

tõmmata ka siis, kui doseerimiskast on eemaldatud, 
ning mida ei saa läbi avatud kaane välja tõmmata 
ega pumbata.

Sellisel juhul järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

1. Hinnake ohte
Vaadake üle pärast punkri viimast 
põhjalikku pesemist selles kasutatud kõikide 
taimekaitsevahendite ja/või väetiste ja kõige viimati 
kasutatud materjalide andmelehed, isegi kui punkrit 
on pärast seda hoolikalt puhastatud. Hoidke 
andmelehed alles, juhuks kui peaks olema vaja 
meditsiinilist abi.

2. Määrake punkri hooldamise meeskond
Punkrisse ei tohi siseneda üks. Vajalik on vähemalt 
ühe abilise/kõrvalseisja juuresolek. Eelistada tuleks 
isikuid, kes on saanud väljaõppe töötamiseks suletud 
ruumides. Määrake töödejuhataja (mitte see, kes 
punkrisse siseneb), kellel on õigus tegevus peatada.

3. Kaitske meeskonda
Hankige vajalikud ohutusseadmed, mis on mõeldud 
nende materjalidega kokkupuuteks suletud ruumis. 
Pöörake erilist tähelepanu turvarakmetele/ 
-trossile ja hingamisteede kaitsevahenditele. Siia 
võivad kuuluda saaste tuvastamise seadmed ja 
sissetõmbe ventilatsioonisüsteem punkris oleva õhu 
värskendamiseks.

4. Varustage meeskond vajalike vahenditega
Vähemalt ühel abilisel peab olema sidevahend, et 
probleemi korral abi kutsuda. Punkrisse siseneja 
peab olema varustatud turvarakmete ja -trossiga.

5. Tagage meeskonna väljaõpe
Mõelge kõik ohud läbi. Planeerige toimingud. 
Veenduge, et teaksite, kuidas kasutatakse 
kaitsevahendeid ja käitutakse hädaolukorras. 
Harjutage seda. Abiline peab olema saanud 
väljaõppe, kuidas abi anda. Ärge püüdke ise 
punkrisse siseneda, kui keegi on sinna kinni jäänud.

6. Turvake külvik
Liikuma hakkamise vältimiseks tõkestage külviku 
rattad.

7. Kõrvaldage koorikud või seemnesillad
Väljaspool punkrit tuleb purustada materjali pealiskihi 
kõva koorik või materjalile peale tekkinud kihid. 
Sellistel kihtidel seismine on väga ohtlik.

8. Tühjendage punker
Järgige osas “Materjalist tühjendamine” toodud 
juhiseid, vt lk 77. Kui see ei ole ummistuse tõttu 
võimalik, siis kasutage välist pumbasüsteemi 
ja eemaldage nii palju materjali kui võimalik 
ilma punkrisse minemata. Pumbake seni, kuni 
puhastusluugist tuleb kasvõi veidi materjali välja. 
Jätke puhastusluuk lahti.

9. Puhastage punker
Seiske käiguplatvormil ja peske survejoaga punkri 
sisepinnad. Pihustage õrnatoimelist pesuvahendit. 
Loputage hoolikalt.

10. Tuulutage punker
Jätke punkri kaas ja puhastusluuk lahti ning ärge 
alustage töid enne, kui loputusvesi on täielikult 
aurustunud.

11. Planeerige oma töö ette ja töötage plaani kohaselt
Lükake töö edasi, kui meeskonna mõned liikmed ei 
ole kohal või mõned seadmed või muud vahendid on 
puudu või kui ilmastikutingimused või valgustus ei 
ole soodsad. Ootamatute olukordade korral tuleb töö 
katkestada ja evakueeruda.
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Hüdraulikasüsteemi hooldus
Hüdraulikasüsteemi nõuetekohaseks talitluseks peab 
süsteem olema saasteainetest puhas, ei tohi sisaldada 
õhku ja peab olema õliga täielikult täitunud.

Hüdraulikasüsteemi hooldusega seotud ohutusteave

Survestatud vedelikust tulenev oht
Ärge keerake liitmikke lahti, kui ahel on aktiveeritud. Kui ahel 
on neutraalses või ujuvasendis, keerake hüdraulikavoolikud 
ettevaatlikult lahti. Voolikud võivad olla survestatud ka siis, kui 
ahel on ujuv- või neutraalses asendis. Kandke kaitsekindaid ja 
-prille. Keerake liitmikud aeglaselt lahti. Lisage aeglaselt õli. 
Kui ahel on aktiveeritud, jälgige vedeliku väljapaiskumist ohutus 
kauguses.
Survestatud vedelik võib süsteemist välja paiskudes tungida 
läbi naha ja põhjustada tõsise vigastuse. Ohu vältimiseks 
tuleb enne hüdraulikavoolikute lahti ühendamist süsteem 
survest vabastada. Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki, aga MITTE MINGIL JUHUL OMA KEHAOSI! 
Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal kandke kaitsekindaid ja 
-prille. Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult arsti poole, kellel 
on kogemusi seda tüüpi vigastustega.

Selle töö jaoks on vaja kahte või enamat inimest.
Süsteemi õhutustamist ei tohi teha üksinda. Traktori operaator 
ja õhutuspunktide jälgija peavad omavahel kokku leppima 
konkreetsed signaalid. Leppige kokku avariiseiskamise signaal. 
Määrake iga õhutustamise ohutuim seiskamine. Kohtades, kus 
komponendid ei saa ootamatult alla liikuda, võib ahela seadmine 
ujuvasendisse vabastada torustikus oleva surve (olenevalt 
ventiili seadetest) Kui seadme osadest tuleneb vahelejäämise või 
sisselõikamise oht, seadke ahel neutraalsesse asendisse.

Hüdraulikasüsteemi õhutustamine
Õhutustamata süsteem võib töötada katkendlikult 
ja põhjustada ebaühtlase liikumise. Seemendid ja 
reamarkerid võivad lahti klappimise ajal ootamatult 
alla kukkuda. Kui hüdraulikasüsteem jäi seadme 
esmakordsel seadistamisel õhutustamata või kui te 
vahetate külviku hüdraulikasüsteemis mõne osa, tuleb 
kogu hüdraulikasüsteem õhutustada paaril järgmisel 
leheküljel toodud juhiste järgi.

Vt lisaks osi “Piduritorustiku survestamine ja 
õhutustamine” lk 135 ja  
“Reamarkeri hüdraulikasüsteemi õhutustamine” 
lk 133.

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset traktori paagis, 
vajaduse korral lisage kuni nõutud tasemeni. Vajaduse 
korral lisage süsteemi hüdraulikavedelikku.

Märkus. Kogu külviku hüdraulikasüsteemi maht on 
umbes 38 liitrit.

Liitmikest tulenev oht
Õhutuspunktid:
 JIC (Joint Industry Conference, 37° äärik) või
 NPT (National Pipe Thread, kooniline keere) liitmikud. 
Vältige õhutustamist:
 ORB (O-rõngaga muhv) liitmike juures.
Keelatud on õhutustada:
 QD-kiirühendusliitmikke.
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Kallutusmehhanismi hüdraulikasüsteemi 
õhutustamine
Kallutusmehhanismi hüdraulikasüsteemi on 
kõige mugavam õhutustada siis, kui külvik on 
transpordiasendisse täielikult kokku klapitud.

Kui õhutustamise ajal on külvik üles kallutatud, peavad 
kõik neli (4) transpordilukku olema MAANTEE asendis ja 
tihvtid peavad olema rakendunud pöördplaatide taga. Vt 
osa “Külviku kokku klappimine” lk 44.

1. Enne õhutustamist lugege üle ohutus- ja 
kasutussoovitused lk 128 ja sellel lehel.

Vt pilt 123.
2. Seadke transpordilukud asendisse MAANTEE.

Seadke FTM PEALÜLITI ja kallutuslüliti sisselülitatud 
asendisse.
Kallutage külgsektsioonid üles.
Seadke ahel neutraalsesse asendisse.

3. Veenduge, et transpordilukud oleks rakendunud.
Seadke ahel ujuvasendisse, et vabastada torustikus 
olev surve ja silindrivarte otstes olev pinge.

Vt pilt 124.
4. Vabastage silindrivarre otsad. Toestage silindrivarre 

otsad nii, et need ei saaks välja sirutamise ajal 
kukkuda vastu mõnda külviku osa ega maapinnale.

5. Tõmmake silinder täiesti sisse. 
Seadke ahel neutraalsesse asendisse.

6. Vabastage ettevaatlikult silindrivarre otstes olevad 
JIC-liitmikud .

7. Tõmmake silinder uuesti aeglaselt sisse ja jälgige 
vedeliku liikumist avatud liitmikust.

8. Kui näete vedelikku, seadke ahel neutraalsesse 
asendisse ja keerake liitmik kinni. Tõmmake 
silinder uuesti sisse. Toimige samamoodi kõigi 
nelja silindrivarre otsaga, kuni kõik liitmikud on kinni 
keeratud.

9. Sirutage kallutussilindrid täielikult välja. 
Seadke ahel neutraalsesse asendisse.

10. Vabastage ettevaatlikult silindrivarre alumises otsas 
olevad JIC-liitmikud .

11. Sirutage silinder uuesti aeglaselt välja ja jälgige 
vedeliku liikumist avatud liitmikust.

12. Kui näete vedelikku, seadke ahel neutraalsesse 
asendisse ja keerake liitmik kinni. Sirutage uuesti 
välja. Toimige samamoodi kõigi nelja silindrivarre 
otsaga, kuni kõik liitmikud on kinni keeratud.

13. Silindrivarte otste tagasi paigaldamiseks kasutage 
traktori ahelat ja pange tihvtid tagasi.

Vahele jäämise oht
Enne kallutusmehhanismi hüdraulikasüsteemi õhutustamist selle 
meetodi kohaselt tuleb külgsektsioonid täielikult üles kallutada ja 
transpordilukud rakendada. Enne kui seate ahela ujuvasendisse, 
veenduge, et lukustustihvtid oleks rakendunud pöördhoova 
keeviskoostude taha.

Pilt 123
CFM-juhtimispaneel – kallutamise lüliti  

on õhutustamiseks aktiveeritud

Pilt 124
Kallutusmehhanismi õhutustamise punktid

29380

29476
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Klappimismehhanismi hüdraulikasüsteemi 
õhutustamine
Kui süsteemis on piisavalt vedelikku toimingu ohutuks 
tegemiseks, klappige külgsektsioonid lahti (lk 34), 
kallutage üles (lk 39) ja laske alla (lk 42).
1. Enne õhutustamist lugege üle ohutus- ja kasutus-

soovitused lk 128 ja sellel lehel.
Vt pilt 125.
2. Kui külvik on lahti klapitud ja monitori toide on sees, 

jätke PEALÜLITI ja külgsektsioonide klappimise lüliti 
SISSE LÜLITATUD asendisse ja seadke hüdraulika-
ahel ujuvasendisse, et vabastada torustikud survest.

Vt pilt 126.
3. Vabastage kolme silindrivarre otsad. Liigutage 

silindrid nii, et silindrivarre otsad tuleksid välja ilma 
külviku osade vastu põrkumata.

4. Tõmmake silindrid täiesti sisse. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse.

5. Keerake lahti JIC-liitmikud  kõigi nelja klappimise 
silindri alumises otsas ja tiisli riivi silindri alumises 
otsas .

6. Sirutage silindrid aeglaselt välja, kuni lahti keeratud 
liitmikest hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmikud kinni. 
Korrake protseduuri, kuni kõik kolm liitmikku on kinni 
keeratud.

7. Sirutage silindrid täielikult välja. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse.

8. Keerake lahti JIC-liitmikud  kõigi nelja klappimise 
silindri alumises otsas ja tiisli riivi silindri alumises 
otsas .

9. Tõmmake silindrid aeglaselt sisse, kuni 
liitmikust hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmik kinni. 
Korrake protse duuri, kuni kõik kolm liitmikku on kinni 
keeratud.

10. Silindrivarte otste tagasi paigaldamiseks kasutage 
traktori ahelat ja pange tihvtid tagasi.

Konksumehhanismi hüdraulikasüsteemi 
õhutustamine
Selle süsteemi õhutustamiseks peab külvik olema 
vähemalt osaliselt lahti klapitud, nii et külgsektsioonid ei 
toetu transpordikonksudele.
1. Enne õhutustamist lugege üle ohutus- ja kasutus-

soovitused lk 128 ja sellel lehel.
Vt pilt 127.
2. Tõmmake konksu silinder täiesti sisse. Seadke 

konksuahel neutraalsesse asendisse. Keerake lahti 
JIC-liitmiku  alumine ots.

3. Sirutage silindrid aeglaselt välja, kuni lahti keeratud 
liitmikust hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmik kinni.

4. Sirutage konksu ahel täielikult välja. Seadke ahel 
neut raalsesse asendisse. Keerake lahti JIC-liitmiku 

 alumine ots.
5. Sirutage silindrid aeglaselt välja, kuni lahti keeratud 

liitmikust hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmik kinni.

Pilt 125
CFM-juhtimispaneel – klappimise lüliti  

on õhutustamiseks aktiveeritud

Pilt 126
Klappimismehhanismi õhutustamise punktid

Pilt 127
Konksumehhanismi õhutustamise punktid

29380

29466

29466



166-371M02.07.2012

Great Plains Manufacturing, Inc. Hooldus ja määrimine | 131Sisukord Register

Sisukord Register

Surve hüdraulikasüsteemi õhutustamine
Kui süsteemis on piisavalt vedelikku toimingu ohutuks 
tegemiseks, klappige külgsektsioonid lahti (lk 34), 
kallutage üles (lk 39) ja laske alla (lk 42). Seadke ahel 
ujuvasendisse.

1. Enne õhutustamist lugege üle ohutus- ja 
kasutussoovitused lk 128 ja sellel lehel.

Vt pilt 128.
2. Sulgege täielikult möödavoolu-  ja edastusklapp 

. Avage täielikult külgsektsiooni  ja keskmise 
sektsiooni  kaalu ümberjaotamise klapid.

Vt pilt 129.
3. Vabastage kuue silindrivarre otsad. Liigutage 

silindrid nii, et silindrivarre otsad tuleksid välja ilma 
külviku osade vastu põrkumata.

4. Tõmmake silindrid täiesti sisse. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse.

5. Keerake lahti JIC-liitmikud  survesilindrite alumises 
otsas.

6. Sirutage silindrid aeglaselt välja, kuni lahti keeratud 
liitmikest hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmikud kinni. 
Korrake protseduuri, kuni kõik kuus liitmikku on kinni 
keeratud.

7. Sirutage silindrid täielikult välja. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse.

8. Keerake lahti JIC-liitmikud  survesilindrite varte 
otsas.

9. Tõmmake silindrid aeglaselt sisse, kuni 
liitmikust hakkab tulema vedelikku. Seadke ahel 
neutraalsesse asendisse ja keerake liitmik kinni. 
Korrake protseduuri, kuni kõik kuus liitmikku on kinni 
keeratud.

10. Silindrivarte otste tagasi paigaldamiseks kasutage 
traktori ahelat ja pange tihvtid tagasi.

11. Kui süsteem on õhutustatud, taastage möödavool, 
surve ja kaalu ümberjaotamise klapi seaded. 
Vt “Seemendi surve (hüdrauliline)” lk 101.

Pilt 128
Õhutustage: surveklapid

Pilt 129
Klappimismehhanismi õhutustamise punktid
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Õhufilter
Kui seemendid hakkavad oluliselt aeglasemalt tõusma 
või langema, kontrollige õhufiltrit ja vajaduse korral 
puhastage. See filter asub surveklapi sisselaskeava 
juures (lk 101).

1. Klappige külvik lahti (lk 34). Langetage seemendid 
(lk 42) nii, nagu külvamise jaoks (surve on 
aktiveeritud).

2. Märkige üles surve- ja kaalu ümberjaotamise 
näidikutel toodud bar/psi näidud.

3. Seadke tõsteahel ujuvasendisse.
4. Vedelikukao minimeerimiseks pange keskmise ja 

külgsektsiooni klapid ning kaalu ümberjaotamise 
klapid täiesti kinni. Möödavooluklapi võib jätta nii, 
nagu on.

5. Lülitage traktori mootor välja ja eemaldage süütevõti.
Vt pilt 130.
6. Keerake filter aeglaselt välja ja vabastage torustik 

võimalikust rõhust. Vooliku lahti ühendamisel toetage 
selle otsa, et vähendada vedelikukadu.

7. Koost lahti võtmiseks keerake filtri kate lahti. 
Eemaldage ülemine kinnitusseib ja sõel.

8. Puhastage filtri sõel lahustiga ja suruõhuga. 
Vajaduse korral vahetage välja.

9. Enne tagasi paigaldamist pange sõel filtrisse tagasi. 
Pange kinnitusseib filtri peale tagasi ja keerake kate 
kinni.

10. Pange filter tagasi.
11. Aktiveerige tõsteahela surve. Liigutage 

tõstesüsteemi mitu korda. Kontrollige lekete 
puudumist.

12. Pange keskmise sektsiooni, külgsektsiooni ja kaalu 
ümberjaotamise klapid endisesse asendisse tagasi.

13. Liigutage tõstesüsteemi mitu korda. Kui süsteemis 
on mingeid märke sellest, et seal on õhku, tuleb 
süsteem õhutustada (lk 131).

