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ENG If you require a copy of this document in your native language 
please contact your dealer or Simba Great Plains.

DAN	 Hvis du har brug for et eksemplar af dette dokument på dit sprog, 
bedes du kontakte din forhandler eller Simba Great Plains. 

CZE Požadujete-li kopii tohoto dokumentu ve svém rodném jazyce, 
obraťte se prosím na svého prodejce nebo na společnost Simba 
Great Plains.

HUN Ha szeretné ezt a leírást magyarul is megkapni, kérjük, értesítse a 
forgalmazóját vagy a Simba Great Plains-t.

FRA Pour obtenir un exemplaire du présent document dans la langue de 
votre choix, veuillez contacter votre représentant ou Simba Great 
Plains.

LIT Jei prireiktų šio dokumento kopijos Jūsų gimtąja kalba, kreipkitės į 
savo platintoją arba į „Simba Great Plains“.

BUL Ако ви е необходимо копие на този документ на родния ви език, 
моля да се обърнете към вашия дилър или към Simba Great 
Plains.

RUM Dacă aveţi nevoie de o copie a acestui document în limba 
dumneavoastră natală vă rugăm să vă contactaţi dealerul sau 
Simba Great Plains.

RUS Чтобы получить копию данного документа на вашем родном 
языке, обратитесь к своему дилеру или в компанию «Simba 
Great Plains»

GER Wenn Sie ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Muttersprache 
brauchen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 
Simba Great Plains.
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Prohlášení o shodě 

Společnost Great Plains UK Ltd. tímto prohlašuje, že stroj Great Plains Centurion, definovaný sériovým 
číslem uvedeným na podvozku, splňuje požadavky následujících směrnic a norem a byl příslušným způsobem 
certifikován. 

Směrnice EC 2006/42/EC, o strojních zařízeních.

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (Bezpečnostní předpisy pro dodávky stroj-
ních zařízení 2008).

The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (Předpisy pro poskytování a pou-
žití pracovního vybavení 1998).

Konkrétní související harmonizované normy jsou: 

 EN ISO 12100-1: 2003 (Bezpečnost strojních zařízení). 

 EN ISO 12100-2: 2003 (Bezpečnost strojních zařízení). 

 EN ISO 4254-1: 2009 (Zemědělské stroje – bezpečnost – všeobecné požadavky).

VÝROBCE 

Great Plains UK Ltd. 
Woodbridge Road 
SLEAFORD 
Lincolnshire
NG34 7EW 
Velká Británie 

Telefon (+44) (0)1529 304654. 

OVĚŘENO VE JMÉNU SPOLEČNOSTI GREAT PLAINS UK LTD.: 

Colin Adams

Generální ředitel 

Prohlášení o shodě
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ZÁRUKA
SMLUVNÍ PODMÍNKY

Great Plains UK Ltd. je v této záruce označena jako „ společnost“.

1.  Podle ustanovení této záruky společnost zaručuje, že každý jí prodaný nový stroj bude bez závad 
materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data instalace u koncového uživatele.

U některých specifických položek může být poskytnuta další záruka nad standardní limit 12 
měsíců.  Podrobné informace o těchto položkách si lze vyžádat přímo u distributora nebo u 
společnosti Great Plains UK Ltd.

2.  Pokud dodaný stroj není v souladu se zárukou uvedenou v ustanovení 1, společnost podle svého 
uvážení:

(a) opraví stroj nebo jeho součást na své náklady, nebo
(b) poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny stroje nebo jeho součásti, nebo
(c) akceptuje vrácení stroje, a podle volby kupujícího buď: 
 I) refunduje nebo uzná kupujícímu fakturační cenu stroje nebo jeho součásti, nebo
 II) vymění stroj nebo jeho součást, je-li to z praktického hlediska reálné.

3.  Tato záruka nezavazuje společnost k jakýmkoli platbám kompenzujícím ztrátu zisku nebo jiné 
následné ztráty nebo záruky kupujícímu, jež údajně vznikly kvůli závadě stroje nebo které 
společnosti ukládají jakoukoli odpovědnost jinou, než se uvádí v ustanovení 2.

4.  Jakýkoli reklamační nárok podle této záruky musí být oznámen společnosti písemně s uvedením 
reklamovaných skutečností, a to do 14 dnů od data opravy.

5.  Veškeré reklamační nároky z titulu této záruky musí být uplatněny kupujícím stroje a nejsou 
přenosné na žádnou třetí stranu.

6.  Pokud kupující pronajme stroj třetí straně, záruka se bude vztahovat pouze na záležitosti 
oznámené společnosti písemně do 90 dnů od data dodání a v ustanovení 1 bude místo lhůty 12 
měsíců platit lhůta 90 dnů.

7.  Tato záruka neplatí v následujících případech:

(a) pokud jsou do stroje namontovány jakékoli součásti, které nejsou vyrobeny, dodány nebo písemně 
schváleny společností, nebo

(b) pokud je provedena jakákoli oprava stroje jinou stranou než společností nebo bez jejího písemného 
souhlasu, nebo

(c)  pokud jsou na stroji provedeny modifikace, které nejsou výslovně písemně schváleny společností, 
nebo

(d) pokud je stroj poškozen v důsledku nehody, nebo
(e) pokud je stroj nesprávně používán nebo přetěžován, případně je-li použit pro účel nebo náklad jiný, 

než uvádí jeho specifikace, nebo je-li použit spolu s traktorem, jehož výstupní výkon překračuje 
uvedené požadavky na pohon o více než 40 %.  Pro účely těchto podmínek se termín „uvedené 
požadavky na pohon“ vztahuje ke kolovým traktorům, není-li uvedeno jinak.  Tyto požadavky na 
pohon je při použití pásových traktorů nutno snížit o 20 %;

(f)  je-li stroj provozován jako součást kombinovaných kultivačních sestav, kde je taženo více než 
jedno nářadí, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Great Plains UK 
Ltd.;

(g) pokud není proveden některý z úkonů údržby podle servisního plánu uvedeného v návodu 
k obsluze;

(h) pokud není na adresu Great Plains UK Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, 
Lincolnshire, Velká Británie, NG34 7EW, doručen instalační a záruční certifikát do 7 dnů od 
instalace nového stroje.

Záruka
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Identifikace stroje
Po obdržení stroje zapište do následujícího seznamu relevantní údaje: 

Adresa prodejce: 

 Jméno:  _________________________________
 Ulice:  _________________________________
 Místo:   _________________________________
 Tel.:   _________________________________

 Číslo zákazníka u prodejce:  ___________________

Adresa výrobce: 

 Great Plains UK Ltd.
 Woodbridge Road Ind. Est.
 Sleaford
 Lincolnshire
 NG34 7EW
 
 Tel.: +44 (0) 1529 304654
 Fax: +44 (0) 1529 413468
 E-Mail: simba@greatplainsmfg.com

 Zákaznické číslo:   _________________________

Sériové číslo
Typ stroje
Šířka stroje
Rok výroby
Datum dodání
První uvedení do provozu
Příslušenství

Identifikace stroje
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Úvod
Předmluva
Před použitím stroje si nezapomeňte pečlivě 
přečíst návod k obsluze a postupujte podle 
něj. Tím se vyhnete nehodám, snížíte 
náklady na opravy a prostoje a zvýšíte 
spolehlivost a servisní životnost svého 
stroje. Dbejte bezpečnostních instrukcí! 

Společnost Great Plains nepřebírá žádnou 
odpovědnost za jakékoli škody nebo 
závady způsobené zanedbáním návodu 
k obsluze.

Tento návod k obsluze Vám pomůže 
obeznámit se s Vaším strojem a s jeho 
správným použitím pro určený účel. 
Nejprve dostanete všeobecné instrukce 
k manipulaci se strojem. Dále jsou zde 
uvedeny kapitoly o servisu a údržbě a o 
opatřeních, která je třeba provést v případě 
závady.

Tento návod k obsluze musí přečíst a 
dodržovat všechny osoby pracující na stroji 
nebo s ním, např. provádějící následující 
operace:

• obsluhu (včetně přípravy, opravování 
závad v pracovní sekvenci a servis);

• údržbu (údržbu a prohlídky);
• transport.

Spolu s návodem k obsluze obdržíte 
seznam náhradních dílů a registrační 
formulář stroje. Servisní technici pracující 
v terénu vám poskytnou informace 
k obsluze a servisu stroje. Poté je nutno 
registrační formulář stroje vrátit prodejci. 
Tím potvrzujete formální převzetí stroje. 
Záruční lhůta začíná dnem dodání.

Vyhrazujeme si právo na změnu 
ilustrací i technických dat a hodnot 
hmotnosti uvedených v tomto 
návodu k obsluze, pro účely 
zdokonalování stroje.

Pokyny k záruce
Záruční lhůta na vady materiálu je u našich 
výrobků 12 měsíců.  V případě písemně 
uvedených odchylek od zákonných 
ustanovení platí tyto dohody.

Platnosti nabudou po instalaci stroje u 
koncového zákazníka. Všechny součásti 
podléhající opotřebení jsou ze záruky 
vyloučeny.

Veškeré reklamace je třeba předložit 
společnost Great Plains prostřednictvím 
prodejce.

Úvod
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1. Bezpečnostní informace:

1.0 B e z p e č n o s t n í 
informace:
Následující varování a bezpečnostní 
instrukce platí pro všechny části tohoto 
návodu k obsluze.

1.1 Bezpečnostní 
symboly na stroji

Na stroji nesmí jezdit žádní 
spolujezdci!

Zachovejte volný pracovní 
prostor pro skládací 
komponenty stroje!

Nikdy nesahejte do 
prostorů, kde hrozí 
rozdrcení pohybujícími se 
součástmi!

Sledujte, zda neunikají 
kapaliny, které jsou 
pod tlakem! Postupujte 
podle instrukcí v návodu 
k použití!

Před použitím stroje 
si prostudujte návod 
k obsluze a dodržujte jej! 

Nikdy nesahejte na žádné 
otáčející se součásti!

Během provozu může 
dojít k odtržení některé 
součásti. Udržujte 
bezpečnou vzdálenost od 
stroje!
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Před prováděním údržby si 
přečtěte návod k obsluze. 

Návod k obsluze:

V návodu k obsluze jsou rozlišeny tři různé 
typy varování a bezpečnostních instrukcí. 
Jsou použity následující grafické symboly:

Důležité!

Nebezpečí zranění!

Nebezpečí smrti a vážného 
zranění!

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli 
všechny bezpečnostní instrukce obsažené 
v tomto návodu k použití a všechny varovné 
značky na stroji.

Zajistěte čitelnost varovných značek. 
Poškozené nebo chybějící značky 
nahraďte.

Dodržování těchto instrukcí je nutné 
z hlediska prevence nehod. Informujte 
uživatele o varováních a bezpečnostních 
instrukcích.

Neprovádějte žádné akce, které by mohly 
ohrozit bezpečný provoz stroje.

Všechny odkazy na levou a pravou stranu, 
uvedené v této příručce, jsou uváděny 
v pohledu ze zadní strany stroje, ve směru 
jízdy (pokud není uvedeno jinak).

1. Bezpečnostní informace
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1.3 Provozní bezpečnost

Stroj lze uvést do provozu pouze na pokyn 
zaměstnance autorizovaného prodejce 
nebo společnosti Great Plains. Je nutno 
vyplnit registrační formulář stroje a vrátit jej 
prodejci.

Před uvedením stroje do provozu musí 
být instalováno ochranné a bezpečnostní 
vybavení (např. odstranitelné ochranné 
vybavení), které musí spolehlivě fungovat.
  

Pravidelně kontrolujte šrouby 
a svorníky, zda jsou utažené, a 
podle potřeby je dotáhněte.

V případě poruchy zastavte provoz 
a okamžitě stroj zajistěte.

Zajistěte okamžitou opravu všech 
závad.

1.2 Použití k určenému 
účelu 

Stroj Centurion je zkonstruován podle 
nejnovějších technických poznatků a 
v souladu s příslušnými bezpečnostními 
předpisy. I přesto však může během použití 
stroje vzniknout riziko poranění obsluhy 
nebo jiné osoby a poškození stroje nebo 
jiného majetku.