Pilt 130
Õhufilter

25187
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Reamarkeri hooldus
Enne reamarkerite hooldamist lugege läbi osa 
“Reamarkeriga seotud ohutusteave” lk 73.
Vt lisaks:
“Reamarkeri talitlus (lisavarustus)” lk 73,
“Reamarkeri reguleerimine” lk 115 ja  
“Reamarkeri esmane seadistamine” lk 183.

Reamarkeri tihvtkaitse
Reamarkeri hoob on kinnitatud reamarkeri korpusele 
tihvtkaitsmega , mis peab purunema, kui reamarker 
põrkub vastu takistust, et reamarker saaks ümber teise 
poldi  tagasi kiikuda.

Kui tihvtkaitse puruneb, asendage see samaväärse 
poldiga 7/16-14 × 2 in, klass 5 (Great Plainsi 
varuosanumber 802-589C).

Kui seda suurust ei ole kohe saada, siis võite ajutiselt 
kasutada polti ja mutrit M10 × 1,5 (meetersüsteemi 
järgi), tugevusklass 8.8.

Kui teie töötingimused on sellised, et tihvtkaitse puruneb 
sageli, on reamarkeri tihvtkaitse alusplaadis mitu auku 
varupoltide jaoks.

Märkus. Poldi asendamine madalama klassi või 
väiksema poldiga võib põhjustada tihvtkaitsme 
sagedasemat purunemist.

Oht kahjustada seadet
Tugevama poldi kasutamine võib kahjustada reamarkerit.

Reamarkeri hüdraulikasüsteemi õhutustamine
1. Vt hoiatusi, õhutustamisega seotud märkuseid ja 

lisateavet süsteemi kohta lk 128.
Vt pilt 132.
2. Kui reamarkerid on tööasendisse lahti klapitud, 

keerake lahti hüdraulikavooliku JIC-liitmikud kõikide 
reamarkerite silindrite alumises otsas  ja varre 
poolel .

3. Kui traktor on vabakäigul, lükake traktori 
hüdraulikaklapp ette, nii,et liitmikust tuleb õli välja. 
Kui õli hakkab ümber liitmiku tilkuma, keerake see 
liitmik kinni. Lükake traktori hüdraulikaklappi tagasi, 
kuni vooliku teisest otsast olevast liitmikust hakkab 
õli välja tulema. Keerake see liitmik kinni.

4. Kui teie külvikul on topelt-reamarkerid, lükake traktori 
hüdraulikaklapp uuesti ette, kuni õli hakkab ka teise 
reamarkeri silindrist välja tulema.  Keerake see liitmik 
kinni. Lükake traktori hüdraulikaklapp tagasi, kuni 
õli hakkab tilkuma ümber teise vooliku liitmiku, ja 
keerake see kinni.

5. Reamarkerite õhutustamiseks klappige reamarkerid 
aeglaselt kokku ja lahti.

Märkus. Olge ettevaatlik, kui klapite reamarkereid 
esimest korda lahti ja kokku. Kontrollige, ega 
voolikud ei ole kinni pigistatud ega paindes.

Vahele jäämise oht ja rippuvatest teravatest objektidest 
tulenevad ohud
Ärge lubage kedagi külviku lähedale, kui klapite reamarkereid 
kokku või lahti. Reamarker võib kokku või lahti klappimise 
ajal põhjustada kõrvalseisjatele vigastusi. Reamarkerid võivad 
kiiresti ja ootamatult alla kukkuda, kui hüdraulikasüsteemis peaks 
tekkima rike.

Pilt 131
Reamarkeri tihvtkaitse

Pilt 132
Reamarkeri õhutustamise punktid

23204
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Reamarkeri keti pikkus
Kui lahti klapitud reamarker ei ulatu maapinnani või jätab 
põllul olevad süvised vahele, siis on kett liiga lühike.

Kui reamarker lohiseb mööda maad pikemalt kui 30 cm 
enne selle üles tõusmist, siis on kett liiga pikk.

Vt pilt 133.
1. Klappige reamarker lahti.
2. Enne keti pikkuse reguleerimist seadistage/seadke 

reamarkeri pikendus (lk 183). 
3. Eemaldage kinnituspolt .
4. Paigaldage polt uuesti, nii et keti  pikkus on umbes 

160 cm. 
Keerake polt kinni.

5. Kontrollige, kas keti uus pikkus sobib. Selleks 
klappige reamarker kokku, siis lahti ja uuesti kokku.

6. Keerake polt sisse (üles), kuni poldi pea on 
ühetasane sees oleva kontramutriga ja mõlemad on 
rennis ühetasased.

7. Klappige reamarker aeglaselt kokku, jälgides samal 
ajal ketast. Kui reamarkeri ketas lohiseb mööda 
maad pikemalt kui 30 cm enne selle üles tõusmist, 
siis on kett liiga pikk.

Reamarkeri määrdetihend
Vt pilt 134.
Kui reamarkeri ketta rummulaagri määrdetihendi kate 

 on kahjustunud või puudub, võtke sõlm koost lahti ja 
puhastage rummulaager. Määrige uuesti ja paigaldage 
uus tihend või määrdetihendi kate.

Pilt 133
Reamarkeri kett

Pilt 134
Reamarkeri laager ja kate

21888
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Pidurite hooldus (lisavarustus)
Pidurid on isereguleeruvad, ent mõned osad vajavad 
siiski määrimist: 
lk 135 – Piduritorustiku survestamine ja õhutustamine 
lk 137 – Õhkpidurite filtri puhastamine 
lk 138 – Piduritrumli ja hõõrdkatte hooldamine

Piduritorustiku survestamine ja õhutustamine
Enne seadme esimest kasutamist ja pärast ükskõik 
millise komponendi vahetamist, milles on pidurivedelik, 
ning pidurisüsteemi perioodilisel läbiloputamisel tuleb 
piduritorustik õhutustada.

1. Jätke külvik tasasele pinnale ja süttimisallikatest 
ohutusse kaugusse seisma (pidurivedelik on kergesti 
süttiv). Kui tingimused ei ole kuivad, kasutage 
varjatud kohta, et vältida niiskuse ja reostuse 
sattumist pidurivedelikku. Jätke külvik traktori külge 
haagitult, et tagada pidurite toimimine.

2. Klappige külvik lahti ja tõkestage külviku rattad, et 
vältida selle juhuslikku liikuma hakkamist.

3. Rakendage traktori seisupidur. Ärge rakendage 
traktori seisupidurit, kui see rakendab ka haagise 
pidurid.

Vt pilt 135 (Kujutab õhkpidurite süsteemi. Hüdropidurite 
paak on samasugune.)
4. Puhastage ja kuivatage peasilindri paagi pealmine 

pind .
5. Eemaldage kork ja jälgige, et paaki ei satuks 

reostust.

Tühjendage hüdropidurite torustikud
6. Pidurisüsteemi tühjendamisel:

A. eemaldage tühjenduskork, mis asub paagi 
tagaosas, ja tühjendage paak; pange kork tagasi;

B. seejärel alustage välisrummust ja toimige 
järgmiselt:

C. ühendage väljalasketoru õhueemaldusventiiliga 
, mis asub piduritorustiku kohal; torustiku 

avamiseks keerake klapp lahti;
D. külvikusüsteemi tsükliliseks liigutamiseks 

rakendage traktori pidurid;  jätkake, kuni rummus 
ei ole vedelikku;

E. sulgege klapp ja korrake punkte C ja D teise 
välisrummuga ning seejärel siserummudega.

Vt pilt 137 (Kujutab õhkpidurite süsteemi. Hüdropidurite 
torukolmik on samasugune.)

F. Ühendage pidurite torukolmiku keskmine ava 
 lahti. Rakendage pidureid tsükliliselt, kuni 

vedelikku enam ei voola. Pange torukolmik tagasi.

Oht kahjustada seadet
Ärge kasutage uuesti vana pidurivedelikku. See on hügroskoopne. 
(Selle koostis neelab vett. Kui vesi jätta eemaldamata, siis võib 
see süsteemi komponente kahjustada.) Kasutatud pidurivedeliku 
kasutusest kõrvaldamisel järgige tarnija juhiseid.

Pilt 135
Piduri peasilinder

Pilt 136
Pidurisilindri õhueemaldusventiil

Pilt 137
Pidurite torukolmik
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Pidurisüsteemi survestamine ja õhutustamine
Vt pilt 138.
7. Täitke paak  pidurivedelikuga, tüüp: 

 DOT3 / SAE J1703 või  
DOT4 / SAE J1704 / FMVSS 116 või  
DOT5.1

Süsteemi mahutavus: alla 1 liitri

Oht kahjustada seadet
Ärge kasutage pidurivedelikku: DOT5 / SAE J1705

DOT5 ja DOT5.1 on täiesti erinevad vedelikud.
DOT5.1 ühildub pidurisüsteemiga.
DOT5 ei ühildu.
Kui töökojas peaks tekkima probleem, siis kasutage 
pidurivedelikku DOT3 või DOT4.
8. Keerake peasilindri paagile kork peale. Alustage 

välisrummust, vt punkti 9.
Vt pilt 139.
9. Torustiku avamiseks keerake õhueemaldusventiil  

lahti, mis asub pidurite peal.
10. Rakendage tsükliliselt traktori pidureid. Vältimaks 

õhu sattumist klappi, sulgege klapp siis, kui 
piduripedaali käik on lõppu jõudmas. Kontrollige 
vedeliku taset paagis. Vajaduse korral lisage 
vedelikku, et paak oleks täis.

11. Kui klapist paistab vedelikku, sulgege klapp.
12. Korrake punkte 9–11 teise välisrummuga ja seejärel 

siserummudega.

Vt pilt 140.
13. Pidurite torukolmiku  lähedal on keskmise ava 

ühendus. Keerake see nii vähe lahti, et õhk pääseb 
välja, kui süsteem survestatakse, aga mitte nii palju, 
et õhk võiks sisse tungida.

14. Rakendage tsükliliselt traktori pidureid, kuni 
ühendusest ei tule enam õhumulle. Keerake 
ühendus kinni.

15. Täitke peasilindri paak õliga.

Pilt 138
Piduri peasilinder

Pilt 139
Pidurisilindri õhueemaldusventiil

Pilt 140
Pidurite torukolmik
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Õhkpidurite hooldus
Paagi tühjendamine
Enne külviku hoiundamist või iga päev, kui 
töötingimused on niisked, tühjendage õhkpidurite  
paak veest, et vältida paagi sisepinda roostetamist ja 
rooste kogunemist pidurite klapisüsteemi.

1. Blokeerige rattad tõkiskingadega.
2. Hoidke õhuventiil  lahti, kuni veevool lõpeb. 

Sulgege õhuventiil.
Õhkpidurite filtri puhastamine
Vt pildid 142 ja 143. 
Õhkpidurite süsteemis on filtrid  nii sisse- kui ka 
väljalasketorudes, et püüda kinni ühendamisel ja lahti 
ühendamisel süsteemi sattuda võiv praht.

Puhastage filtrid vähemalt kord hooaja jooksul. 
Puhastage sagedamini, kui töötingimused on tolmused.

1. Sõitke külvikuga kinnisesse kohta, et vältida 
filtreerimata tolmu sattumist avatud õhusüsteemi.

Ärge eemaldage klapisüsteemi, et puhastada filtreid. Filtri põhjal 
peavad olema katted, kui see eemaldada.

2. Kasutage 33 mm mutrivõtit või tellitavat mutrivõtit ja 
keerake lahti filtri mõlemad punased katted .

Märkus. Üldjuhul on filtritevaheline puhasvahe 
liiga väike, et kasutada padrunvõtit või 
silmusekujulise otsaga mutrivõtit.

3. Eemaldage ühelt filtrilt ettevaatlikult kate. Olge 
valmis kinni püüdma filtri sõel , kui see ära kukub.

Käsitsege filtri sõela väga ettevaatlikult. Great Plains pakub 
ainult terviklikku filtrit. Sõela ei saa eraldi tellida.

Märkus. Sõela siseläbimõõt on sisselaskeava suurune. 
Sõel on valmistatud täielikult keevitatud 
roostevabast terasest.

4. Sõela puhastamiseks saastast kasutage 
õrna suruõhku või pehmet harja ja sobivat 
puhastusvahendit. Kuivatage hoolikalt.

5. Kattele koguneb saast. Puhastage see õhujoaga 
või vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. 
Puhastage O-rõngas  ja kontrollige see üle. Märg 
kate tuleb kuivatada.

6. Pange filtri sõel katte keskele. Seejärel pange filtri 
ümbris ettevaatlikult tagasi. Keerake kate peale, 
jälgige, et see on joondus ja kinnitub filtri elemendile. 
Keerake kate ettevaatlikult mutrivõtmega kinni.

7. Korrake punkte 3 ja 6 teise filtriga.

Pilt 141
Õhkpidurite paak

Pilt 142
Piduri peasilinder

Pilt 143
Õhusüsteemi filtri sõel

29578

29584

29592



166-371M 02.07.2012

Sisukord Register

Sisukord Register

Great Plains Manufacturing, Inc.138 | NTA907 või NTA3007

Piduritrumli ja hõõrdkatte hooldamine
Great Plains soovitab lasta pidureid hooldada spetsiaalse 
väljaõppe saanud ja vastavat varustust omaval 
pidurimehaanikul.

Asbestivabadest kiududest tulenev oht
Kõige uuemad pidurite hõõrdkatted on asbestivabad. Kuid 
asbestivabad pidurite hõõrdkatted võivad sisaldada ühte või 
mitut koostisainet, sh klaaskiud, mineraalvill, aramiidkiud, 
keraamilised kiud ja ränidioksiid, mis võivad nende 
sissehingamisel põhjustada terviseohte.
Teadlased ei ole jõudnud kokkuleppele nende ainete mõju ohu 
suhtes. Ränidioksiidi tolmu mõju võib põhjustada silikoosi 
(vähki mittetekitavat kopsuhaigust). Silikoos vähendab 
aegamööda kopsude mahtu ja pärsib nende talitlust ning võib 
põhjustada raskekujulisi hingamishäireid. Mõned teadlased 
usuvad, et teist tüüpi asbestivabade kiudude sisse hingamine 
võib põhjustada sarnaseid kopsuhaiguseid. California osariigis 
peetakse ränidioksiidi ja keraamiliste kiudude tolmu kopsuvähi 
põhjustajaks. Ameerika Ühendriigid ja rahvusvahelised 
agentuurid on tuvastanud, et mineraalvilla, keraamiliste kiudude 
ja ränidioksiidi tolm võib põhjustada vähki.

Räni suhtes on USA OSHA sätestanud maksimaalselt 
lubatud mõjukoguseks 0,1 mg/m3 8 tunni jooksul. Mõned 
asbestivabade pidurite hõõrdkatete tootjad soovitavad, et 
teiste koostisainete mõju tuleb hoida alla 1,0 f/cc 8 tunni 
jooksul.
Teadlased ei ole jõudnud kokkuleppele, millisel määral 
aitab nende maksimaalselt lubatud mõjukoguste järgimine 
vähendada nende haiguste ohtu, mis võivad tuleneda 
asbestivaba tolmu sisse hingamisest.
Alljärgnevalt kirjeldatud toimingud aitavad vähendada 
pidurite hooldamise ajal asbestivaba kiutolmu mõju ning 
seeläbi vähi ja kopsuhaiguste ohtu. Kemikaali ohutuskaardi 
saamiseks pöörduge ettevõtte Federal Mogul Friction 
Products (USA) poole, tel 540 662 3871. Tellimisnr MSDS 
WNRE-05-155-4.
Tegutsege ettevaatlikult, et vältida pidurite hooldamise ajal 
tolmu tekkimist, sisse hingamist või alla neelamist. Enne töö 
alustamist tutvuge kohalduvate seaduste, eeskirjade ning 
kindlustuspoliiside ja ettevõtte sisekorraeeskirjadega.
Soovituslikud töövõtted
Eraldi tööala – hooldage pidureid kohas, kus on vajalikud 
ettevaatusabinõud kogu aeg täidetud. Kandke pidurite 
hooldamise ajal ainult selleks ette nähtud rõivaid.

Hingamisteede kaitsmine – kandke respiraatorit, mis on 
varustatud ülitõhusa (HEPA) filtriga ja mille on USA NIOSH 
või MSHA heaks kiitnud kasutamiseks piduritega töötamise 
ajal.
Pidurite hooldamise (rataste eemaldamine, piduritrumlite 
lihvimine või töötlemine) ja pärast seda töökoja 
puhastamise ajal (tolmuimejate tühjendamine, HEPA-filtrite 
puhastamine ja kaltsude kasutusest kõrvaldamine) tuleb 
alati kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Pidurite hooldamine
• Hooldage eemaldatud pidurit negatiivse survega 

kambris. Kamber peab olema varustatud HEPA-
vaakumi ja töötajale mõeldud varrukatega. Kui kamber 
on oma kohal, kasutage HEPA-vaakumit, et puhastada 
piduriosad lahtistest osakestest ja need eemaldada.

• Või kasutage vanni, milles on vesi ja biolagunev, 
fosfaati mittesisaldav veepõhine pesuvahend ning 
peske selles nii piduritrummel kui ka piduri teised osad. 
Kandke lahust peale madala surve juures, et tolm ei 
hakkaks lendlema. Laske lahusel voolata piduritrumli 
ja -toe vahel. Enne piduriklotside eemaldamist tehke 
ratta rumm ja pidurid täiesti märjaks, et vältida tolmu 
tekkimist. Kuivatage osad lapiga kuivaks.

• Kui suletud vaakumsüsteemi või pidurite 
pesemisseadmeid ei ole käepärast, puhastage 
piduri osad ettevaatlikult välistingimustes. Osade 
niisutamiseks pritsige neile pihustuspudelist vett. 
Kasutage vett ja võimaluse korral biolagunevat, 
fosfaati mittesisaldavat veepõhist pesuvahendit. Enne 
piduriklotside eemaldamist tehke ratta rumm ja pidurid 
täiesti märjaks, et vältida tolmu tekkimist. Kuivatage 
osad lapiga kuivaks.

Tolmu ohjamine – kasutage ainult HEPA-filtritega 
varustatud tolmuimejaid. Ärge kasutage tolmu 
eemaldamiseks õhujuga. Ärge kasutage osade 
puhastamiseks kuiva harja.
Puhastusvedelikud – ÄRGE kasutage kantserogeenseid 
ja tuleohtlikke lahuseid ega lahuseid, mis võivad kahjustada 
piduri osi (nt märgavad aineid).
Tööala – puhastage tööalad HEPA-filtritega varustatud 
tolmuimejaga või niiske lapiga. ÄRGE kasutage tavalist 
tolmuimejat, suruõhku ega kuiva harja.
HEPA-filtri vahetamisel tehke kasutatud filter peene 
veeuduga märjaks. Pange kasutatud filter kotti ja 
kõrvaldage nõuete kohaselt.
Hügieen – pärast pidurite hooldamist ja enne söömist, 
joomist või suitsetamist peske käed. Enne kui võtate 
tööriided seljast, puhastage need HEPA-filtriga varustatud 
tolmuimejaga. Ärge hoidke tööalal toiduaineid ega jooke.
Pärast tööd minge duši alla. Ärge kandke töörõivaid kodus. 
Kasutage tööriiete puhastamiseks HEPA-filtriga varustatud 
tolmuimejat. Peske töörõivad eraldi.
Kasutusest kõrvaldamine – kasutuskõlbmatuks muutunud 
hõõrdkatted, kasutatud lapid, kaltsud ja HEPA-filtrid tuleb 
kasutusest kõrvaldada nõuete kohaselt. Pange need 
hermeetiliselt kilekotti, mis on tähistatud vastava etiketiga. 
Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalduvaid EPA, riiklikke, 
piirkondlikke ja kohalikke eeskirju.
Normatiivaktid – OSHA, NIOSH, MSHA ja EPA 
on Ameerika Ühendriikide tööohutuse ja -tervishoiu 
ametid. Ameerika Ühendriikides saavad tööandjad ja 
töötajad viidatud dokumentidest lisateavet. Tööandjad ja 
töötajad, kes töötavad väljaspool Ameerika Ühendriike, 
peaksid tutvuma eeskirjadega, mis kohalduvad nende 
tööpiirkonnale.
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Piduriklotsi vahetamine
Kontrollige pidureid kord hooaja jooksul või iga 9600 km 
järel ning veenduge, et need ei oleks kulunud, saastunud 
ega kahjustunud.

1. Enne töö alustamist lugege läbi ohutusteave lk 138. 
Vajalikud ohutusseadmed ja tööriistad peavad olema 
käepärast. Veenduge, et töötajad mõistaksid ohte ja 
teaksid, kuidas neid vältida.

2. Tutvuge kogu protseduuriga. Great Plains soovitab 
esmalt teha kogu protseduuri ühe ratta või 
rattapaariga, et täielikult koostatud rattaid saaks 
kasutada viitena.

3. Sõitke külvikuga tasasele pinnale. Klappige külvik 
lahti.

4. Tõkestage külgsektsioonid ja külviku tagarattad nii, 
et oleks välditud nende liikuma hakkamine.

Vt pilt 144.
5. Kui külvik on traktori külge haagitud, lülitage 

traktori ülekandemehhanism parkimise asendisse, 
vabastage traktori sõidu- ja seisupidurid ning 
ühendage haakemehhanismi juures haagise pidurid 
lahti.  Rakendage traktori seisupidur alles siis, kui 
haagise pidurid on lahti ühendatud.
Kui ühendate haakeseadme lahti, avage  
kaitseklapp ja vabastage õhkpidurid. Vabastamiseks 
tõmmake kate alla. Lükake üles.

6. Fikseerige tungrauaga ja toestage külviku üks või 
mõlemad veosillad.

7. Selle toimingu ajal tuleb kindlasti kanda ja kasutada 
soovitatud kaitsevahendeid.

8. Pöörake rattaid ja veenduge, et trumlite 
hõõrdepinnad ei oleks liiga kulunud.

9. Võtke rattad ära. Kui te võtate ära korraga mitu 
ratast, tähistage nende asukoht (vasak/parem ja 
välimine/sisemine), sest rehvimuster on kindla 
suunaga.

Vt pilt 145.
10. Eemaldage rattarumm/trummel:

Eemaldage tolmukate .
Eemaldage võlli splint .
Eemaldage võlli mutter .
Eemaldage võlli seib .

11. Tõmmake ettevaatlikult rattarumm ja trummel  
võllilt maha. Välimine laager  võib maha kukkuda.

12. Kontrollige üle sisemine tihend , laagrid, rattarumm 
ja trummel ning veenduge, et need ei oleks kulunud 
ega kahjustunud. Lisateavet trumli kohta vt osast 
“Piduritrumli hooldamine” lk 143.

13. Hoidke sisemise ja välimise laagri osad eraldi. Need 
on erinevad osad.

Asbestist tulenevad võimalikud ohud
Kui te pole kindel, et eemaldate ja paigaldate Great Plainsi 
heakskiidetud osi, siis võivad pidurite hõõrdkatted sisaldada 
asbesti. Mõned järelturul müüdavad piduriklotsid võivad 
sisaldada asbesti ning nende käsitsemisel on vaja järgida 
rangeid, keerukaid ja kulukaid ohutusnõudeid, mida selles 
kasutusjuhendis ei käsitleta.

Piduriklotside vahetamiseks kasutage ainult Great Plainsi 
tarnitud või soovitatud varuosi. Originaalhõõrdkatted ja Great 
Plainsi tarnitud või soovitatud hõõrdkatted ei sisalda asbesti.  
Mitteoriginaalosad võivad näiliselt küll sobida, kuid ei pruugi 
korralikult toimida.

Märkus. Pidurite kontrollimisel võib selguda, et 
piduritrumlid vajavad taastamist ja/või mõned 
muud pidurisüsteemi osad vahetamist. Kuigi 
see ei ole seotud pidurite hooldusega, siis 
määrige vajaduse korral laagrid (tavaliselt 
välimised) ja vahetage välja kulunud või 
kahjustunud sisemine tihend (ja määrige 
sisemine laager ka uuesti).

Pilt 144
Õhkpidurite kaitseklapp

Pilt 145
Rattarummu eemaldamine

31377
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Vt pilt 146.
14. Vaadake piduriklotsi  päritolu. Vt hoiatust paremal 

pool. Great Plainsi tarnitud piduriklotside pinnal on 
tempel „AL-KO” ja nende hõõrdkatted on liimiga 
ühendatud.

15. Puhastage eemaldatud sõlmed ja üksikud osad 
pidurdamisel tekkivast tolmust.

16. Kontrollige pidurite hõõrdkatted  üle. Veenduge, 
et hõõrdkatete paksus oleks vähemalt 1,6 mm 
(1/16 tolli) (ilma piduriklotside paksuseta) ning et 
hõõrdkatted ei oleks õlised, saastunud, sügavate 
vagude või pragunenud ja liigsest kuumusest 
põhjustatud mõradega. Juuspraod ei ole 
ebatavalised ja nende puhul ei ole piduriklotse vaja 
vahetada.

17. Kontrollige piduriklotsi kinnituselemente ja muid 
kuluosi. Vaadake üle avad, tihvtid ja vedrud ning 
veenduge, et ükski osa ei oleks kulunud ega 
kahjustunud. Veenduge, et vedrud ei oleks nõrgad. 
Vedrud peavad piduriklotsid täielikult sisse tõmbama, 
kui pidurid vabastatakse.

Märkus. Hea tava on vahetada vedrud ühel ajal 
piduriklotsidega.

18. Kontrollige ratta silindrit ja veenduge, et see ei lekiks.
Kui vahetamist vajavaid osi pole, jätkake punktist 48.

Vt pilt 147.
19. Eemaldage iseseaduvad splindid . Vabastage 

iseseaduv põrklink  ja eemaldage reguleerelement 
.

20. Vajaduse korral võtke reguleerelement koost lahti 
ja puhastage. Vaadake põrklink ja hammaslatt 
üle ning veenduge, et need ei oleks kulunud või 
kahjustunud. Great Plains soovitab välja vahetada 
kogu reguleerelemendi, kui mõni selle osadest on 
kulunud või kahjustunud.

21. Kandke iseseaduvale elemendile õhuke kiht 
määrdeainet Lubriplate 110 või sarnast toodet.

Jälgige, et määrdeaine ei satuks uutele pidurite hõõrdkatetele.

22. Vabastage piduriklotside vahel olev ülemine vedru  
(iseseaduva elemendi all) ja piduriklotside vahel olev 
alumine vedru .

23. Keerake lahti alumise õlgmiku poltide mutrid 
. Lükake piduriklotsid alt väljapoole (et saaks 
eemaldada käsipiduria hoovad).

24. Vabastage käsipiduri hoobade vahel olev alumine 
vedru . Kui see vedru on teistsugune kui 
piduriklotside vedru, siis pange käsipiduri vedru 
kõrvale.

25. Eemaldage käsipiduri hoob . Pange vedru  koos 
sellega.

Osadest tulenev oht
Ärge asendage osi. Valed või halva kvaliteediga osad võivad 
põhjustada pidurite talitlushäireid või mittetoimimise, mille 
tagajärjeks võib olla raske õnnetus või vara kahjustumine. 
Kasutage pidurisüsteemis ainult eemaldatud osi (kui need on 
töökorras) või Great Plainsi osi, mis on loetletud varuosade 
kataloogis (166-371P).

a. Külvikute nendes mudelites ei kasutata käsipidureid.

Pilt 146
Piduriklotsi andmed ja paksus

Pilt 147
Pidurivedru eemaldamine
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Vt pilt 148.
26. Eemaldage viis 1/2-13 mutrit  ja lukustusseibi  

tolmukatte tagant.
27. Tõmmake pidurikilp  võllil piisavalt kaugele, 

tolmukattest  eemale, et tagada juurdepääs kahel 
piduriklotsi kinnituspoldil  olevatele mutritele .

Märkus. Kui eelistate remontida pidureid pingil ja vältida 
hüdraulikasüsteemi avamist, eemaldage 
poldid, mis hoiavad kinni ratta silindrit. Nii saab 
pidurikilbi täielikult eemaldada.

28. Eemaldage alla hoidmiseks kasutatavad splindid  
ja sakilised mutrid .

29. Eemaldage vedruseibid .

Pidage meeles nende seibide orientatsioon. Õige 
vedrusurve tagamiseks tuleb need paigaldada tagasi 
teineteise ja mutri/seibi suhtes sama moodi.

30. Eemaldage suur lameseib .
31. Eemaldage alla hoidvad poldid  ja piduriklotsid .
32. Kontrollige piduriklotsid üle. Veenduge, et 

pealispind oleks sile ja plaadi suhtes õige nurga all. 
Veenduge, et keevisõmblused ei oleks pragunenud. 
Kontrollige funktsionaalseid avasid kulumise ja 
muljumiskahjustuste suhtes. Defekti või kahjustuse 
korral vahetage piduriklotsid välja, olenemata 
hõõrdkatte seisukorrast.

33. Õliga saastunud piduriklotsid tuleb kindlasti välja 
vahetada.

34. Kui üks piduriklots on kulunud ja see tuleb välja 
vahetada, siis soovitab Great Plains vahetada välja 
külviku kõik piduriklotsid.

Pidurite talitlushäirest tulenevad ohud
Piduriklotsid tuleb alati välja vahetada paaridena, st trumlil 
asuvad mõlemad piduriklotsid. Ainult ühe piduriklotsi vahetamine 
komplektis võib nõrgendada pidurite talitlust ja põhjustada 
pidurdusjõu kadumist. Tulemuseks võib olla surmaga lõppev 
õnnetus, tõsine vigastus või vara kahjustumine. 

Märkus. Hõõrdkatet ei saa asendada.
 Great Plainsi tarnitud ja soovitatud originaal- 

ja varupiduriklotsidel on liimiga ühendatud 
hõõrdkatted. Neid hõõrdkatteid ei saa 
vahetada. Vahetage piduriklotside paar välja.

Pilt 148
Piduriklotsi eemaldamine
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Uute pidurklotside paigaldamine
Vt pilt 149.
Piduriklots tuleb paigaldada nii, et selle neljakandiline 
poldiava  oleks üleval ja L-kujuline kinnitusnaga  
oleks suunatud võllist eemale.

35. Pange piduriklotsi sakiline serv vastu pidurikilbi polti 
. Kandke õhuke kiht määrdeainet Lubriplate 110 

või samaväärset sellele osale, mis on poltidega 
kinnitatud plaadi juures või selle lähedal. Pange 
piduriklotsi ülemine sälk silindrivarres olevasse 
kahvlisse .

36. Kinnitage piduriklots lõdvalt pidurikilbi  külge nii, et 
piduriklotsi hoiab kinni polt , suur lameseib , kaks 
vedruseibi  ja sakiline mutter . Ärge splinte veel 
paigaldage.

Märkus. Vedruseibid  on kergelt kumera kujuga. 
Pange need poldile nii, et õõnsamad pooled 
oleks suunatud teineteise poole „()”.

37. Keerake kroonmutrid  kinni nii, et vedruseibid  
oleks täiesti lamedad. Kerake mutter 1/6 pöörde 
võrra niipalju lahti, et poldi ava oleks võimalik 
joondada mutris olevate sälkudega. Keerake 
kroonmutrid splindi  abil kinni.

38. Sisestage viis pidurikilbi polti läbi tolmukatte  ja 
võlli keeviskoostu. Keerake kinni lukustusseibide  
ja 1/2-13 mutritega .

Paigaldage vedrud tagasi
Vt pilt 150.
39. Pange ühendushoob  suunaga külviku poole 

ja paigaldage seisupiduria hoob  pidurikilbi võlli 
poolelt läbi piduriklotsides olevate alumiste pilude.

40. Pange seisupiduri vedru topeltpaindega ots  
seisupiduri hoova tagumises otsas olevasse avasse. 
Kinnitage ühe paindega ots eesmisel hooval 
olevasse väikesesse sälku.

41. Kinnitusnaga  (piduriklotsi ülemisel osal) juures 
tuleb sisestada piduriklotsi topeltpaindega ots  
avasse, mis on piduriklotsi kaarele kõige lähemal. 
Kinnitage ühe paindega ots läbi teisel piduriklotsil 
oleva ava.

42. Kinnitage teise vedru topeltpaindega ots  läbi 
piduri klotsi kaares oleva alumise ümmarguse ava 
. Kinnitage ühe paindega ots läbi teisel piduriklotsil 
oleva ava.

43. Pange reguleerelement  kinnitusnagadele . Võlli 
poolt vaadates peab reguleeriv põrklink  olema 
üleval paremal pool. Kinnitage splintidega .

44. Keerake poldid  kinni (pingutusmoment 5/8-18).
Iseseaduva elemendiga ei tule midagi teha. See seadistub ise 
esimese kasutuse ajal.

a. Nende rummude seisupiduri funktsiooni ei ole kasutatud mudelitel NTA907 ja NTA3007.

Pilt 149
Paigaldage piduriklotsid

Pilt 150
Paigaldage pidurivedrud tagasi
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Piduritrumli hooldamine
Vt pilt 151.
45. Kontrollige piduriklotsi pind üle (siseserv). Normaalse 

kulumise korral on piduriklots tuhmhall, kergelt 
kriimustunud ja veidi kulunud.
Kui piduriklotsil on üks või kaks kriimu, siis ei ole 
vaja selle pinda uuesti töödelda ega klotse välja 
vahetada. Kui teil on küsimusi piduritrumlite kohta, 
pöörduge spetsialisti poole.
Vahetage piduriklotsid, mis on väga sügavate 
kriimudega ja mille läbimõõt on suurenenud üle 
0,51 mm või mis on kulunud 0,38 mm või rohkem.

Piduritrumli pealispinna taastamine
46. Piduriklotsi võib töödelda tavalisel treipingil.

Pinna eemaldamisel tuleb jälgida, et piduritrumli 
maksimaalne läbimõõt säiliks.

47. Pärast pinna töötlemist puhastage see kindlasti 
võimalikest metallijääkidest ja saastast.

Paigaldage rattarumm ja trummel tagasi
Vt pilt 152.
48. Määrige uuesti eemaldatud laagrid.
49. Kui vahetate välja sisemise laagri tihendi , siis 

pange see nii, et õmblusega pool oleks väljaspool 
(laagrist eemal). Pange tihend nii, et see oleks 
täielikult rattarummi kitsamas avas ja laagri rõnga  
lähedal, kuid ei puutuks vastu seda.