Stroj se smí používat výhradně k určenému 
účelu a jen tehdy, je-li v technicky perfektním 
stavu, s ohledem na bezpečnost a rizika a 
s dodržením návodu k obsluze. Závady, 
které mohou ohrozit bezpečnost, je nutno 
okamžitě odstranit.

Pro tento stroj jsou specificky určeny 
originální díly a příslušenství společnosti 
Great Plains. Náhradní díly a příslušenství, 
které nedodáváme, nebyly testovány ani 
schváleny. Instalace nebo použití výrobků 
jiného výrobce může mít negativní vliv na 
specifické konstrukční charakteristiky stroje 
a může ovlivnit bezpečnost obsluhy stroje a 
stroje samotného. Společnost Great Plains 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody 
vyplývající z použití jiných než originálních 
dílů nebo příslušenství.

Stroj Centurion je určen výhradně ke 
kultivačním a secím pracím. Jeho použití 
k jinému účelu, například jako dopravního 
prostředku, se považuje za nesprávné 
použití. Společnost Great Plains nepřebírá 
žádnou zodpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku nesprávného použití. Rizika 
nese výhradně obsluha stroje.

Použití stroje Centurion za traktory s 
vysokým výkonem (o více než 40 % nad 
maximální doporučenou hodnotou) může 
vést k vysokému zatížení a mechanickému 
namáhání, které může způsobit dlouhodobé 
poškození konstrukce podvozku a klíčových 
komponent. Takové přetížení může ohrozit 
bezpečnost a je nutno jej vyloučit.

1. Bezpečnostní informace
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1. Bezpečnostní informace

1.5 Zavěšení stroje

Při zavěšování a vyvěšování stroje hrozí 
poranění. Dodržujte následující pokyny:

• Zajistěte stroj proti odvalení.

• Při couvání s traktorem postupujte s ma-
ximální opatrností!

• Hrozí nebezpečí rozdrcení mezi trakto-
rem a strojem!

• Stroj parkujte na pevném, rovném povr-
chu.

1.6 Hydraulický systém

Nepřipojujte hydraulické přívody k 
traktoru, pokud není uvolněn tlak 
v obou hydraulických systémech 
(stroje i traktoru).

Jakýkoli hydraulický systém 
obsahující tlakový zásobník může 
zůstat trvale pod tlakem (i po 
ručním uvolnění tlaku kombinace 
traktoru a nářadí). Je proto důležité 
pravidelně kontrolovat všechny 
přívody, hadice a spojovací 
šroubení, zda jsou těsné a zda 
nejsou viditelně poškozené. 

Hydraulický okruh obsahuje 
speciální šroubení, která se za 
žádných okolností nesmí porušit. 
Nepokoušejte se měnit dráhy 
vedení hadic nebo uspořádání 
upínacích prvků; mohli byste 
způsobit vážné poškození stroje 
a (nebo) úraz. 

Patice a zástrčky hydraulických spojů mezi 
traktorem a strojem musí být barevně kó-
dovány, aby se vyloučilo nesprávné použití.

Vyvarujte se vysokotlakých kapalin – únik 
kapaliny pod vysokým tlakem může poškodit 
kůži a způsobit vážný úraz. Toto riziko 
eliminujte uvolnění tlaku před odpojením 
hydraulických hadic. 
 

Obrázek 1. Hydraulické ventily

1.4 Žádné závazky 
vyplývající z následných 
škod

Výrobě stroje Centurion byla věnována 
velká péče. Nicméně i při použití stroje 
k určenému účelu mohou vzniknout 
problémy. Může se jednat například o 
následující situace:

• Opotřebení součástí, které podléhají 
opotřebení.
• Poškození působením vnějších faktorů.
• Nesprávná rychlost pojezdu.
• Nesprávné nastavení jednotky 
(nesprávné připojení, nedodržení instrukcí 
k nastavení).

Proto je absolutně nezbytné vždy 
stroj zkontrolovat před uvedením 
do provozu a kontrolovat jej i v 
průběhu provozu, zda funguje 
správně a zda je dosaženo 

adekvátní přesnosti funkce.

Výrobce neodpovídá za škody, které 
nevznikly na stroji samotném, zejména za 
následné škody vyplývající z nesprávného 
provozu stroje.

UZAVŘENÝ    OTEVŘENÝ 
  KOHOUT    KOHOUT
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Ke kontrole podezření na únik použijte kus 
papíru nebo kartonu, NIKDY ČÁSTI TĚLA. 
 
Při práci s hydraulickými systémy vždy 
používejte ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo ochranný štít. 
 
Dojde-li k nehodě, vyhledejte okamžitě 
lékařskou pomoc u lékaře obeznámeného 
s tímto typem úrazů. 

1.7 Výměna nářadí / 
seřizování stroje

• Zajistěte stroj, aby nedošlo k jeho náhod-
nému odvalení!

• K zajištění všech součástí rámu, které 
jsou zvednuty nad vámi, použijte vhodné 
podpěry!

• P o z o r !  N e b e z p e č n í  p o r a n ě n í 
odmrštěnými předměty!

Nikdy nestoupejte na otáčející se součásti, 
jako je válcová jednotka. Tyto součásti se 
mohou otočit a způsobit vaše sklouznutí, 
při kterém můžete utrpět vážný úraz!

Odstranění součástí při údržbě 
může ovlivnit stabilitu stroje.  
Zajistěte, aby byl stroj úplně 
podepřen v případě neočekávaného 
posunu těžiště.

Při manipulaci s pohyblivými částmi 
(např. při nastavování hloubky) 
mějte na paměti nebezpečí 
přiskřípnutí. Při odstraňování 
čepů nebo svorníků zajistěte 
úplné podepření všech těžkých 
komponent.

1.8 Během provozu

Před uvedením stroje do provozu zajistěte 
nepří tomnost osob (zejména dětí !) 
v pracovním prostoru stroje a v prostoru 
kolem stroje. 

Vždy zajistěte adekvátní viditelnost!

Nestůjte na stroji, který je uveden do 
provozu!

Obsluha musí mít k pojezdu na veřejných 
komunikacích platný řidičský průkaz. 
Za osoby v pracovním prostoru stroje je 
zodpovědná obsluha.