Oht kahjustada seadet
Tihendid on seest tühjad metallist osad ja võivad hõlpsalt 
puruneda. Need ei ole mõeldud olema laagritega kontaktis. 
Paigaldamisel joondage need ettevaatlikult, nii et need on võlli 
ava suhtes kontsentriliselt. Sisestamisel rakendage survet kogu 
pinnale või vähemalt võrdselt kogu välisperimeetrile (nii lähedal 
tihendi välisperimeetrile kui võimalik).

50. Pange trummel/rumm  ettevaatlikult võllile.
51. Pange määritud väline laager  tagasi.
52. Paigaldage võlli seib  või kroonmutter .
53. Keerake mutter kinni nii, et trummel/rumm ei 

pöörleks vabalt. Keerake mutter 1/6 pöörde võrra 
lahti ja keerake veel, kui seda on vaja võllis (ei ole 
kujutatud) oleva ava joondamiseks mutris olevate 
sälkudega.

54. Keerake mutter splindiga  kinni. Paigaldage 
tolmukate .

Piduritrumlite lihvimisel või töötlemisel kandke HEPA-filtriga 
varustatud respiraatorit, mille on NIOSH või MSHA heaks 
kiitnud.  Sellist tööd tohib teha ainult kohas, kus on HEPA-filtriga 
varustatud kohalik väljatõmbesüsteem.

Väga kriimustunud, kulunud või liiga suured trumlid võivad 
vähendada pidurite tõhusust või ei pruugi pidurid üldse toimida. 
Tulemuseks võib olla eluohtlik õnnetus, raske vigastus või vara 
kahjustumine.

Töötluslaastude eemaldamata jätmine võib rikkuda laagrid, 
pidurid või ratas võib võlli küljest lahti tulla.  Tulemuseks võib 
olla eluohtlik õnnetus, raske vigastus või vara kahjustumine.

Pilt 151
Piduritrummel

Pilt 152
Paigaldage rattarumm ja trummel tagasi
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Rataste paigaldamine
55. Pange ratas rattarummule, millelt te selle ära võtsite.
Vt pilt 153.
56. Keerake kõik tugimutrid käsitsi kinni. Valige polt, mis 

panna kohta nr 1.
57. Pingutage tugimutrid etappidena. Jälgige pildil 

toodud tugimutrite järjekorda ja spetsifitseeritud 
pingutusmomente:
1. etapp: 27–33 Nm
2. etapp: 74–80 Nm
3. etapp: 114–127 Nm

Märkus. Soovitame kindlasti jälgida eespool kirjeldatud 
etappe ja järjekorda, mis tagavad, et trummel 
jääb ümmarguseks.

58. Korrake kõikide rataste paigaldamisel punkte 56  
ja 57.

Pidurite kontrollimine ja reguleerimine
Kui külviku sild on veel üles tõstetud, siis kontrollige 
sõidupidureid.

59. Haakige haakeseade traktori külge, mis on 
varustatud haagise pidurisüsteemiga. Ühendage 
pidurisüsteemid. Pange traktor seisurežiimile, 
kuid vabastage pidurid, mis rakendavad haagise 
sõidupidureid.

60. Paluge kellelgi keerata külviku ühte piduritega ratast 
ja seiske ise eemal.

61. Rakendage aeglaselt traktori sõidupidurid. Kui ratas 
ei jää seisma, siis võib see osutuda asjaolule, et 
iseseaduvad elemendid ei ole veel oma kohale 
liikunud. Keerake veel üks kord.

62. Kuulake, ega piduritest ei kosta ebatavalist heli, 
ja veenduge, et pidurid ei oleks kahjustunud. 
Kontrollige, kas ratas pöörleb vabalt, kui pidurid on 
vabastatud.

63. Pöörake külviku teist ratast. Seisake see traktori 
piduritega. Kontrollige pidurdamist. Iseseaduvad 
elemendid võivad olla oma kohal nii selles rattas kui 
ka teistes.

64. Vabastage kõik traktori pidurid, mis rakendavad 
külviku pidurid.

65. Kontrollige rehvirõhku ja langetage külvik oma 
ratastele, tõkiskingade vahele.

Pilt 153
Poltide pingutamise järjekord
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Külviku horisonteerimine
Külgsektsiooni joondus ja alusraami kõrgused on 
reguleeritavad. 

Raami kõrguseid ei saa reguleerida. Keskmise 
sektsiooni kõrgus on fikseeritud eesmiste transpordi-
ratastega. Külgsektsiooni kõrgus on fikseeritud keskmise 
sektsiooni kõrguse ja külgsektsiooni kopeerratastega.

Sektsiooni joondamine
1. Sõitke külvikuga pinnale, kus on samad tingimused, 

mis külvamisel. Klappige lahti ja langetage 
maapinnale.

2. Seadke haakemehhanismi kõrgus nii, nagu on kirjel-
datud osas “Kõrgused ja horisonteerimine” lk 32.

3. Langetage tööriistaribad maapinnale ja sõitke 
veidi edasi. Jääge seisma. Jätke tööriistaribad 
maapinnale.

Vt pilt 156.
4. Vaadake tagumise seemendi rippraami tagaosa. 

Mõõtke   külgsektsiooni lõpuasend (mõõt ) 
keskmise sektsiooni suhtes (mõõt ).

5. Kui külgsektsioonid on keskmise sektsiooniga 
ühetasased või alla 25 mm eespool, pole vaja 
reguleerida.

Vt pilt 154.
6. Keerake külgsektsiooni klappimise stopp-poldi 

lukustusmutrid  lahti ja lükake stopp-poldid  
lõpuni sisse.

Vt pilt 155.
7. Külgsektsiooni joonduse reguleerimiseks keerake 

selle poole tõmbetalal lukustusmutter  lahti ja 
keerake kruvipingutit  nii, et külgsektsioon liigub 
edasi või tagasi.
Kruvipinguti funktsioon on liigutada külgsektsiooni 
otsa umbes 6 mm täispöörde kohta.

Pilt 154
Külgsektsiooni stopp-polt

Pilt 155
Külgsektsiooni tõmbetala kruvipinguti

29694

29378

8. Tõmmake stopp-polti , kuni see puutub vastu külg-
sekt siooni. Kinnitage lukustusmutriga . Keerake 
lukustusmutrid kinni ja vajaduse korral joondage 
teine pool.

Pilt 156
Sektsiooni joonduse kontrollimine

29524
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Rippraami kõrgused
Rippraami kõrgust tuleb kontrollida ja reguleerida 
vastavalt põllu tingimustele. Selleks tuleb seemendid 
langetada külvikõrgusele ja tõmmata ettepoole nagu 
sektsiooni joondamisel, mida on eespool kirjeldatud. 
Uued külvikud tarnitakse nii, et külgsektsiooni 
rõngaspoldid ei ole lõpuni kinni keeratud. Need tuleb 
keerata kinni enne külvamist.

9. Veenduge, et tööriistaribad oleks täielikult alla 
langetatud, need oleks horisontaalselt ning et 
keskmine eesmine ratas ja külgsektsiooni kopeer-
rattad ei liiguks liiga kergelt. Reguleerige survet ja 
vajaduse korral kaalu ümberjaotamist (lk 101).
Kui tööriistaribad ei ole horisontaalselt, reguleerige 
vajaduse korral alusraami vaheseibe (lk 106).

Vt pilt 157 (selguse mõttes on pildil külgsektsioonid kokku 
klapitud).
10. Kontrollige seemendi alusraami rippraami kõrgust 

keskmiselt sektsioonilt. Mõõtke keskmiselt 
pinnatasandilt tagumise seemendi ripp-raami 
alumise pinnani.
Vahekaugus peab olema: 
76,2 cm.

Vt pilt 158.
11. Kontrollige alusraami rippraami kõrgust 

külgsektsiooni tagumise tööriistariba sise- ja 
välispoole otstes. Kui ükskõik kumb erineb keskmise 
osa kõrgusest üle 6 mm, reguleerige rõngaspolti  
paralleelsete hoobade kohal selles otsas.

12. Rõngaspoldi reguleerimine
Keerake ülemine lukustusmutter  paari pöörde 
võrra lahti. Reguleerige alumine mutter . 
Reguleerimine on võimalik umbes 2,8 mm seemendi 
kõrgusest reguleermutri ühe pöörde kohta.
Olenemata sellest, kas reguleerisite või mitte, 
keerake lukustusmutter suurusega 1–8 nõutud 
pöördemomendiga kinni (lk 167).

13. Kontrollige üle kõik neli (4) külgsektsiooni otsa ja 
rõngaspolti ning reguleerige vajaduse korral.

14. Liikuge veidi edasi ja kontrollige uuesti kõrgust.

Pilt 157
Rippraami kõrguse kontrollimine

Pilt 158
Külgsektsiooni rippraami kõrguse reguleerimine

29519

29520
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Seemnelapatsi vahetamine
Vt pilt 159.
Seemnelapatsi  vahetamiseks kasutage näpitsaid 
või sarnast tööriista, millega haarata kinni lapatsi 
T-kujulisest otsast. Tõmmake ülespoole ja võtke lapats 
metallklambrist  välja.

Lükake uus seemnelapats  läbi metallklambri  alla, 
kuni lapats liigub oma kohale nii, et T-kujuline ots on 
klambri peal.

Kui külvikule on paigaldatud lisavarustusse kuuluv 
Keeton®-i või Seed-Lok™-i seemnesuunaja, võib 
osutuda vajalikuks teha lapatsi väljaulatuv ots lühemaks, 
et säilitada nõutud puhasvahe seemnesuunajaga.

Vilkuri hooldamine (ainult mudel 
NTA907)

Elektrilöögioht
Lahutage süsteem elektrist ja oodake viis minutit enne osade 
puudutamist vilkuri läätsede all. Impulsiahel tekitab kõrgepinget, 
mis võib halvata terve inimese või põhjustada ka eluohtliku 
õnnetuse.

Vilkuri läätsed ja impulsslamp on saadaval varuosadena 
ettevõttest Grote Industries, Inc. Enne osade tellimist 
Grotelt vaadake, kas lamp 833-563C on Grote 7710 või 
77103:

 92033 Kollane lääts
 92980 Impulsslamp

1. Ühendage vilkuri või haakemehhanismi juures olev 
toitejuhe lahti. Ärge jääge lootma ainult lülitile.

2.   Oodake viis minutit. Selle ajal jooksul alaneb 
jääkkõrgepinge impulsslambi ahelast kahjutule 
tasemele.

3. Keerake lääts lahti.
4. Kui vahetate impulsslambi, pigistage külgmised 

nagad kokku ja eemaldage vana impulsslamp.
5. Olge ettevaatlik ja vältige uue lambi klaasi 

puudutamist. Lambi määrdumine vähendab selle 
kasutusiga. Keerake uus lamp pesasse.

6. Keerake sisse olemasolev või uus lääts.
7. Ühendage elektritoitega.

Pilt 159
Seemnelapats

Pilt 160
Vilkur ja tagatuli

Pilt 161
Impulsslamp (varuosa)

32401

32472

32473
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Määrimine ja plaanipärane hooldus

Seadurratta pöördteljed

1 määrimispunkt pöördtelje kohta; kokku 2
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama

Tiisli pöördteljed

1 määrimispunkt pöördtelje kohta; kokku 2
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama

Külviketta pöördteljed (lisavarustus)

(määrimispunktide kogum Grease Bank)
3 määrimispunktide kogumit, 1 pöördtelg külviketta 
kohta;
kokku 36, 48 või 60 määrimispunkti
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama
Ainult pöördteljed saavad määrimispunktide kogumist 
määrdeainet. Kettarummud tuleb määrida eraldi (lk 155).
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Reamarker(id) (lisavarustus)

3 määrimispunkti reamarkeri kohta; kokku 3 või 6
Määrimismeetod: määrdeaine 
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama

Külgsektsiooni pöördteljed

2 määrimispunkti iga külgsektsiooni pöördtelje kohta; 
kokku 4 määrimispunkti
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab pöördtelje otstest välja

Külgsektsiooni klappimise pöördteljed

2 määrimispunkti iga külgsektsiooni pöördtelje kohta; 
kokku 4 määrimispunkti
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab pöördtelje otstest välja
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Seemendi külgsektsiooni raami kallutusmeh-
hanismi pöördteljed

2 määrimispunkti igal hooval
2 hooba igal sektsioonil 
2 külgsektsiooni; kokku 12 määrimispunkti
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab pöördtelje otstest välja.

Seemendi raami paralleelsed hoovad

4 määrimispunkti igal hooval 
2 hooba igal sektsioonil
3 sektsiooni; kokku 24 määrimispunkti
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab pöördtelje otstest välja.

Reamarkeri hinged (lisavarustus)

1 määrimispunkt iga sisesektsiooni otsas 
1 määrimispunkt keskmisel välimisel hingel
2 reamarkerit külviku kohta; kokku 6
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab pöördtelje otstest välja.
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Rehvirõhud

2 veoajami ratast, 
8 põhiratast
4 külgsektsiooni kopeerratast
Kontrollige rehvirõhku sagedamini, kui külvik või 
rattad on uued. Kontrollige rehvirõhku alati siis, kui 
külvitulemused ei ole rahuldavad.

Tiisli luku rullik

1 määrimispunkt tihvti parempoolses otsas
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine voolab otstest välja.

Transpordikonksu rullikud

1 määrimispunkt igal rullikul; kokku 2
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama.

Punkri kaane pöördtelg ja klambrid

1 pöördtelg ja 1 klamber mõlemal kaanel;  
kokku 4 määrimispunkti
Määrimismeetod: pihustamine
Kogus: määrige põhjalikult
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Doseerimiskasti luugi kinnitusklambrid

2 kinnitusklambrit kõigil 4 luugil; kokku 8
Määrimismeetod: pihustamine
Kogus: määrige põhjalikult.
Märkus. Parempoolsel pildil on kujutatud dosaatori 

vanem mudel, millel ei ole kaitsekatteid ega 
pikenduskäepidemeid.

Laadimisteo kinnitusklambrid

2 kinnitusklambrit
Määrimismeetod: pihustamine
Kogus: määrige põhjalikult.

Laadimisteo pöördhoob: kinnitav pöördtelg

1 määrimispunkt
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama.
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Laadimisteo pöördhoob: keskmine pöördtelg

1 määrimispunkt
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama

Laadimisteo pöördhoob: välimine pöördtelg

1 määrimispunkt
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama.

Laadimisteo pöördhoob: kallutusmehhanismi 
pöördtelg

1 määrimispunkt
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama.
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Veoajami/käigukasti sisendi ketid

Üks kett iga dosaatori kohta; kokku 2
Määrimismeetod: ketimääre
Kogus = määrige põhjalikult
Määrige kette iga kord, kui olete töötanud niisketes 
tingimustes ja enne külviku hoiundamist hooaja lõpus.

Käigukasti väljundi / dosaatori sisendi ketid

Üks kett iga dosaatori kohta; kokku 2
Määrimismeetod: ketimääre
Kogus = määrige põhjalikult
Määrige kette iga kord, kui olete töötanud niisketes 
tingimustes ja enne külviku hoiundamist hooaja lõpus.
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Seadurratta stabilisaatori pidurid

Üks UHMW pidurikolb iga seadurratta kohta 
kokku 2

Vahetage välja UHMW kolb , kui see on lühem kui 
3,2 cm. Kolb tuleb vahetada ka siis, kui see on puudu, 
kahjustunud, viltu või kui kolvi ülemine osa paistab välja.

Vedru pingutusmomendi seadmine

1. Keerake lukustusmutter  lahti. Kasutage 3/8-tollist 
(9,5 mm) kuuskantmutrivõtit ja keerake seadekruvi  
kolvi  kohal olevast vedrust lahti.

2. Keerake seadekruvi nii palju sisse, et see puutub 
vastu vedrut.

3. Mõõtke kuuskantkeeviskoostu kohal seadekruvi välja 
jääva osa pikkus. Lahutage sellest 3/4 tolli (19 mm).

4. Keerake seadekruvi sisse, kuni väljaulatuv osa 
vastab vähendatud arvule. Keerake lukustusmutter 
kinni.

Vajaduse korral pingutage rohkem, et seadurratas ei 
hakkaks maanteel sõites vibreerima.

Külviketta rummud (lisavarustus)

1 määrimispunkt külviketta kohta; kokku 48 või 66
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: kuni määrdeaine hakkab välja voolama.
Märkus. Need määrimispunktid tagavad ainult 

külviketta rummude määrimise. Külviketta 
hoova pöördtelgede määrdeaine tuleb 
määrimispunktide kogumist.

Külviku kaane tihendid

1 tihend külviku kaane kohta (kaane all)
1 või 2 haakeseadme kohta
Kontrollige kord hooaja jooksul. Kontrollige, kui tuvastate 
õhulekke. Tihend tuleb välja vahetada, kui see on puudu, 
katki, kokku surutud või muul moel kahjustunud. Ärge 
sulgege kaasi tihedalt väga pikaks ajaks.
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Dosaatori luugi tihendid

1 tihend luugi kohta
2 luuki dosaatori kohta
2 või 4 tihendit veoki kohta
Kontrollige kord hooaja jooksul. Kontrollige, kui tuvastate 
õhulekke. Tihend tuleb välja vahetada, kui see on 
puudu, katki, kokku surutud või muul moel kahjustunud. 
Ärge sulgege kaasi tihedalt väga pikaks ajaks.
Märkus. Parempoolsel pildil on kujutatud dosaatori 

vanem mudel, millel ei ole kaitsekatteid ega 
pikenduskäepidemeid.

Rattalaagrid, transpordirattad

2 laagrit igal rattal, 8 ratast; kokku 16 laagrit
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: määrige uuesti.

Rattalaagrid, külgsektsiooni kopeerrattad

2 laagrit igal rattal, 2 ratast; kokku 4
Määrimismeetod: määrdeaine
Kogus: määrige uuesti.
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Lisavarustus

Laadimistigu
Kui külvik spetsifitseeritakse koos laadimisteoga, siis 
paigaldatakse see tehases. Praegu ei pakuta seda 
kohapeal paigaldamiseks. Spetsifitseerige oma külvik 
ühe komplektiga alljärgnevast valikust.

Külviku mudel Osa number
NTA907 166-269A

NTA3007 166-198A

Pidurid (NTA907)
Kui külvik spetsifitseeritakse koos piduritega, siis 
paigaldatakse need tehases. Praegu ei saa pidureid 
spetsifitseerida mudelile NTA3007 ja pidureid ei pakuta 
kohapeal paigaldamiseks. Spetsifitseerige oma külvik 
ühe komplektiga alljärgnevast valikust.

Pidurite valik Osa number
Pidurid puuduvada 51

Hüdropidurid 52
Õhkpiduridb 53

a. See valik on võimalik ainult piirkondades, kus pidurid ei ole 
seaduse kohaselt kohustuslikud.

b. Pidurisüsteemi juhib haakemehhanismi juures olev 
õhusüsteem.

Rattakaabitsad
Rattakaabitsad aitavad tagada veoajami töötingimused, 
kui pinnas on niiske, kleepuv või tükiline, puhastades 
transpordirataste esise sinna kogunevast mudast. Selle 
komplekti saab paigaldada ka töökohas. Komplekti 
kuuluvad kaks kaabitsat (üks kaabits puhastab kahte 
ratast) ja kinnituselemendid.

Külviku mudel Osa number

RATTAKAABITS, 9 MEETRIT 166-354A
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Soonvõllide komplektide  
paigaldamine
Külviku NTA907 ja NTA3007 seemnedosaatoritel on 
standardsed võllid , millel on kaks sügava rihveldusega 
ratast (tähikut) ja igas aktiivses kambris on kaks 
vaherõngast.

Pakume erinevaid soonvõlle suurema vahemiku ( ,  
) ja väiksemate seemnete  jaoks. Need vahetavad 

välja olemasoleva 2 tähikuga võlli , kusjuures ühe tähik 
on teistsuguse konfiguratsiooniga. See tagab erineva 
külvinormi, kuigi vahemiku ja muutuva ülekandearvuga 
käigukasti seadistused on samad. Paigaldusjuhised 
leiate osast “Dosaatori kanalite vahetamine” lk 185.

Kui külvinorm on suurem, kui külvinormi juhendis on 
näidatud, valige üks suurema vahemikuga võllidest.

• Standardse 2 tähikuga võlli asendamine 3 tähikuga 
võlliga  suurendab külvinormi umbes 50% võrra 
(150% standardsest külvinormist).

• Standardse 2 tähikuga võlli asendamine 4 tähikuga 
võlliga  suurendab külvinormi umbes kaks korda 
(200% standardsest külvinormist).

Väikeste seemnete korral (vt loetelu paremal pool) või 
kui seemned on oluliselt väiksemad kui 12 × 4,7 mm, ei 
pruugi standardne võll tagada piisavalt täpset ja ühtlast 
tulemust, kui külvinorm on väike. Valikus on väikeste 
seemnete soonvõll , mille kambrites olevad õõnsad 
tähikud on poole kitsamad.

• Standardse 2 tähikuga võlli asendamine väikeste 
seemnete võlliga  vähendab külvinormi umbes 80% 
võrra (20% standardsest külvinormist).

Komplekti valik sõltub tähikute suurusest ja arvust. 
Tellige üks komplekt dosaatori kohta (kaks külviku kohta, 
kui vahetate mõlemal dosaatoril).

Tähikuid väljundi kohta Osa 
number

 Standardsed tähikud: 3 väljundi kohta 168-401S

 Standardsed tähikud: 4 väljundi kohta 168-402S

 Väikeste seemnete tähikud: 
2 poole kitsamat õõnest tähikut väljundi 

kohta
168-438S

Seda süsteemi on katsetatud järgmiste väikeste 
seemnetega:
167-085B külvinormi juhendis on andmed 168-438S 
kohta järgmiste seemnete puhul:

• lutsern (Medicago sativa)
• kapsarohi (Brassica napus L., Brassica campestris L., 

Brassica Rapa var.m)
• hirss (Pennisetum glaucum, Setaria italica, Panicum 

miliaceum, Eleusine coracana)
• sorgo (Sorghum)
• kerahein (Dactylis glomerata)
• timut (Phleum pratense)
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Reamarkerid
Hüdrauliliselt töötavad reamarkerid jätavad pinnasesse 
nähtava soone, mida saab kasutada järgmise rea 
keskjoonena.

Need topelt-reamarkerid paigaldatakse mõlemale poole. 
Need on varustatud automaatse järjestuse sulgventiiliga, 
mis võimaldab valida rea läbimiseks poole.

Kui reamarkerid tellitakse koos uue NTA907 või 
NTA3007 külvikuga, siis paigaldatakse need tehases. 
Üks komplekt on mõeldud ühele külvikule.

Kirjeldus Osa number

REAMARKER, NTA3007 ja NTA907 113-826A

Vt osa “Reamarkeri reguleerimine” lk 115, 
“Reamarkeri talitlus (lisavarustus)” lk 73 ja 
“Reamarkeri hooldus” lk 133.

Tehnorada
Tehnorajakomplektid võimaldavad konfigureerida ühe 
või mitu tööriistariba nii, et see jätab külvamise vahele. 
Nii tekivad tühjad vaod seadmete transportimiseks 
vajaduse korral. Külvamata jäänud rea seemned 
suunatakse külgnevale reale.

Komplektid on mõeldud 2 või 6 rea jaoks (parempoolsel 
pildil on kujutatud komplekt 6 rea jaoks). Seemnemonitor 
toetab maksimaalselt 8 väljundit (rida), mida on 
võimalik juhtida. Valikus on eelseadistatud ja kasutaja 
seadistatavad reamarkerid.

Komplekti kirjeldus Osa 
number

3007NT / 907 TEHNORAJA 
KOMPLEKT, 2 RIDA 168-427A

3007NT / 907 TEHNORAJA 
KOMPLEKT, 6 RIDA 168-428A

3007/907NT TEHNORAJA KOMPLEKT, 
SEADISTATAV, KITSAS 168-429A

Kuna klientide vajadused on väga erinevad, siis 
tehnorajakomplekte tehases ei paigaldata.
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Muutuva külvinormi komplekt
Muutuva külvinormi komplekt lisab muutuva 
ülekandearvuga käigukastidele lineaarse käiguga 
servod. See tagab materjali külvinormi elektroonilise 
juhtimise läbi seemnemonitori. Tänu sellele saab 
külvinormi seada ja reguleerida traktori kabiinist 
ning kasutada GPS-i põhist külvinormi reguleerimist. 
Paigaldamise ajal ühendatakse käsivänt küll lahti, kuid 
see jääb oma kohale.

Ühe külviku (mõlema dosaatori) jaoks on vaja ühte 
komplekti.

Komplekti kirjeldus Osa number

ADC2350 MUUTUVA KÜLVINORMI 
KOMPLEKT 166-193A

Komplekti paigaldusjuhised leiate 166-263M 
kasutusjuhendist, mis kuulub komplekti juurde.

Vt osa “Muutuva külvinormi (servo) kalibreerimine” 
lk 95.

Tööriistariba lisavarustus

Raamile paigaldatud külvikettad
Soovitame kasutada raamile paigaldatud külvikettaid, kui 
otsekülvamise tingimused on rasked ja pinnas on kivine. 
Need töötavad sõltumatult tööriistariba survevedrudest 
ja nende surve võib olla erinev (üldjuhul suurem).

Külviketastel on torud ja eraldi määrimispunktid, mis 
võimaldavad integreerida need külvikule paigaldatud 
standardsete määrimispunktide kogumi plaatidega.

Kui raamile paigaldatud külvikettad tellitakse koos uue 
külvikuga, siis paigaldatakse need tehases. Kuid need 
võib tellida ka kohapeal paigaldamiseks. Ühe külviku 
jaoks on vaja ühte komplekti.

Külviketta 
komplekt

Mudelile NTA907 või NTA3007

-3610 -4875 -6006

rihveldatud 
külvikettaga  
44 cm × 80 mm

249-178A 249-175A 249-172A

soonega 
külvikettaga  
45,1 cm × 190 mm

249-179A 249-176A 249-173A

Turbokülvi-kettaga 
44,8 cm × 160 mm 249-180A 249-177A 249-174A

Reguleerimisjuhised vt osast „Raamile paigaldatud 
külvikettad (lisavarustus)” lk 108.
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Külvikettad 43 cm
Tellimisnumber on ühe külviketta kohta.

Lõiketera Osa number
44 cm rihveldatud külviketas 820-018C
45,1 cm laineline külviketas 820-082C

44,8 cm turbokülviketas 820-156C

Külviketta piid
Külviku külvikettad võib varustada prahipiidega 
(lisavarustus). Prahipiid, mis paigaldatakse igale teisele 
tööriistaribale, aitavad juhtida prahi külviketaste ja 
seemendite alla, et vältida ummistumist.

Ühe külviku jaoks on vaja ühte komplekti.

Ridadevaheline kaugus Osa 
number

3N-30NT 7 1/2IN KÜLVIKETTA PIIDE 
KOMPLEKT 249-028A

3N-30NT 10IN KÜLVIKETTA PIIDE 
KOMPLEKT 249-029A

Karbiidist kettakaabitsad
Standardvarustusse kuuluvad piludega kettakaabitsad.

Lisavarustusse kuuluvad karbiidist kettakaabitsad on 
varustatud vedrudega ja neid ei ole vaja reguleerida. 
Need kaabitsad ühilduvad standardse seemnelapatsi 
ja Seed-Lok™-iga, kuid neid ei saa kasutada koos 
Keeton®-iga. Ühe seemendi jaoks on vaja ühte 
komplekti.

Kirjeldus Osa number
Vedruga kaabits 121-781A
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Seemnesuunajad
Standardsel külvikul on seemnelapatsid. 
Seemnesuunajad on lisavarustuses, ent need võib 
paigaldada ka kohe. Üks seemnesuunaja komplekt on 
mõeldud ühele seemendile.

Seed-Lok™-i seemnesuunaja

Kirjeldus Osa number

Seed-Lok™-i komplekt 122-266K

Kasutusjuhiseid vt osast “Seemnesuunaja 
reguleerimine” lk 113.

Keeton®-i seemnesuunaja
Keeton®-i seemnesuunaja võimaldab kasutada vedelat 
väetist ja me soovitame selle paigaldada külvikule, mis 
võimaldab laotada vedelat väetist.

Kirjeldus Osa number

Keeton®-i seemnesuunaja 
(ühe seemendi jaoks)

890-810C

Kasutusjuhiseid vt osast “Seemnesuunaja 
reguleerimine” lk 113.
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Lisa A – Viiteandmed

Spetsifikatsioonid ja mahud

Eksportmudelid NTA907

Eksportmudel NTA907-3610 NTA907-4875 NTA907-6006

Tööriistaribade arv 36 48 60
Ridade vahe 25,4 cm 19 cm 15 cm

Vahekaugus (lõpuridade vaheline laius) 889,0 cm 908,1 cm 893,7 cm

Vaal (kaugus + nominaalne vahe) 914,4 cm 927,1 cm 908,7 cm

Vaal – ridade keskmine vahe 25,4 cm 19,3 cm 15,1 cm

Seemnekasti maht 3500 liitrit × 2

Traktorile esitatavad nõuded 155 kuni 235 kW 185 kuni 280 kW 210 kuni 310 kW

Nõuded hüdraulikasüsteemile Suletud hüdraulikasüsteem, 4 välisporti, 165 bar, 68 liitrit/min 
(ventilaatori ahel)

Kaal (tühi, põhikonfiguratsioon) 9 900 kg 10 800 kg 11 700 kg

Kaal (täis, max konfiguratsioon) 20 100 kg 21 200 kg 22 300 kg

Tiisli staatiline kaal (koos 
külviketastega) 2000 kg 2000 kg 2200 kg

Töölaius 9,14 m ilma reamarkeriteta, 9,53 m reamarkeritega (kokku klapitud)

Transpordilaius 2,96 m

Tööpikkus 9,45 m

Transpordipikkus 11,28 m

Töökõrgus 3,81 m

Transpordikõrgus 3,96 m

Transpordirataste mõõdud 265/70B16.5 (10-16.5) 8-kihiline skid steer NHS

Külgsektsiooni kopeerrataste mõõdud 15-19.5 12-kihiline skid steer NHS

Veoajami rataste mõõdud 13-5×6 4-kihiline turf saver

Hüdropidurite töösurve max 150 bar

Õhkpidurite töösurve 550 kPa min. Max töösurve 1035 kPa

Puhasvahe transportimise ajal 34 cm

Seemendi liikumine (üles-alla) +17,8 cm – 5,1 cm

Seemendi surve 0–110 kg
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Põhja-Ameerika mudelid NTA3007

Põhja-Ameerika mudel NTA3007-3610 NTA3007-4875 NTA3007-6006
Tööriistaribade arv 36 48 60
Ridade vahe 10 tolli 7,5 tolli 6 tolli
Vahekaugus (lõpuridade 
vaheline laius) 350,0 tolli 357,5 tolli 351,9 tolli

Vaal (kaugus + nominaalne 
vahe) 360,0 tolli 365,0 tolli 357,9 tolli

Vaal – ridade keskmine vahe 10,00 tolli 7,60 tolli 5,96 tolli
Seemnekasti maht 100 bu × 2
Traktorile esitatavad nõuded 205 kuni 310 hj 245 kuni 370 hj 275 kuni 415 hj
Nõuded hüdraulikasüsteemile Suletud hüdraulikasüsteem, 4 välisporti, 2400 psi, 18 gal/min (ventilaatori ahel)
Kaal (tühi, põhikonfiguratsioon) 0 0 0
Kaal (täis, max konfiguratsioon) 0 0 0
Tiisli staatiline kaal (koos 
külviketastega) 4300 naela 4500 naela 4800 naela

Töölaius 30 jalga ilma reamarkeriteta, 31 jalga 3 tolli reamarkeritega (kokku klapitud)
Transpordilaius 9,71 jalga
Tööpikkus 31 jalga
Transpordipikkus 37 jalga
Töökõrgus 12 jalga 6 tolli
Transpordikõrgus 13 jalga 0 tolli
Transpordirataste mõõdud 265/70B16.5 (10-16.5) 8-kihiline skid steer NHS
Külgsektsiooni kopeerrataste 
mõõdud 15-19.5 12-kihiline skid steer NHS

Veoajami rataste mõõdud 13-5×6 4-kihiline turf saver
Hüdropidurite töösurve Max 2175 psi
Õhkpidurite töösurve 80 psi min. Max toide 150 psi
Puhasvahe transportimise ajal 13,5 in.
Seemendi liikumine (üles-alla) +7 tolli - 2 tolli
Seemendi surve 0 kuni 240 naela

Vastavate konfiguratsioonide kaalud vt lk 51.
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Mõõdud (transportimisel) NTA907 eksportmudelid
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Rehvirõhutabel
Rehvi mõõtmed Rõhk

265/70B16.5 (10-16.5) 
8-kihiline SKID STEER 
NHS

414 kPa 
60 psi

15-19.5 12-kihiline SKID 
STEER NHS

276 kPa 
40 psi

13-5×6 4-kihiline TURF 
SAVER

275 kPa 
40 psi

Hüdraulikaliitmikud ja  
pingutusmomendid
Vt pilt 162 (hüpoteetiline paigaldis).
Kaitsekatted (kui on) võib eemaldada alles vahetult enne 
ühenduse tegemist.

 NPT – National Pipe Thread (torukeerme standard)
Pange tähele koonusekujulisi keermeid, puudub 
koonus/äärik ja O-rõngas.
Hüdraulikasüsteemi osadele tuleb kanda vedelat 
toruhermeetikut.
Ärge kasutage tihendusteipi, mis võib ummistada filtri 
ja/või väljalaskeava.

 JIC – Joint Industry Conference (SAE J514)
Pange tähele sirgeid keermeid  ja koonust 37°  
„M”-liitmikel (või 37° äärik „F”-liitmikul).
JIC-liitmike puhul ei ole vaja kasutada hermeetikuid 
(teipi ega vedeliku kujul).

 ORB – O-rõngaga muhv (SAE J514)
Pange tähele sirgeid keermeid  ja elastomeerist 
O-rõngast .
Hõõrdumise vältimiseks tuleb enne paigaldamist 
ja pingutamise ajal määrida O-rõngas puhta 
hüdraulikavedelikuga. ORB-liitmike puhul ei ole vaja 
kasutada hermeetikuid (teipi ega vedeliku kujul).
ORB-liitmikel, mille puhul on oluline paigaldussuund, 
nagu näiteks torupõlved, on varustatud seibi  
ja lukustusmutriga  (reguleeritav keermestatud 
ava polt). Keerake lukustusmutter seibist eemale. 
Keerake liitmik vastusele, kuni O-rõngas puutub 
vastu pesa. Keerake liitmik soovitud asendisse. 
Keerake lukustusmutter nõutud pingutusmomendini 
kinni. 