Zodpovědný pracovník má následující 
povinnosti:

• Poskytnout obsluhujícímu pracovníkovi 
kopii návodu k obsluze. 

• Zajistit, aby obsluhující pracovník přečetl 
návod k obsluze a porozuměl mu.

• Zajistit informovanost obsluhujícího 
pracovníka ohledně konkrétních předpisů 
souvisejících se strojem při jeho provozu na 
veřejných komunikacích. 
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1.9 Servis a údržba

Zajistěte provádění pravidelných kontrol a 
prohlídek v intervalech podle příslušných 
předpisů nebo podle specifikací uvedených 
v tomto návodu k obsluze.

Při provádění servisu a údržby dbejte nás-
ledujících pokynů: 

• Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč ze 
zapalování.

• Počkejte, až se zastaví pohyb všech 
součástí stroje.

• Uvolněte tlak v hydraulickém systému.

Mnohé hydraulické okruhy obsahují uzavírací 
nebo vyvažovací ventily, které mohou 
zachovat tlak ve vedeních i po uvolnění tlaku 
na straně traktoru. Jste-li na pochybách, 
poraďte se se zaškoleným pracovníkem 
(například s místním prodejcem společnosti 
Great Plains), abyste zajistili uvolnění tlaku 
v těchto ventilech předtím, než budete 
provádět opravy nebo servis jakýchkoli 
součástí, které jsou připojeny za těmito 
ventily.

Zkontrolujte všechny hydraulické přívody, 
zda nejsou netěsné, zda mají pevné spo-
je a zda na nich nejsou patrné známky 
prodření a poškození. Všechny závady 
okamžitě opravte! Zvláštní pozornost 
věnujte intervalům výměny hadic podle 
specifikací v níže uvedených odstavcích. 
VŠECHNY hydraulické hadice mají maxi-
mální provozní životnost 6 (ŠEST) let od 
data instalace za předpokladu, že je jejich 
stav bezpečný. Hadice, jež překročily 6letou 
životnost, se musí vyměnit nebo je musí 
prohlédnout osoba s příslušnou kvalifikací 
a schválit jejich prodlouženou životnost a 
tento údaj musí být zaznamenán.

Zvláštní pozornost věnujte součástem, 
které vyžadují speciální servisní nástroje 
nebo školení kvalifikovaným personálem. 
Nepokoušejte se tyto součásti sami opra-
vovat!  Jedná se např. o díly zadržující tlak 
(např. hydraulické okruhy) nebo sílu (např. 
pružinové hroty nebo smyky).

Před prováděním údržby a servisu zajistěte 
uložení stroje na pevný, rovný povrch a 
jeho zajištění proti odvalení. Nestoupejte na 
žádné součásti stroje, pokud k tomuto účelu 
nejsou speciálně určené.

Před čištěním stroje vodou, parní tryskou 
(vysokotlakým čističem) nebo jinými čisticími 
prostředky uzavřete všechny otvory, do 
nichž z bezpečnostních důvodů nesmí 
vniknout voda, pára nebo čisticí prostředky 
(například ložiska).

Namažte všechna mazací místa, abyste 
vytlačili veškerou zachycenou vodu.

Při provádění servisu a údržby přitáhněte 
všechny uvolněné šroubové spoje. 

Při provádění servisu stroje se chraňte před 
působením půdy, prachu, osemení, oleje 
a dalších nebezpečných látek, se kterými 
můžete přijít do kontaktu.

Na novém stroji utáhněte všechny matice a 
svorníky po 5 hodinách provozu a pak znovu 
po 15 hodinách. To platí také pro součásti, 
které byly posunuty nebo vyměněny. 
Kontrola po prvních 15 hodinách práce a 
jednou za týden by měla být dostačující, 
podle denního pracovního zatížení.

1. Bezpečnostní informace
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1.10 Provozní oblasti

Provozní oblasti zahrnují tyč tažného háku, 
hydraulické spoje, násypník, předradličky 
setí, znamenáky a také všechna pracovní 
místa vyžadující údržbu.

Všechny provozní oblasti budou specifiko-
vány a podrobně popsány v následujících 
kapitolách o servisu a údržbě.

Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy 
obsažené v části pojednávající o bezpečnosti 
a také v následujících částech.

1.11 Oprávnění 
obsluhující pracovníci

Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které 
mají oprávnění a instrukce obsluhujícího 
pracovníka. Obsluhující pracovník nesmí 
být mladší 16 let.

1.12 Ochranné vybavení

 S Mějte po ruce lékárničku a hasicí přístroj. 
 

 S V blízkosti telefonu mějte čísla na lékaře, 
lékařskou záchrannou službu, nemocnici 
a požární stanici pro případ nouzového 
volání. 

 S Používejte ochranné oblečení a vybavení. 

 S Používejte silné ochranné rukavice 
(poskytující ochranu před součástmi s 
ostrými okraji).

 S Používejte vhodný oděv a vybavení 
pro danou práci. Vyvarujte se volného 
oblečení. 

 S Noste ochranné brýle pro ochranu očí 
před prachem, úlomky a odletujícími 
předměty.

 

 S Vzhledem k dlouhotrvajícímu vystavení 
hlasitému hluku, které může poškodit 
sluch, používejte vhodné pomůcky pro 
ochranu sluchu, jako jsou ochranná 
sluchátka nebo ušní ucpávky. 

 
 S Vzhledem k tomu, že obsluha tohoto 
stroje vyžaduje vaši plnou pozornost, 
nepoužívejte při obsluze stroje zvuková 
sluchátka. 

 
1.13 Bezpečnost radaru 

Radar vyzařuje vysokofrekvenční energii. I 
když je vyzařovaná energie mnohem nižší 
než limit stanovený normou  EN 61010-
1:1993 A2:1995, kapitola 12.4, doporučuje 
se nedívat se přímo na čelní část jednotky. 

Radar musí během použití vyzařovat 
směrem k zemi a nejméně 20 cm od všech 
osob, aby byly splněny expoziční limity 
stanovené FCC 47 CFR, část 2.1091. 
NEMĚŇTE INSTALACI RADARU ANI 
ZPŮSOB JEHO POUŽITÍ K ÚČELU, K 
NĚMUŽ BYL URČEN.

1. Bezpečnostní informace
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1.14 Chemická bezpečnost 

Zemědělské chemikál ie mohou být 
nebezpečné. Při nesprávném použití může 
dojít k vážné újmě na zdraví osob nebo 
zvířat a k poškození půdy a majetku. 

Ke secím strojem Centurion nepoužívejte 
kapalná mořidla na semena. 
 
Přečtěte si instrukce výrobce chemikálie a 
dodržujte je. 
 
Při manipulaci s chemikáliemi používejte 
ochranný oděv a rukavice. 
 

1.15 Bezpečnost 
násypníku 

Násypník, který je plný nebo zdánlivě plný, 
může představovat riziko uváznutí. Můžete 
zcela zapadnout do samotného materiálu 
nebo do dutiny bez dostatku kyslíku a 
v několika vteřinách se udusit. Zvlášť 
nebezpečné jsou můstky a krusty. 
 
Nevstupujte do násypníku za účelem 
nakládky nebo vykládky materiálu, čištění 
násypníku nebo údržby měřiče. 
 

Údržbu měřiče provádějte po demontáži 
měřiče ze dna prázdného násypníku. 

Při plnění násypníku používejte výhradně 
schůdky nebo plošiny na stroji; nešplhejte 
na žádné jiné části stroje.
 

1. Bezpečnostní informace
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1.16 Bezpečnost 
pneumatik 

Výměna pneumatik může být nebezpečná 
a musí ji provádět vyškolený personál za 
použití správných nástrojů a vybavení. 

Při huštění pneumatik použijte upínák s 
příchytkou a prodlužovací hadici dostatečně 
dlouhou k tomu, abyste mohli stát na jedné 
straně – nikoli před nebo nad sestavou 
pneumatiky. Je-li k dispozici bezpečnostní 
klec, použijte ji. 
 
Při demontáži a zpětné montáži kol použijte 
zařízení na manipulaci s koly s adekvátní 
nosností. 

1.17 Bezpečnostní světla 
a zařízení 

Pomalu se pohybující traktory a tažené 
nářadí mohou vytvářet riziko při jízdě na 
veřejných komunikacích. Jsou obtížně 
viditelné, zejména v noci. 

Při jízdě na veřejných komunikacích vždy 
používejte výstražné majáky a směrovky. 
Používejte světla a zařízení dodaná se 
strojem.
 
1.18 Bezpečnost v 
silničním provozu

Při řízení na veřejných komunikacích, 
cestách a plochách je důležité dodržovat 
příslušné místní dopravní předpisy a také 
specifické předpisy vztahující se k tomuto 
stroji. 

Věnujte pozornost povolenému zatížení 
náprav, nosné kapacitě pneumatik a celkové 
hmotnosti stroje, abyste zachovali adekvátní 
brzdné vlastnosti a manévrovatelnost. 

Přítomnost spolujezdce na stroji je přísně 
zakázána!

1. Bezpečnostní informace

Maximální transportní rychlost nářadí je 
30 km/h. V náročnějších terénech je nutno 
použít nižší rychlost. Náhlé brzdění může 
způsobit vychýlení taženého nářadí a jeho 
překlopení. 

Při transportu dbejte na bezpečný průjezd 
pod nadzemním elektrickým vedením a 
dalšími překážkami. Viz transportní rozměry 
v části Technická data na straně 33. 
 
Nerozkládejte a neskládejte secí stroj za 
pohybu traktoru.

1.18.1 Kontrolní seznam 
pro transport

 � Naplánujte si cestu. Berte v potaz 
průjezdní světlost. Secí stroj Centurion 
ve složeném stavu je vysoký 3,22 m (s 
namontovanými znamenáky) a 3 metry 
široký.

 � Zajistěte bezpečnost všech hydraulických 
a elektrických přípojů a přípojů brzdného 
systému.

 � Zavřete a zajistěte víko násypníku.

 � Zkontrolujte, zda jsou složené znamenáky 
záběrů.

 � Pokud jsou rozložené, složte je a 
zajistěte. Viz „Skládání“ na straně 27

 � S traktorem v zaparkovaném stavu 
odstraňte klíny kol.

 � Při provozu na hlavní silnici vždy 
používejte reflektory (včetně zadního 
majáku).

 � Při jízdě na veřejných komunikacích 
respektujte všechny státní a místní 
bezpečnostní předpisy. 

 � Uvolněte všechny brzdy a při jízdě dbejte 
opatrnosti.
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1.19 Uvedení mimo provoz 
a uskladnění 

 S Rozložte secí stroj a postavte jej na zem. 
 

 S Zablokujte kola dodanými klíny. 
 

 S Secí stroj odpojte a uskladněte jej v 
prostorách, kde si nehrají děti. 

1.20 Bezpečnost údržby 

 S Před zahájením práce musíte porozumět 
všem postupům. Použijte vhodné 
nástroje a vybavení. Viz tato příručka. 
Specifické informace pro práci s brzdami 
jsou uvedeny na straně 81. 

 
 S Pracujte na čistém, suchém místě. 

 
 S Před prováděním údržby rozložte a 
položte secí stroj, traktor uveďte do 
zaparkovaného stavu, vypněte motor 
a vyjměte klíč. Pokud musí být práce 
provedeny na zvednutém nářadí, 
odstraňte blokovací kanály a stroj úplně 
zvedněte. Zamkněte jej na místě pomocí 
kohoutů a podepřete pomocí stojanů 
pod nápravu; jedná se o bezpečnostní 
opatření. 

 
 S Ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé 
části v klidu a je uvolněný systémový 
tlak. 

 
 S Secí stroj nechejte zcela vychladnout. 

 
 S Před prováděním servisních nebo 
seřizovacích prací na elektrickém 
systému odpojte uzemňovací kabel 
baterie (-). 

 
 S Svařování: Odpojte uzemnění baterie. 
Chraňte hydraulické hadice. Eliminujte 
dým ze zahřátých laků. 

 
 S Prohlédněte všechny součásti. Ujistěte 
se, že jsou všechny součásti v dobrém 
stavu a správně nainstalované. 