Rehvide garantii

Kõikidele rehvidele kohaldub rehvitootja garantii. 
Teavet rehvide garantii kohta saate allpool loetletud 
tootjate veebilehtedelt. Lisateabe saamiseks pöörduge 
lähima volitatud põllumajandusrehvide edasimüüja 
poole.

Tootja
Firestone
Gleason
Titan

Veebileht
www.firestoneag.com
www.gleasonwheel.com
www.titan-intl.com

Liitmike pingutusmomendid

Liitmiku mõõt Nm Ft/Lbs

1/4 NPT 1,5–3,0 pööret pärast sõrmega kinni 
keeramist

5/16 JIC 24–27 18–20

5/16 ORB koos 
lukustusmutriga

16–22 12–16

5/16 ORB sirge 24–32 18–24

3/4 JIC 37–53 27–39

3/4 ORB koos 
lukustusmutriga

27–41 20–30

3/4 ORB sirge 37–58 27–43

Pilt 162
Hüdraulikaliitmiku osad

31282
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Pingutusmomentide tabel

Poldi 
mõõt med

Poldipea tüüp

Poldi 
mõõt med

Poldipea tüüp

Klass 2 Klass 5 Klass 8 Klass 5.8 Klass 8.8 Klass 10.9
in-tpia N-mb ft-lbd N-mb ft-lb N-mb ft-lb mm × sammc N-m ft-lb N-m ft-lb N-m ft-lb
1/4-20 7,4 5,6 11 8 16 12 M 5 × 0,8 4 3 6 5 9 7
1/4-28 8,5 6 13 10 18 14 M 6 × 1 7 5 11 8 15 11

5/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8 × 1,25 17 12 26 19 36 27
5/16-24 17 13 26 19 37 27 M 8 × 1 18 13 28 21 39 29
3/8-16 27 20 42 31 59 44 M10 × 1,5 33 24 52 39 72 53
3/8-24 31 22 47 35 67 49 M10 × 0,75 39 29 61 45 85 62

7/16-14 43 32 67 49 95 70 M12 × 1,75 58 42 91 67 125 93
7/16-20 49 36 75 55 105 78 M12 × 1,5 60 44 95 70 130 97
1/2-13 66 49 105 76 145 105 M12 × 1 90 66 105 77 145 105
1/2-20 75 55 115 85 165 120 M14 × 2 92 68 145 105 200 150

9/16-12 95 70 150 110 210 155 M14 × 1,5 99 73 155 115 215 160
9/16-20 105 79 165 120 235 170 M16 × 2 145 105 225 165 315 230
5/8-11 130 97 205 150 285 210 M16 × 1,5 155 115 240 180 335 245
5/8-18 150 110 230 170 325 240 M18 × 2,5 195 145 310 230 405 300
3/4-10 235 170 360 265 510 375 M18 × 1,5 220 165 350 260 485 355
3/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 × 2,5 280 205 440 325 610 450
7/8-9 225 165 585 430 820 605 M20 × 1,5 310 230 650 480 900 665

7/8-14 250 185 640 475 905 670 M24 × 3 480 355 760 560 1050 780
1-8 340 250 875 645 1230 910 M24 × 2 525 390 830 610 1150 845

1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 × 3,5 960 705 1510 1120 2100 1550
11/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30 × 2 1060 785 1680 1240 2320 1710

11/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 × 3,5 1730 1270 2650 1950 3660 2700
11/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36 × 2 1880 1380 2960 2190 4100 3220

11/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a) in-tpi = keerme nimiläbimõõt (keeret tolli kohta)

b) N-m = njuutonmeeter

c) mm × samm = keerme aste (mm × keerme samm)

d) ft-lb = jalgnael

13/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380
13/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710
11/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160

11/2-12 1330 980 2970 2190 4820 3560

Pöördemomendi kõrvalekalle +0%, –15% pöördemomendi väärtusest. Kui ei ole teisiti öeldud, juhinduge ülal toodud 
pingutusmomentidest.
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Seemnevooliku portide skeem

36 seemendiga külviku portide skeem, vasakul pool

Mudelid NTA907-3610 ja NTA3007-3610

Külviku 
sektsioon

Dosaatori 
väljalaske ava

Külvisekasti 
number

Külvisekasti 
port Tööriistariba

Vooliku pikkus WSMB-
sisendTolli Sentimeetrit

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P03 R01 W1-01

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P04 R02 W1-02

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P02 R03 W1-03

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P05 R04 W1-04

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P01 R05 W1-05

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P06 R06 W1-06

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P09 R07 W1-07

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P07 R08 W1-08

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P08 R09 W1-09

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P09 R10 W2-01

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P01 R11 W2-02

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P02 R12 W2-03

Keskmine M3 T2 P03 R13 W2-04
Keskmine M3 T2 P04 R14 W2-05
Keskmine M3 T2 P05 R15 W2-06
Keskmine M3 T2 P06 R16 W2-07
Keskmine M3 T2 P07 R17 W2-08
Keskmine M3 T2 P08 R18 W2-09
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36 seemendiga külviku portide skeem, paremal pool

Mudelid NTA907-3610 ja NTA3007-3610

Külviku 
sektsioon

Dosaatori 
väljalaskeava

Külvisekasti 
number

Külvisekasti 
port Tööriistariba

Vooliku pikkus WSMB-
sisendTolli Sentimeetrit

Keskmine M4 T3 P08 R19 W3-01
Keskmine M4 T3 P09 R20 W3-02
Keskmine M4 T3 P01 R21 W3-03
Keskmine M4 T3 P02 R22 W3-04
Keskmine M4 T3 P03 R23 W3-05
Keskmine M4 T3 P04 R24 W3-06
Parem 
külgsektsioon M4 T3 P05 R25 W3-07

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P06 R26 W3-08

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P07 R27 W3-09

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P03 R28 W4-01

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P02 R29 W4-02

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P04 R30 W4-03

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P01 R31 W4-04

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P05 R32 W4-05

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P09 R33 W4-06

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P06 R34 W4-07

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P08 R35 W4-08

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P07 R36 W4-09
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48 seemendiga külviku portide skeem, vasakul pool

Mudelid NTA907-4875 ja NTA3007-4875

Külviku 
sektsioon

Dosaatori 
väljalaskeava

Külvisekasti 
number

Külvisekasti 
port Tööriistariba

Vooliku pikkus WSMB-
sisendTolli Sentimeetrit

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P04 R01 63 tolli 160 cm W1-01

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P05 R02 60 tolli 152 cm W1-02

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P03 R03 53 tolli 135 cm W1-03

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P06 R04 49 tolli 124 cm W1-04

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P02 R05 48 tolli 122 cm W1-05

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P07 R06 43 tolli 109 cm W1-06

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P01 R07 44 tolli 112 cm W1-07

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P08 R08 40 tolli 102 cm W1-08

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P12 R09 40 tolli 102 cm W1-09

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P09 R10 38 tolli 97 cm W1-10

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P11 R11 40 tolli 102 cm W1-11

Vasak 
külgsektsioon M2 T1 P10 R12 43 tolli 109 cm W1-12

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P11 R13 148 tolli 376 cm W2-01

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P12 R14 136 tolli 345 cm W2-02

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P01 R15 147 tolli 373 cm W2-03

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P02 R16 140 tolli 356 cm W2-04

Vasak 
külgsektsioon M3 T2 P03 R17 151 tolli 384 cm W2-05

Keskmine M3 T2 P10 R18 122 tolli 310 cm W2-06
Keskmine M3 T2 P09 R19 126 tolli 320 cm W2-07
Keskmine M3 T2 P08 R20 113 tolli 287 cm W2-08
Keskmine M3 T2 P07 R21 121 tolli 307 cm W2-09
Keskmine M3 T2 P06 R22 119 tolli 302 cm W2-10
Keskmine M3 T2 P05 R23 131 tolli 333 cm W2-11
Keskmine M3 T2 P04 R24 126 tolli 320 cm W2-12
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48 seemendiga külviku portide skeem, parem pool

Mudelid NTA907-4875 ja NTA3007-4875

Külviku 
sektsioon

Dosaatori 
väljalaskeava

Külvisekasti 
number

Külvisekasti 
port Tööriistariba

Vooliku pikkus WSMB-
sisendTolli Sentimeetrit

Keskmine M4 T3 P10 R25 135 tolli 343 cm W3-01
Keskmine M4 T3 P11 R26 120 tolli 305 cm W3-02
Keskmine M4 T3 P12 R27 127 tolli 323 cm W3-03
Keskmine M4 T3 P01 R28 117 tolli 297 cm W3-04
Keskmine M4 T3 P02 R29 126 tolli 320 cm W3-05
Keskmine M4 T3 P03 R30 120 tolli 305 cm W3-06
Keskmine M4 T3 P04 R31 131 tolli 333 cm W3-07
Parem 
külgsektsioon M4 T3 P09 R32 143 tolli 363 cm W3-08

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P08 R33 148 tolli 376 cm W3-09

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P07 R34 135 tolli 343 cm W3-10

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P06 R35 145 tolli 368 cm W3-11

Parem 
külgsektsioon M4 T3 P05 R36 140 tolli 356 cm W3-12

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P04 R37 52 tolli 132 cm W4-01

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P05 R38 50 tolli 127 cm W4-02

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P03 R39 45 tolli 114 cm W4-03

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P06 R40 44 tolli 112 cm W4-04

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P02 R41 43 tolli 109 cm W4-05

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P07 R42 40 tolli 102 cm W4-06

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P01 R43 42 tolli 107 cm W4-07

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P08 R44 40 tolli 102 cm W4-08

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P12 R45 44 tolli 112 cm W4-09

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P09 R46 45 tolli 114 cm W4-10

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P11 R47 47 tolli 119 cm W4-11

Parem 
külgsektsioon M5 T4 P10 R48 53 tolli 135 cm W4-12
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60 seemendiga külviku portide skeem, vasak pool

Mudelid NTA907-6006 ja NTA3007-6006

Külviku sektsioon
Dosaatori 
väljalaske-

ava
Külvisekasti 

number
Külvisekasti 

port
Tööriista-

riba
Vooliku pikkus WSMB-

sisendTolli Sentimeetrit

Vasak külgsektsioon M2 T1 P01 R01 W1-01
Vasak külgsektsioon M2 T1 P02 R02 W1-02
Vasak külgsektsioon M2 T1 P15 R03 W1-03
Vasak külgsektsioon M2 T1 P03 R04 W1-04
Vasak külgsektsioon M2 T1 P14 R05 W1-05
Vasak külgsektsioon M2 T1 P04 R06 W1-06
Vasak külgsektsioon M2 T1 P13 R07 W1-07
Vasak külgsektsioon M2 T1 P05 R08 W1-08
Vasak külgsektsioon M2 T1 P12 R09 W1-09
Vasak külgsektsioon M2 T1 P06 R10 W1-10
Vasak külgsektsioon M2 T1 P11 R11 W1-11
Vasak külgsektsioon M2 T1 P07 R12 W1-12
Vasak külgsektsioon M2 T1 P10 R13 W1-13
Vasak külgsektsioon M2 T1 P08 R14 W1-14
Vasak külgsektsioon M2 T1 P09 R15 W1-15
Vasak külgsektsioon M3 T2 P02 R16 W2-01
Vasak külgsektsioon M3 T2 P03 R17 W2-02
Vasak külgsektsioon M3 T2 P04 R18 W2-03
Vasak külgsektsioon M3 T2 P05 R19 W2-04
Vasak külgsektsioon M3 T2 P06 R20 W2-05
Vasak külgsektsioon M3 T2 P07 R21 W2-06
Keskmine M3 T2 P01 R22 W2-07
Keskmine M3 T2 P15 R23 W2-08
Keskmine M3 T2 P14 R24 W2-09
Keskmine M3 T2 P13 R25 W2-10
Keskmine M3 T2 P12 R26 W2-11
Keskmine M3 T2 P11 R27 W2-12
Keskmine M3 T2 P10 R28 W2-13
Keskmine M3 T2 P09 R29 W2-14
Keskmine M3 T2 P08 R30 W2-15
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60 seemendiga külviku portide skeem, parem pool

Mudelid NTA907-6006 ja NTA3007-6006

Külviku sektsioon
Dosaatori 
väljalaske-

ava
Külvisekasti 

number
Külvisekasti 

port
Tööriista-

riba

Vooliku pikkus
WSMB-
sisendTolli Sentimeetrit

Keskmine M4 T3 P05 R31 W3-01
Keskmine M4 T3 P04 R32 W3-02
Keskmine M4 T3 P03 R33 W3-03
Keskmine M4 T3 P02 R34 W3-04
Keskmine M4 T3 P01 R35 W3-05
Keskmine M4 T3 P15 R36 W3-06
Keskmine M4 T3 P14 R37 W3-07
Keskmine M4 T3 P13 R38 W3-08
Keskmine M4 T3 P12 R39 W3-09
Parem külgsektsioon M4 T3 P06 R40 W3-10
Parem külgsektsioon M4 T3 P07 R41 W3-11
Parem külgsektsioon M4 T3 P08 R42 W3-12
Parem külgsektsioon M4 T3 P09 R43 W3-13
Parem külgsektsioon M4 T3 P10 R44 W3-14
Parem külgsektsioon M4 T3 P11 R45 W3-15
Parem külgsektsioon M5 T4 P05 R46 W4-01
Parem külgsektsioon M5 T4 P04 R47 W4-02
Parem külgsektsioon M5 T4 P06 R48 W4-03
Parem külgsektsioon M5 T4 P03 R49 W4-04
Parem külgsektsioon M5 T4 P07 R50 W4-05
Parem külgsektsioon M5 T4 P02 R51 W4-06
Parem külgsektsioon M5 T4 P08 R52 W4-07
Parem külgsektsioon M5 T4 P01 R53 W4-08
Parem külgsektsioon M5 T4 P09 R54 W4-09
Parem külgsektsioon M5 T4 P15 R55 W4-10
Parem külgsektsioon M5 T4 P10 R56 W4-11
Parem külgsektsioon M5 T4 P14 R57 W4-12
Parem külgsektsioon M5 T4 P11 R58 W4-13
Parem külgsektsioon M5 T4 P13 R59 W4-14
Parem külgsektsioon M5 T4 P12 R60 W4-15
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Monitori seadistamise andmed
Seemnemonitori seadistatakse tavaliselt dokumendi 
„Lühijuhend” (QSG, Great Plainsi varuosa number 
110011516) alusel. Kui lühijuhendit ei ole, saab 
üldteavet tehaste vaikimisi seadete kohta paremal 
olevast tabelist ja osast “Spetsifikatsioonid ja mahud” 
lk 163.

Märkused

a Nõutud väärtus:
ärge muutke.

b Tehase vaikimisi seadistus:
ligikaudne esmane väärtus. Kalibreerimise 
konstandid kohalduvad 2 tähikuga soonvõllidele. 
Need tuleb vastavusse viia materjali andmete ja/või 
kalibreerimistulemustega.

c Tüüp:
kui külvikule on paigaldatud lisavarustusse kuuluv 
muutuva külvinormi süsteem, valige „GRAN...
CONTROL”.

Märkus NTA907 NTA3007
Tööriistariba seadistus
Mudel: NTA..-3610 a 9 andurit/WSMB
Mudel: NTA..-4875 a 12 andurit/WSMB
Mudel: NTA..-6006 a 15 andurit/WSMB
Liikumiskiirus
Allikas a Digitaalne sagedus
Konstant b 38416 46837
Häire viitaeg (üldine) b 5 s
Lisatarvikute seadistamine
Punkri taseme loogika a AKTIIVNE „LO”
Eesmine punker on nr a 1
Pöörete andurite arv a 1
Ventilaatori pöörete konstant a 3 impulssi pöörde kohta
RPM-filter a 50%
Surveandurite arv a 2
Tähtis häire b 8,6 kpa 20 oz/in3
Vähemtähtis häire b 1,7 kpa 4 oz/in3
Survefilter a 50
Materjali seadistus
Tüüp (külvamiseks) c GRAN SEEDI MONITOR
Tüüp (väetise jaoks) c GRAN FERTI MONITOR
Külvisekastide arv kokku a 4
Materjali kõrvalekalded
Seemned b 0,77 kg/l 60 lbs/bu
Väetis b 0,96 kg/l 60 lbs/ft3
Kalibreerimise konstant
Külvamine b 3031 85831
Väetis b 2931 82996
Renni seadistamine
Sisselaskeava filter a 50%
Anduri konstant a 360 impulssi pöörde kohta
Ülekandesuhe a 1
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Keti paigaldamine

Vasakpoolse veoajami ketid 

Keti paigaldamise skeem

Pingutusrulliku hammaste arv

Ketisamm

Põrkemehhanismi ketiratta hammaste 
arv

Ketiratta hammaste arv

Pilt 163
Vasakpoolse veoajami ketid

32399
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Käigukast ja dosaatori ketid

Pilt 164
Käigukasti keti paigaldamine

32397
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Pilt 165
Transpordikonksu ja klappimismehhanismi hüdraulika

32402

Hüdraulikaskeemid

Transpordikonksu ja klappimismehhanismi hüdraulika
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Külgsektsiooni seemendi / kallutusmehhanismi hüdraulika

Pilt 166
Külgsektsiooni kallutusmehhanismi hüdraulika

32404
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Reamarkeri hüdraulika (lisavarustus)

Pilt 167
Reamarkeri hüdraulika (lisavarustus)

32413
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Seemendi kõrguse reguleerimise hüdraulika

Pilt 168
Seemendi kõrguse reguleerimise hüdraulika

32403
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Kaalu ümberjaotamise hüdraulika

Pilt 169
Kaalu ümberjaotamise hüdraulika

32411
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Ventilaatori (standardvarustus) ja laadimisteo (lisavarustus) hüdraulika

Pilt 170
Laadimisteo hüdraulika

32410
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Lisa B – Esmane seadistamine

Konsooli paigaldamine
Külviku standardse seemnemonitori juurde kuulub 
virtuaalne terminal, mis tuleb paigaldada traktori kabiini.
See DICKEY-john®-i tarnitud komplekt sisaldab lamedat 
klambrit ja kuuliga pöördalust.