 
 S Odstraňte nahromaděný mazací tuk, olej 
a úlomky. 

 
 S Před uvedením do provozu odstraňte 
všechny nástroje a nepoužité díly. 

1. Bezpečnostní informace
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2.0 Přeprava a 
instalace
V této kapitole je popsána přeprava stroje 
a jeho počáteční instalace.

2.1 Dodávka
Stroj je za normálních okolností dodáván 
zcela sestavený.

•  Stroj je nutno připojit k traktoru a odvézt 
z podvalníku.

2.2 Přeprava

Stroj Centurion lze přepravovat po veřejných 
komunikacích připojený k traktoru nebo na 
podvalníku.

•  Při přepravě stroje je třeba dbát na 
povolené hodnoty rozměrů a hmotnosti.

•  Je-li stroj přepravován na návěsu nebo 
podvalníku, je nutné jej zajistit popruhy 
nebo jinými připevňovacími prostředky.

•  Před přepravou po veřejných 
komunikacích je nutno stroj uvést do 
přepravní pozice a musí být splněny 
požadavky všech předpisů, jež se týkají 
přepravy.

•  Maximální dovolená pojezdová rychlost 
je 30 km/h.

Před přepravou po silnici je nutno 
vyprázdnit násypník.

Nepokoušejte se strojem 
pohybovat nebo jej přepravovat, 
pokud je v pozici pro údržbu 
(s odstraněnými blokovacími 
kanály).

2. Přeprava a instalace

2.3 Instalace
Při provádění instalace a údržby hrozí 
zvýšené nebezpečí úrazu. Je nutné se 
předem obeznámit se strojem a přečíst si 
návod k obsluze. 

Instruktáž obsluhy a počáteční instalaci 
stroje provedou naši servisní technici nebo 
autorizovaní distributoři. 

Do té doby stroj nelze žádným způsobem 
používat! Lze jej uvést do provozu až poté, 
co k tomu dají svolení naši servisní technici 
nebo autorizovaní distributoři.

•  Pokud byly kvůli přepravě demontovány 
jakékoli moduly nebo součásti, musí je 
nejprve náš servisní technik (distributor) 
namontovat zpět předtím, než vydá 
pokyn k uvedení do provozu.

•  Zkontrolujte všechny důležité šroubové 
spoje!

•  Namažte všechny maznice a kloubové 
spoje!

•  Zkontrolujte všechny hydraulické spoje 
a vedení, zda nejsou poškozené.
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2.4.3 Sestavení před 
setím

Před přistoupením k pravidelným úkonům 
sestavení proveďte úkony z následujícího 
kontrolního seznamu:

• Přečíst část „Bezpečnostní informace“ 
počínaje stránkou 9 a porozumět jim.

• Zkontrolovat volný pohyb všech 
pohyblivých částí. utažení všech šroubů 
a roztažení všech závlaček.

• Zkontrolovat, zda jsou na místě všechny 
maznice a zda jsou namazány. Viz 
„Údržba a mazání“ na straně 72.

• Zkontrolovat, zda jsou na místě všechny 
bezpečnostní obtisky a reflektory a 
zda jsou čitelné. Jsou-li poškozené, 
vyměňte je. 

• Nahustěte pneumatiky na doporučený 
tlak a utáhněte šrouby kol podle 
specifikace. Viz „Graf hustění 
pneumatik“ na straně 80.

2. Přeprava a instalace

2.4 Příprava a sestavení
Tato část obsahuje popis přípravy traktoru 
a stroje Centurion k použití včetně 
sezónních úkonů a úkonů nutných při 
změně konfigurace traktoru a secího stroje.

Před použitím stroje Centurion na poli 
musíte secí stroj zavěsit na vhodný traktor, 
zkontrolovat systémy a ustavit rovnováhu 
secího stroje. Před prvním použitím secího 
stroje na poté v pravidelných intervalech 
jsou nutné určité seřizovací a kalibrační 
práce.

2.4.1 Počáteční 
sestavení
• V kabině traktoru instalujte konzolu 

monitoru. 

Konzolu namontujte tak, aby se 
dala snadno sledovat během 
setí, ale nebránila bezpečné 
obsluze traktoru na poli nebo na 
veřejných komunikacích.

• Nastavte prodlužovací díl znamenáku 
záběrů (strana 38).

2.4.2 Sezónní sestavení

Po počáteční dodávce, při použití s novým 
traktorem a jednou za sezónu proveďte 
podle potřeby následující kontroly a před 
přistoupením k pravidelným úkonům 
sestavení proveďte následující úkony:

• Nastavení vodorovné polohy bočních 
sekcí a jejich seřízení.

• Kalibrace senzoru rychlosti.

• Profouknutí celého systému pro 
odstranění kondenzace. Zkontrolovat 
průtok vzduchu ve všech řadách pro 
zjištění případného ucpání.

• Odstranit mazivo z exponovaných pístů 
válců, pokud byly konzervovány při 
posledním uskladnění.
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2.5 Připojení traktoru k 
secímu stroji

V případě zmáčknutí mezi 
traktorem a secím strojem hrozí 
nebezpečí vážného úrazu nebo 
smrti. Nestůjte v prostoru mezi 
secím strojem a pohybujícím se 
traktorem, ani do tohoto prostoru 
nezasahujte žádnou částí těla. 
Před připojením kabelů a hadic 

zastavte motor traktoru a zatáhněte ruční 
brzdu traktoru.

1. Couvněte s traktorem tak, aby se 
zarovnala spojovací ramena traktoru a 
přípojné zařízení secího stroje. 

2. Zapojte spojovací ramena do přípojného 
zařízení secího stroje a zajistěte, aby 
kloubové spoje správně seděly.  

3. Zvedněte spojovací ramena spojená s 
přípojným zařízením a uveďte parkovací 
stojan do pracovní pozice.

4. Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč.

5. Připojte hydraulické hadice (strana 22).

6. Připojte hadice brzdného systému 
(strana 23).

7. Připojte elektrické kabely (strana 24).

2. Přeprava a instalace
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2.6 Zavěšení 
hydraulických hadic

Únik kapaliny pod vysokým 
tlakem může poškodit kůži a 
způsobit vážný úraz. Toto riziko 
eliminujte uvolnění tlaku před 
odpojením hydraulických hadic. 
Ke kontrole úniků použijte 
kus papíru nebo kartonu, 
NIKDY ČÁSTI TĚLA. Při práci 
s hydraulickými systémy vždy 
používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo ochranný 
štít. Dojde-li k nehodě, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc u 
lékaře obeznámeného s tímto 
typem úrazů.

Na hydraulickém systému stroje smí 
pracovat pouze vyškolený personál!

Hydraulické hadice Great Plains jsou 
označeny barevnými kódy napomáhajícími 
správnému zavěšení hadic na výstupy 
traktoru. Hadice, které patří k určitému 
vzdálenému ventilu, mají rukojeti stejné 
barvy.

Tlaková hadice ventilátoru (černá) se musí 
připojit k okruhu s kapacitou kontinuálního 
průtoku při velkém objemu.

Při rozlišování hadic téhož hydraulického 
systému se orientujte podle štítků na 
koncích hadic.

Nízkotlaký odtokový přípoj (karoserie)
Hadici pro odtok z karoserie připojte na 
nízkotlaký odtokový přípoj, aby se chránila 
ložiska hydraulického motoru. 

Nízkotlakou návratovou hadici motoru, 
označenou „SUMP“, připojte na nízkotlaký 
vysokoobjemový návratový port. Linka 
„sump“ (spodek klikové skříně) je odlišena 
spojkou BSP 3/4".

U hydraulického ventilátoru připojte hadici 
se symbolem zataženého válce k tlakové 
straně motoru.

Motor ventilátoru vyžaduje zapojení (třetí) 
odtokové linky karoserie, která vrací 
mazací/chladicí kapalinu.

2.7 Zavěšení brzd
Centurion má k dispozici dva brzdné 
systémy (brzdění přívěsu), pneumatický 
dvoulinkový systém a hydraulický 
jednolinkový systém. U obou systémů 
vzdálené porty přívěsu traktoru obsluhují 
podřízený válec na secím stroji. Brzdné 
systémy přívěsu traktoru jsou normálně 
integrovány s brzdami traktoru a brzdy 
přívěsu se aktivují během použití brzd 
traktoru při jeho pohybu. Brzdný systém 
přívěsu může nebo nemusí být integrován 
se systémem ruční brzdy traktoru. Brzdy 
přívěsu se automaticky neaktivují, je-li 
převodovka traktoru v poloze pro parkování, 

a může se stát, že se neaktivují 
ani při použití nouzové brzdy 
traktoru.

Ujistěte se, že obsluha stroje 
rozumí tomu, kdy se brzdy secího stroje 
aktivují a kdy se deaktivují.

Při použití brzd přívěsu vezměte v 
úvahu provozní omezení traktoru; těmto 
omezením je nutno porozumět. Například 
je při použití brzd přívěsu nutné spřáhnout 
dělené brzdy a nepoužívat diferenciál 
(řízení brzdami).

2.7.1 Zavěšení 
pneumatických brzd
Při zapojování a odpojování jakéhokoli 
zařízení ze sortimentu Great Plains 
vybaveného VZDUCHOVOU brzdou nebo 
VZDUCHOVÝM A HYDRAULICKÝM 
brzdovým systémem postupujte prosím 
podle následujícího postupu. Vezměte 

2. Přeprava a instalace
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Pokud budete postupovat podle 
výše uvedených pokynů, zjistíte, 
že v ŽÁDNÉM okamžiku procesu 
připojování a odpojování není 
červené vedení ponecháno na 
traktoru samotné. To je úmyslné 
opatření, které považujte za 
pravidlo při připojování hadic.

Cen tu r ion  nepouž íve j te  s 
„jednolinkovým“ pneumatickým 
brzdným systémem. Tento secí 
stroj je určen pro přepravní 
rychlosti vyžadující dvoulinkový 
systém vzduchových brzd. 
Jednolinkový systém traktoru 
nemá kapacitu odpovídající nádrži 
pohánějící brzdy secího stroje.

2.7.2 Zavěšení 
hydraulických brzd

Toto je hydraulické vedení připojené 
k výstupu „Brake“ (brzda) traktoru. Je 
opatřeno spojkou s vnitřním závitem 
(„female“).

na vědomí, že tento postup neplatí pro  
stroje vybavené POUZE HYDRAULICKÝM 
systémem.

Při zapojování: 

1. Zacouvejte ke stroji a stroj připojte k 
traktoru podle pokynů na straně 21. 

2. Je-li stroj připojený, připojte vzduchové 
hadice. Při připojování zajistěte, aby 
bylo nejprve připojeno žluté vedení a 
potom červené.

3. Brzdové hadice jsou nyní připojeny a 
připraveny k provozu.

4. Pokračujte v postupu zapojení podle 
pokynů na straně 21.

Při odpojování:

1. Uveďte stroj do parkovací polohy podle 
pokynů na straně 31. 

2. Se strojem stále připojeným k traktoru 
odpojte červené vedení brzdy a potom 
žluté.

3. Brzdy budou nyní ZAPNUTÉ a za 
předpokladu, že jsou správně seřízené 
a udržované, drží stroj na místě. 
(Poznámka: Pokud je zásobník 
vzduchu stroje prázdný a všechna 
vedení byla odpojena, brzdy se uvolní 
(stejná situace jako při stisknutí 
směšovacího ventilu).) 

4. Pokračujte v odpojování stroje až do 
úplného odpojení. 

2. Přeprava a instalace

Obrázek 2. Hadice pro připojení brzd.
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2. Přeprava a instalace

2.7.3 Barevné kódování 
hydrauliky

Hydraulické hadice jsou opatřeny barevným 
kódováním pro identifikaci různých okruhů. 
Hadice s jedním ovinem označují stranu 
válce, zatímco hadice se 2 oviny označují 
stranu tyče.

P1
P2
Smyk 1
Smyk 2
Paměť 1
Paměť 2
Ventilátor
Spodek klikové skříně
Odtok

2.7.4 Elektrické zapojení

Před zapojováním se ujistěte, že je vypnutý 
motor traktoru a je vypnutý náhon k 
příslušenství.