Kuuliga pöördaluse kinnitamiseks on komplektis neli 
10-32 kruvi. Augud kruvide kinnitamiseks tuleb teil teha 
endal või pöörduge edasimüüja poole. Edasimüüja võib 
pakkuda teile paigaldamiseks ka iminapaga alust või 
kinnitusklambreid, kui soovite vältida aukude puurimist.

Ühenduseks vajalike tarvikute loetelu leiate toote juurde 
kuuluvast DICKEY-john®-i kasutusjuhendist.

Nähtavusest tulenev oht
Paigaldage konsool nii, et seda on külvamise ajal mugav jälgida, 
kuid see ei tohi segada traktori ohutut juhtimist põllul või 
avalikult kasutatavatel teedel.

Reamarkeri esmane seadistamine
Reamarkeri pikendus on tehases eelseadistatud külviku 
transportimiseks, mitte külvamiseks. Seepärast tuleb see 
enne töö alustamist uuesti seadistada. Reguleeringute 
tegemise ajal kontrolliga ka keti pikkust ja reamarkeri 
liikumiskiirust. Jälgige märke, mis viitavad sellele, et 
reamarkeri hüdraulikasüsteemi on vaja õhutustada (lk 
133).

Enne töö alustamist reamarkeritega lugege läbi osa 
“Reamarkeriga seotud ohutusteave” lk 73.

Reamarkeri pikendus
Reamarkeri pikendamise võimalus sõltub külviku 
suurusest ja tööriistaribade vahelisest vahest. Vt tabelit 
paremal pool.

Tabelis on pikendamise väärtused mõõdetud välimiste 
külgsektsioonide tööriistaribade keskjoonelt kuni 
reamarkeri ketta vasakpoolse märgini.

Pilt 171
IntelliAg® terminal

26429

Külviku mudel
Tööriistaribade 

vaheline kaugus
Reamarkeri 
pikendus

NTA907-3610 25,4 cm 469,9 cm

NTA907-4875 19 cm 473,0 cm

NTA907-6006 15 cm 461,9 cm

Külviku mudel
Tööriistaribade 

vaheline kaugus
Reamarkeri 
pikendus

NTA3007-3610 10 tolli 185,0 tolli

NTA3007-4875 7,5 tolli 186,3 tolli

NTA3007-6006 6 tolli 181,9 tolli
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Vt pilt 172.
1. Reamarkeri pikenduse reguleerimiseks keerake lahti 

kaks U-poldi mutrit  ja libistage hoova toru  sisse 
või välja. Keerake U-poldid uuesti kinni.

2. Kontrollige uuesti keti pikkust (lk 147).
3. Kontrollige reamarkeri pikendust, kui muudate ketta 

kaldenurka või väljaviske suunda (lk115).

Reamarkeri liikumiskiirus
Üks reguleerkruvi on lahti klappimise  ja teine kokku 
klappimise kiiruse  reguleerimiseks. Reguleerkruvisid 
aitavad ära tunda klapi korpusele sisse pressitud 
tähistused.

Keerake reguleerkruvi päripäeva ( : aeglustamine), et 
vähendada lahti klappimise kiirust, ja vastupäeva ( : 
kiirendamine), st suurendada (lahti) klappimise kiirust.

Kui traktor töötab tühikäigul normaalsel töökiirusel, 
reguleerige reamarkeri klappimise kiirus nii, et see on 
ohutu. Kui lahti klappimise kiirus on liiga suur, võib 
tulemuseks olla reamarkeri kahjustumine. Selline 
kahjustus ei kuulu garantii alla.

Pärast klappimise kiiruse reguleerimist fikseerige 
seadistus. Selleks keerake kuuskantreguleerkruvidel 
olevad lukustusmutrid kinni.

Pilt 172
Reamarkeri pikenduse reguleerimine

Pilt 173
Järjestuse sulgventiili reguleerimine

18878

14048
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Lisa C – Lisavarustuse paigaldamine

Dosaatori kanalite vahetamine
Suure vahemikuga või väikeste seemnete soonvõllide 
tellimiseks vt osa “Soonvõllide komplektide  
paigaldamine” lk 158. Nende võllide paigaldamisel 
või standardsete võllide tagasi paigaldamisel alustage 
eesmisest dosaatorist, sest seal kulgeb toiming 
lihtsamalt. Hoidke kõik osad alles, et neid uuesti 
kasutada.

Selle toimingu tegemiseks peab punker olema tühi. Vt 
osa “Materjalist tühjendamine” lk 77.

Vt pilt 174.
1. Doseerimiskasti mõlemast otsast tuleb eemaldada 

keti kaitse  ja hammasratta kaitse . Hoidke need 
alles.

Vt pilt 175.
2. Doseerimiskasti paremalt poolt eemaldage tihvtid 

 peaülekande vahemiku hammasratastelt  ja 
seejärel eemaldage hammasrattad. Hoidke kõik osad 
alles. Jätke meelde, mis suuruses hammasratas oli 
segisti väljundil ja missugune kanali sisendi võllil.

Vt pilt 176.
3. Eemaldage kuue (6) kuuskantplekikruvi  

välisrõngad, mis kinnitavad välise ääriku 
doseerimiskastile.
Ärge eemaldage kuut polti , mis kinnitavad laagri 
ääriku välisele äärikule. Paigaldataval võllil on oma 
äärik.

Pilt 174
Eemaldage kaitsmed

Pilt 175
Eemaldage hammasrattad

Pilt 176
Eemaldage ääriku poldid

32414

26337

26338
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Vt pilt 177 (Pildil ei ole selguse mõttes kujutatud 
doseerimiskasti ja mitut erinevat komponenti. Soonvõllide 
vahetamiseks pole vaja dosaatoreid eemaldada ega koost 
lahti võtta.)
4. Doseerimiskasti parempoolsest otsast tuleb 

praegune soonvõll  ettevaatlikult välja tõmmata.
5. Kui võllil on tihend, eemaldage see ja hoidke alles.

 816-693C KULTIVAATORI-KÜLVIKU DOSAATORI VÕLLI TIHEND

6. Pange vana võll pappkarpi, milles tarniti uus 
võll.  Märkige pappkarbile aktiivsete voolikute 
(külvisekastide) ja tähikute arv (standardne 
tehaseseadistus on 2). See vähendab võimalust, et 
karbid ja nende sisu võiksid hiljem vahetusse minna.

7. Valige uus võll .
8. Pange vana (või uus) tihend  võllile.
9. Pange uus võll ettevaatlikult doseerimiskasti.
10. Kui paremal pool olev äärik on täiesti vastu kasti ja 

tihendiga ühel joonel, keerake see kuue alles hoitud 
poldiga kinni. Pöörake võlli paar korda.

11. Pange hammasrattad tagasi. Lisateavet segisti 
ja soonvõllide hammasrataste kohta vt külvinormi 
juhendist. Jätke meelde tihvti ava suund võllil ja 
hammasratastel. Hammasrattad võib kinnitada võllile 
ainult kahel moel, kuigi võllile saab paigaldada need 
kuuel erineval moel.

12. Paigaldage kaitsmed tagasi.
 

Pilt 177
Soonvõllide vahetamine

32182



166-371M02.07.2012

Great Plains Manufacturing, Inc. Lisa C – Lisavarustuse paigaldamine | 187Sisukord Register

Sisukord Register

Garantii
Great Plains Manufacturing, Incorporated garanteerib esmasele ostjale, 
et sellel külvikul ei esine ühe aasta jooksul alates seadme esmasest 
ostmisest materjali- ega tootmisvigu, eeldusel et seadet kasutatakse 
sihipäraselt ja isiklikul otstarbel ning et seadmele on tagatud normaalne 
hooldus ja tingimused. Seadme garantii on 90 päeva, kui seda kasutatakse 
ärilisel otstarbel või renditakse välja. Garantii ajal vahetab ettevõte Great 
Plains Manufacturing defektsed osad välja ja vajalikud varuosad paigaldab 
edasimüüja. Great Plains jätab endale õiguse kontrollida seadet või osa, 
mis arvatakse olevat defektne, ja veenduda, et tegemist on materjali- või 
tootmisveaga.

Garantii ei kohaldu osale või tootele, mida on Great Plainsi hinnangu 
kohaselt vääralt kasutatud, mida ei ole kasutatud sihipäraselt, mille 
kahjustused tulenevad õnnetusest, normaalse hoolduse puudumisest või 
lohakusest, mida on parandatud või muudetud nii, et see mõjutab seadme 
tööomadusi ja -kindlust. Garantii ei kohaldu tootele, mida on pukseeritud 
kiirusel üle 20 miili tunnis.

Sellest garantiist tulenevad nõuded tuleb esitada edasimüüjale, kes toote 
müüs, ja kõik garantiitoimingud tuleb teha edasimüüja kaudu. Great Plains 
jätab endale õiguse teha igal ajal ette teatamata muudatusi materjalides 
või toote kujunduses.

Seda garantiid ei saa tõlgendada kui Great Plainsi vastutust vara otsese, 
tuleneva või kaasneva kahjustumise eest. Lisaks ei vastuta Great Plains 
kahjustuste eest, mis tulenevad põhjustest, mis on väljaspool tema 
mõistlikku kontrolli. See garantii ei laiene saagi vähenemisele, koristustööde 
hilinemisest tulenevatele kahjudele ega kuludele või kahjudele, mis 
tulenevad tööjõust, materjali tarnetest, rendiseadmest või muust sarnasest.

Selle müügiga ei kaasne mingit muud otsest ega kaudset garantiid. 
Selle müügiga ei kaasne mingeid muid garantiisid toote turustatavuse 
või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

Garantii kehtib ainult juhul, kui see registreeritakse ettevõttes Great Plains 
Manufacturing, Incorporated 10 päeva jooksul alates toote esmasest 
ostust.
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järjestikused punkrid  ..........................85
järjestuse sulgeventiil  ................74, 184

K 
kaabits  .............................................112
kaabitsad, ratta  ................................157
kaalu ümberjaotamine  .............102, 107

kaas, punker  ................................55, 56
kabiin, traktor  ...................................133
kahetorusüsteem  ...............................29
kaitsevahendid .....................................6
kaks punkrit  .......................................85
kaks punkrit  .......................................85
kalibreerimine  ..................57, 69, 90, 92
kalibreerimise konstant  ................36, 90
kalibreerimiskott .................................91
kalibreerimisvänt ..........................69, 77
kallutamine  ........................................39
kallutamine  ........................................28
kanali tähik .........................................84
kanalid, dosaator  .............................185
kanalite vahetamine .........................135
kapsasrohi  .......................................153
kasutusest kõrvaldamine  ..............  7, 65
Keeton  .............................................113
Keeton®  ....................................161, 162
keevitamine  .........................................9
kehtetu  .............................7, 55, 65, 126
kemikaalid ................................7, 65, 77
kerahein  ...........................................158
keskmise osa kõrgus  .......................145
ketas, reamarker ..............................115
ketas, seemendi  ..............................111
keti klamber  .....................................123
keti pikkus  ........................................134
kett   ...............................................123
ketta kontaktpind  .............................112
kiirühendus  ........................................28
kiirühendusliitmik  .............................128
kinni jäämine ....................7, 55, 65, 126
kinnitusrihm  .......................................60
kivised tingimused  ...........................109
kivised tingimused  ...........................109
klamber, kett  ....................................123
klambrid, dosaator  .............................53
klapp, laadimisteo suuna 
reguleerimine  .....................................63
klapp, laadimistigu/ventilaator  ...........62
klapp, möödavoolu  ..........................104
klapp, surve  .....................................101
klapp, ventilaator/laadimistigu  ...........71
klappima  ............................................37
klappima  ............................................28
klappimine  .........................................44
kleeps, ohutus  ...................................11
kleepsud
 hoiatus ..............................................
  kukkumine ...............................22
  liikumine  ..................................24
  liikuv kett  ...........................18, 19
  liikuvad hammasrattad  ............22
  lömastamise oht ..........19, 20, 23
  rippuv laadimistigu  ..................17
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  rippuv reamarker .....................21
  silmade kaitsmine  ...................19
  suletud ruum  ...........................22
  survestatud vedelik  .................21
  veerema hakkamine  ...............23
  ventilaatorist tulenev oht  ...17, 18
 oht 
  elektrilöögioht ....................16, 20
  elektrilöögioht, laadimistigu .....15
  elektrilöögioht, reamarker  .......14
  haakemehhanismi vahele 
  jäämise oht  .............................17
  kemikaalid  ...............................16
  lugege kasutusjuhendit  ...........16
  peligro  .....................................16
  puuduv kaitsekate  ...................15
  pöörlev laadimistigu  ................15
  reisijad  ....................................15
 transport ............................................
  kiirus  .................................12, 13
  maantee  ..................................14
  maantee/põld  ..........................13
  puhasvahe  ..............................13
  pukseerimine  ..........................13
 tähelepanu ........................................
  rehvid ei ole astmed ................25
  rehvirõhk  ...........................24, 25
klemm  ..........................................91, 92
klienditeenindus  ...................................4
KOGUMISTORU  .........................28, 71
kogumistoru  .......................................28
kolb, pidur  ........................................155
kollane  .....................................5, 28, 52
konks, transport  .................................28
konksud, transport  .......................36, 48
kontaktrattad  ......................................84
kontrollnimekiri
 hoiundamine  ................................32
 hooldus  ......................................122
 parkimine  .....................................31
kontrollnimekiri
 dosaatorid  ....................................75
 elektriline  ......................................75
 esimene rida  ................................76
 esmane  ........................................26
 hooajaline .....................................26
 hüdraulikasüsteem  .......................75
 käivituseelne  ................................33
 käivituseelsed seadistused  ..........26
 külvamise ajutine lõpetamine  .......76
 külvamise lõpetamine  ..................76
 mehaaniline ..................................75
 pöörded põllul  ..............................76
 raamile paigaldatud ......................75
 transport  .......................................51
 tööriistaribad  ................................75
 õhusüsteem  .................................75
koorikud  ...................7, 55, 65, 126, 127
koormustundlik  ................................104
korpuse tühjendusvoolik  ....................23

kott, kalibreerimine  ............................91
kPa   ...............................................166
kulumine  ..........................................143
kuulmine  ..............................................6
kõrgus  ................................................32
kõrgus, külvik  .....................................32
kõrgus, laadimistigu  ...........................59
kõrgus, reamarkerid ...........................73
kõrgus, ripp-raam  ..............................32
kõrgus, tööriistariba  .........................108
kõrguse piirangud  ..............................43
kõrguse reguleerimise lüliti, 
haakeseade  .......................................99
kõrgused, reguleerimine  ..................145
kõrvaklapid  ..........................................6
käepide, traat  .....................................35
käitusmehhanism, muudetav 
külvinorm  .........................................160
käsivänt, dosaator  .............................69
külgsektsiooni kõrgus  ......................145
külvamine, ajutine lõpetamine  ...........76
külvamine, lõpetamine  .......................76
külviketta piid  ...................................161
külviketta surve  ................................108
külvikettad ........................................108
külvinorm  ...........................................87
külvinorm  ...........................................87
külvinormi tabelid  .................................4
külvisekastide arv  ......................86, 186

L 
laadimisteo hoiundamine  ...................64
laadimisteo kõrgus .............................59
laadimisteo lahti võtmine  ...................60
laadimisteo sisselaskeava  .................60
laadimisteo tühjendamine  ..................78
laadimisteo/ventilaatori valikuklapp  ...62
laadimistigu ..........................28, 60, 157
lahti haakimine ...................................81
lahti klappimine  ..................................34
lahti klappimine  ..................................34
lahustid  ............................................138
laineline  ...........................................161
lamp   .................................................31
lamp, impulss ...................................147
langetamine  .......................................42
lapsed  .....................9, 55, 59, 62, 67, 81
laske laadimistigu alla ........................60
lekked  ................................6, 55, 66, 98
loputama, pidurid  .............................135
LS suletud ................................104, 105
lukustamine, keskmise osa kõrgus .....35
lukustamine, põhiraam  ......................35
lukustusrenn  ................................49, 50
lutsern  ..............................................158
luugid, dosaator  .................................57
luuk, kalibreerimine ............................91
luuk, materjalijäätmete eemaldamine  91
lõhenemine  ........................................98
lõtk, kett  ...........................................123

lämbumine  .......................7, 55, 65, 126
lääts   ...............................................147
lühijuhend  ......................................4, 86
lüliti ülevaade  .....................................33
lüliti, haakeseadme kõrguse 
reguleerimine  .....................................99

M 
MAANTEE  .............................35, 44, 50
mahupõhine  .......................................84
mahutid  ..........................................7, 65
materjali nimetus  ...............................87
materjalide ohutuskaardid  ...............127
materjalijäätmete eemaldamine..............
   .............7, 56, 57, 53, 66, 69, 124
materjalijäätmete eemaldamine, 
probleemid  .......................................125
Medicago sativa ...............................158
merevaiguvärvi helkurid .....................12
minimaalne külv  ...................................3
mitu punkrit  ........................................85
monitori andmed  ..............................174
monitori liitmik  ....................................30
mootori tihendid  .................................71
MSDS  ......................................127, 138
MSHA  ..............................................138
mudeli number  .....................................4
must   .................................................28
must, juhe  ..........................................99
muutuva külvinormi komplekt .......4, 160
muutuva külvinormi komplekt  ..........160
muutuva ülekandearvuga käigukastid  89
muutuva ülekandearvuga käigukastid  70
mõisted  ................................................4
mõlemad kolud  ..................................89
mõlemad reamarkerid lahti klapitud ...74
märkus, määratlus  ...............................4
määrdetihend, reamarker  ................134
määrimine  ........................................148
määrimine  ................................140, 142
möödavooluklapp  ............................104
mürgised gaasid  ..............................126

N 
National Pipe Thread  ...............128, 166
niiskus ................................................66
NIOSH  .............................................138
nisu   ...........................................90, 98
NPT   ...............................................166
NPT (National Pipe Thread)  ............128
NTA3007  ...................................51, 157
NTA3007-3610  ....................................1
NTA3007-4875  ....................................1
NTA3007-6006  ..............................1, 90
NTA907  .....................................51, 157
NTA907-3610  ......................................1
NTA907--4875  .....................................1
NTA907-6006  ....................................90
NTA907--6006  .....................................1
nõutav suletud ruumide luba  .........7, 65

O 



166-371M02.07.2012

Great Plains Manufacturing, Inc. Register | 191Sisukord Register

Sisukord Register

OC   ...............................................104
OHT, määratlus  ...................................5
ohukleeps  ..........................................11
ohutussümbol  ......................................5
ohutusteave  .........................................5
 hüdraulikasüsteemi hooldus  ......123
 kaalu ümberjaotamine ................107
 klappimine  ....................................44
 kleepsud .......................................11
 laadimistigu  ..................................59
 lahti klappimine  ............................34
 langetamine/tõstmine  ...................42
 materjaliga täitmine  ......................65
 punkri kaas ...................................55
 punkrisse sisenemine  ................126
 reamarkerid  ..................................73
 redel   ............................................54
 surve  ..........................................101
 transport  .......................................50
 tühjendamine  ...............................77
 ventilaator  ....................................71
 vänt  ..............................................69
 üldist ...............................................5
ohutusteave  .........................................5
oranž   ...................................................5
ORB   .......................................128, 166
ORB (O-rõngaga muhv)  ..................128
O-rõngaga muhv ......................128, 166
O-rõngas, filter  .................................137
OSHA  ......................................127, 138
otsekülv  .......................3, 101, 108, 109

P 
p/min, ventilaator  ...............................93
p/min, vändaga pööramine  ................70
paak  .............29, 30, 53, 135, 136, 137
Panicum miliaceum  .........................158
paralleelsed hoovad  ........................106
parempoolne, määratlus  ......................4
parkimine  ...........................................81
parkimise tugijalg  ...............................27
PC suletud  .......................................104
PEALÜLITI .........................................33
peamise rippraami kõrgus  .................32
peasilinder  ...............................135, 136
peaülekande vahemiku 
hammasrattad ............................88, 185
Pennisetum glaucum  .......................158
pesemine  .........................................125
PFC   ...............................................105
PFC suletud  .....................................104
Phleum pratense  .............................158
pidev režiim  .......................................43
pidur, seadurratas ............................155
PIDURID  ............................................28
pidurid  ..............................................157
piduriklots  ................................139, 140
piduriklotsi pealispind  ......................143
piduriklotsi vahetamine  ....................139
pidurikolb  .........................................155

pidurite hooldamine  .........................135
pidurite hõõrdkatted  .........................138
pidurite katsetamine  ........................144
pidurite talitlus ....................................52
pidurite ühendamine  ..........................29
pidurivedelik .............................135, 136
piid, külviketta  ..................................161
pikendamine, reamarker  ..................183
pikkus, vahetamine lahti klappimise 
ajal   ...........................................34, 44
pingutusmoment, tugimutter  ............144
pirn   ...............................................147
psi   ...............................................166
pukseeriva veoki pukseerimisvõime  ..50
punane .....................................5, 30, 52
punane juhe  .......................................99
punane õhuvoolik  ..............................30
punased helkurid  ...............................12
punker ................................7, 55, 65, 77
punkri kaaned  ..............................55, 82
punkri tasemeandur  .........................127
punkrisse sisenemine  ..................7, 127
putukad  ..............................................56
põhiraami lukustamine .......................35
PÕLD  .....................................35, 42, 44
päevalilled ..........................................98
päevased helkurid  .............................12
pööratav, ventilaator  ....................71, 72

Q 
QD   .................................................30
QD (kiirühendusliitmik)  ....................128

R 
raami kõrgus  ....................................145
raamile paigaldatud külvikettad  .......160
raamile paigaldatud külvikettad  108, 160
raskesti eemaldatav materjal  ...........125
rattakaabitsad  ..................................157
reamarker  ..........................................28
reamarkeri kõrgus ..............................73
reamarkeri liikumiskiirus  ..................184
reamarkeri pikendus  ........................183
reamarkerid  ...............73, 115, 133, 159
redel    ...........................................54, 82
rehvirõhk  ..........................................166
reisijad  .................................................3
renn 1  ................................................37
renn 2  ................................................37
renni laius  ..........................................37
reservtorud, pidurid ............................30
rihm, kinnitamiseks  ............................60
rihveldatud  .......................................161
riiv, dosaatori luuk ..............................58
rippraami joondamine  ......................145
rippraami kõrgus  ........................32, 146
roheline  ..............................................28
roheline juhe  ......................................99
rumm, reamarker  .............................134
rõivastus  ..............................................6
rõngaspolt  ........................................146

S 
SAE J1703 .......................................136
SAE J1704 .......................................136
SAE J1705 .......................................136
SAE J514 .........................................166
sahkamine  .......................................102
seadistamine  .....................................26
seadistused  .......................................83
seadurratta pidur  .............................155
Seed-Lok  .................................113, 162
seeme, transport ................................50
seemendi alusraam  .........................106
seemendi ketas  ...............................111
seemne sügavus  .............................114
seemnelapats  ..........................113, 147
seemnemonitor  ............................76, 36
seemnesuunaja  ...............................113
seemnevoolikud ...............................163
segisti võll  ..........................................88
seiskamine ...........................................9
Setaria italica  ...................................158
sihipärane kasutamine .........................3
sild   .......................................126, 127
silikoonhermeetik  .............................125
silindri sümbolid  .................................28
silindrivarred  ......................................82
sillad   ...............................7, 55, 65, 126
silo   .........................................98, 158
sinine   ...........................................29, 52
sinine, voolik  ......................................28
sisenemine, punker  .........................126
sisse tõmmatud sümbol  .....................23
sisselaskeava, laadimistigu  ...............60
skaala, käigukast  ...............................39
skeem, polt  ......................................144
sojaoad  ..............................................98
solenoidklapp .....................................33
soonvõll  .............................................88
soonvõllid ...........................................84
soonvõllide komplektid  ....................158
Sorghum  ..........................................158
suits   .............................................7, 65
suletud hüdraulikasüsteem  ................28
suletud hüdraulikasüsteem  ..............104
suletud ruum  ..................................7, 65
surve   .................................................28
surve kompenseerimine  ..................104
surve, külviketas  ..............................108
surveratta kõrgus  .............................114
survevedelik .........................................6
survevedrud  .....................................110
survevoolu kompenseerimine  ..........104
suuna reguleerimise klapp, 
laadimistigu ........................................63
suunad  .................................................4
suunaskeem  ........................................4
suunaskeem  ........................................4
suund, vänt  ........................................92
SUUR vahemik  ............................88, 89
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suur vahemik  .....................................85
sõel, filter  .........................................137
sõidupidurid  .................................36, 52
sümbol, ohutus  ....................................5

Sümbolid 
# dosaatori pöörded .....................91, 92

T 
tabelid 
 dokumentide komplekt  ...................4
 FMC-vedru  .................................109
 kaalud  ..........................................51
 külvinormi reguleerimine  ..............85
 liitmike pingutusmoment  ............166
 pidurid, teie  ..................................52
 punkri kasutamine  ........................66
 reamarkeri pikendus  ..................183
 rehvirõhk  ....................................166
 seadistused  ..................................83
 surve  ..........................................104
 tööriistariba vedru  ......................111
 ventilaatori pöörlemiskiirus ...........98
 vooliku värvikood  .........................28
tagumine punker  ................................87
tagumine punker, kasutamine  ...........66
takistused  ........................................127
taseme andur, punker ......................127
tavaline külvamine  ...............................3
tehnorada  ........................................159
tehnorajakomplekt  ...............................4
tihedus  ...............................................86
tiheduse ühikud  .................................86
tihendid, dosaatori luuk ......................53
tihvtkaitse .........................................133
tiisli kaal  .............................................66
tiisli kõrgus  .........................................32
timut   ...............................................158
Titan   ...............................................166
T-käepide .........................................114
toitetoru, pidurid  .................................30
tolm   ...............................................126
topeltreamarkeri talitlus  .....................74
traadist käepide  .................................35
traktori kabiin  ...................................183
transpordikiirus  ..............................9, 50
transpordikonks  .................................28
transpordikonksud  .......................36, 48
transportimine täiskoormusel .............51
trummel  ............................................143
trummel, pidur ..................................139
tugijalg, parkimine ..............................27
tugijalg, tiisel  ......................................27
tugimutrid  .........................................144
tugimutter .........................................144
tuled   ...................................................8
tulede liitmik  .......................................30
tulekahju  ..............................................5
turbo   ...............................................161
turvakett  ...............................................6
tõstmine  .............................................28

tõstmine  .............................................42
TÄHELEPANU, määratlus  ...................5
tähikud  ...............................84, 158, 186
tähikud, vahetamine  ........................185
tähtis, määratlus  ..................................4
täis   .................................................51
töö põllul  ............................................76
tööriistariba kõrgus  ..........................103
tööriistariba vedru  ............................111
tühi   .................................................51
Tüüp   ...........................................86, 87

U 
UHMW  .............................................155
ummistunud materjalid  ....................125
URL-id, rehvid ..................................166
USA mõõtühikud ................................86

V  
vaherõngad ................................84, 158
vaheseibid  .......................................106
valikuklapp, laadimistigu/ventilaator  ..62
valikuklapp, ventilaator/laadimistigu  ..71
varuosad  ..............................................4
varuosade kataloog  .............................4
vasakpoolne, määratlus .......................4
veaotsing, surve ...............................102
VEDAV  ..............................................88
vedelad taimekaitsevahendid  ........7, 65
vedelik, pidur  ...................................136
vedru, tööriistariba  ...........................111
vedru, veoajam  ..................................97
vedrud, külviketas  ............................109
vedruseibid  ......................................142
vedrutala  ..........................................108
VEETAV  ............................................88
ventiil, järjestuse  ................................74
ventilaator  ....................................28, 66
ventilaatori p/min  ...............................98
ventilaatori pöörlemiskiirus  ..........72, 98
ventilaatori talitlus  ..............................98
ventilaatorist tulenevad ohud  .............72
ventilatsioonitoru ..................................7
veoajam  .............................................97
vilkur   .............................17, 31, 51, 147
virtuaalne terminal  ...........................183
WNRE-05-155-4  ..............................138
võll   ...............................................139
võll, dosaator  .....................................84
väetis   ...........................................86, 90
VÄIKE vahemik ............................88, 89
väikesed seemned .....................85, 158
vända pööramiskiirus .........................92
vända suund  ......................................92
vänt, kalibreerimine  ...........................69
vänt, käigukast .............................69, 89
värvikood, kõrguse reguleerimise lüliti  99
värvikood, voolik  ................................28
värvikoodid .............................................
õhkpidurid  ........................................137
õhkpidurite filter  ...............................137

õhueemaldusventiil, pidurid  .............135
õhufilter  ............................................137
õhufilter  ............................................132
õhufilter  ............................................132
õhusüsteem, pidurid  ..........................29
õhuventiil  ...................................29, 137
ühendused, elektrilised  ......................30
ühetorusüsteem  .................................30
üks punker  .........................................85
ülekandesuhe  ....................................87
üles kallutamine  .................................46

Numbrid 
07-seeria ..........................................110
10-16.5  ............................................166
110011375, kasutusjuhend  .................4
110011544, kasutusjuhend  .................4
110111543, kasutusjuhend  .................4
113-826A, reamarkerid  ....................159
113-849M, kasutusjuhend  ...................4
121-781A, kaabits ............................161
13-5×6  .............................................166
15 minutit  ...........................................98
15-19.5  ............................................166
166-193A, servo  ..............................160
166-198A, laadimistigu  ....................157
166-263M, käsijuhtimine ........4, 87, 160
166-266K, seemnesuunaja ..............162
166-269A, laadimistigu  ....................157
166-283P, käsijuhtimine  ......................4
166-354A, kaabitsad ........................157
166-371M, käsijuhtimine ......................4
167-085B, käsijuhtimine  ........4, 84, 158
168-401S, tähikud  ...........................158
168-402S, tähikud  ...........................158
168-427A, tehnorada  .......................159
168-428A, tehnorada  .......................159
168-438S, tähikud  ...........................158
17T, hammasratas .............................88
2 tähikut  .............................................84
20 p/min  .........................................9, 50
249-028A, piid  .................................161
249-029A, piid  .................................161
249-172A FMC  ................................160
249-173A FMC  ................................160
249-174A FMC  ................................160
249-175A FMC  ................................160
249-176A FMC  ................................160
249-177A FMC  ................................160
249-178A, FMC  ...............................160
249-179A FMC  ................................160
249-180A FMC  ................................160
265/70B16.5  ....................................166
29 CFR 1910.146  ............................127
3 tähikut  .............................................84
30 km/h  ..........................................9, 50
3000 p/min  .........................................98
36 töötunni järel  .................................81
4 tähikut  .............................................84
51, lisavarustus ................................157
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52, lisavarustus ................................157
53, lisavarustus ................................157
54T, hammasratas .............................88
7710, vilkur  ......................................147
77103, vilkur  ....................................147
802-589C, polt  .................................133
818-055C, helkur  ...............................11
818-188C, kleeps  ..............................13
818-323C, kleeps  ..............................16
818-339C, kleeps  ..............................21
818-398C, kleeps  ..............................25
818-437C, kleeps  ........................19, 21
818-557C, kleeps  ..............................16
818-580C, kleeps  ..............................21
818-622C, kleeps  ..............................17
818-627C, kleeps  ..............................15
818-628C, kleeps  ..............................22
818-632C, kleeps  ..............................18
818-633C, kleeps  ..............................15
818-634C, kleeps  ..............................15
818-798C, kleeps  ..................19, 20, 23
818-860C, kleeps  ........................18, 19
820-018C, külviketas  .......................161
820-082C, külviketas  .......................161
820-156C, külviketas  .......................161
833-365C, vilkur  ................................17
833-563C, kleeps  ..............................17
833-563C, vilkur  ..............................147

838-092C, kleeps  ..............................24
838-265C, helkur  ...............................12
838-266C, helkur  ...............................12
838-267C, helkur  ...............................12
838-426C, kleeps  ..............................24
848-393C, kleeps  ..............................13
848-394C, kleeps  ..............................13
848-398C, kleeps  ..............................12
848-406C, kleeps  ..............................24
848-407C, kleeps  ..............................24
848-408C, kleeps  ..............................14
848-409C, kleeps  ..............................15
848-410C, kleeps  ..............................15
848-411C, kleeps  ..............................15
848-413C, kleeps  ..............................17
848-499C, kleeps  ..............................25
848-507C, kleeps  ..............................25
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848-509C, kleeps  ........................18, 19
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848-513C, kleeps  ..............................19
848-514C, kleeps  ..............................20
848-515C, kleeps  ..............................21
848-516C, kleeps  ..............................16
848-517C, kleeps  ..............................21
848-519C, kleeps  ..............................22

848-520C, kleeps  ..............................16
848-522C, kleeps  ..............................22
848-523C, kleeps  ..............................17
848-527C, kleeps  ..............................22
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848-575C, kleeps  ..............................22
848-576C, kleeps  ..............................22
848-581C, kleeps  ..............................17
848-582C, kleeps  ..............................20
848-583C, kleeps  ..............................15
848-584C, kleeps  ..............................25
848-757C, kleeps  ........................23, 24
848-760C, kleeps  ..............................23
848-828C, kleeps  ..............................13
848-834C, kleeps  ..............................14
848-837C, kleeps  ..............................14
848-841C, kleeps  ..............................24
890-810C, Keeton  ...........................162
92033, lääts  .....................................147
92980, impulsslamp .........................147
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