1. Připojte konektor osvětlení do zásuvky 
traktoru.

2. Připojte konektor monitoru do ke svazku 
traktoru.

3. Připojte elektrické konektory 
všech volitelných nebo dodatečně 
zakoupených zařízení.

Zapojení proveďte před uvedením stroje 
do pohybu pro setí. Některé hydraulické 
okruhy secího stroje lze kontrolovat pomocí 
monitoru.

2.7.5 Obsluha majáku

Při každém použití a při každém transportu 
stroje musí být zapnutý blikající maják. Je 
součástí hlavního osvětlovacího obvodu a 
je zapnutý, když jsou zapnutá světla.

2.7.6 Rozložení klínů kol

Ujistěte se, že je převodovka uvedena do 
stavu pro parkování a že jsou zataženy 
ruční brzdy traktoru.

Stroj je vybaven dvěma páry klínů pod 
kola (celkem 4 klíny) pro zajištění kol při 
parkování. Tyto klíny zajišťují bezpečnost, 
jsou-li instalovány před a za transportní 
pneumatikou.

Pokud je vyjmutí jednoho klínu mimořádně 
obtížné a/nebo pokud se secí stroj znatelně 
pohybuje, pokud je klín vyjmutý, zjistěte 
příčinu předtím, než vyjmete klíny na jedné 
straně. Pokud není zapřažený traktor nebo 
pokud traktor není řádně zaparkován, secí 
stroj se po odstranění klínů může rozjet 
a způsobit nehodu s následkem vážného 
zranění nebo smrti a značných majetkových 
škod.

Obrázek 3. Elektrické konektory
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2.8 Seřízení výšek a 
vodorovnosti

Všechny části rámu musí být ve správné 
výšce a vodorovné rovině, aby se 
zachovala rovnoměrná hloubka setí. Výška 
závěsu určuje rovinu hlavního rámu a musí 
být v konzistentní výšce, aby se zachovala 
rovina a udržela kalibrace radaru.

Pravidelné seřizování vodorovnosti rámu 
by nemělo být nutné. Máte-li problémy s 
nerovnoměrnou hloubkou, podle potřeby 
seřiďte vodorovnost secího stroje.

Pro zajištění rovnoměrné hloubky setí 
musí být rám při setí v rovině. Pokud tomu 
tak není, může se stát, že nářadí nebude 
produkovat požadované výsledky. 

2.9 Kontrola výšky secího 
stroje

Rám nářadí musí být během setí v jedné 
rovině se zemí; to umožní, aby jednotky 
pracovaly s maximálně rovnoměrnou 
hloubkou setí.

Potřebu nastavení odlišné výšky tyče 
nářadí ovlivňují faktory, jako jsou různé 
plodiny, různé opotřebení disků a jiné.

Výška kultivačních disků a smyku je 
řízena hydraulicky před pneumatikovým 
pěchem. U strojů vybavených volitelným 
vyvažovacím článkem se přenos hmotnosti 
boční sekce provádí automaticky. Tlak lze 
sledovat na horním tlakoměru v přední 
části stroje.

Při kontrole výšky tyče nářadí:

1. Přesuňte secí stroj do podmínek, ve 
kterých je půdní prostředí podobné 
tomu, ve kterém bude probíhat setí.

2. Nastavte výšku přípojného zařízení.

3. Nářadí položte a rozložte (strana 26).

4. Potáhněte cca 10 metrů, aby se secí 
botky dostaly do půdy.

5. Zkontrolujte výšku nástrojové tyče po 
celé šířce secího stroje.

2.9.1 Nastavení 
znamenáků záběrů

Před prvním použitím je nutno nastavit nebo 
zkontrolovat prodlužovací díly znamenáků. 
Viz „Skládání znamenáků záběrů“ na 
straně 38.

Před každým setím proveďte kontrolu a 
nastavení podle části „Nastavení disků 
znamenáků záběrů“ na straně 39.

2. Přeprava a instalace
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2.10.1 Rozložení
Tento postup předpokládá, že je secí 
stroj složený pro transport, např. jako při 
počátečním dodání. Postupujte podle níže 
uvedeného podrobného popisu, dokud se 
s tímto postupem neobeznámíte.

1. Přesuňte secí stroj na vodorovnou 
plochu s dostatečným volným 
prostorem nad strojem a kolem něj, aby 
bylo možno provést rozložení. 

2. Ujistěte se, že jsou pracovní prvky 
zvednuté. Odjistěte kohouty a položte 
secí stroj (okruh aktivujte pomocí 
tlačítka pro zvednutí/položení).

3. Odjistěte pojistku bočních dílů.

4. Stiskněte tlačítko „Fold“ (složit) na 
ovládacím panelu, abyste mohli zvolit 
okruh pro skládání. Pro složení nebo 
rozložení bočních dílů pak lze použít 
navijáky traktoru. Jeden boční díl 
se může dotknout země dříve než 
druhý. Je běžné, že rozložení je mírně 
nesymetrické.

2.10 Rozložení a složení
Rozkládání a skládání nářadí se smí 
provádět, pouze pokud jsou hydraulické 
okruhy utěsněné a odvzdušněné a 
zcela naplněné hydraulickým olejem. Pří 
rozkládání a skládání se držte v bezpečné 
vzdálenosti; stejný pokyn platí i pro další 
osoby.

Při rozkládání, provozu, skládání a 
transportu secího stroje dbejte na 
bezpečnou průjezdnou světlost pod 
nadzemním elektrickým vedením. Stroj 
není uzemněný. Při vyšších napětích může 
dojít k elektrickému úrazu bez přímého 
kontaktu. Elektrické napětí na nářadí, 
podvozku nebo traktoru může způsobit 
vážný nebo smrtelný úraz.

Při rozkládání dbejte na to, aby v blízkosti 
stroje nebyly další osoby. Hrozí nebezpečí 
zmáčknutí nebo rozdrcení v bodech otáčení 
a na různých místech u otočných sestav.

Ujistěte se, že je správně zajištěn zámek 
bočních dílů. Dojde-li k poruše hydrauliky 
nebo pokud se pohnout hydraulické 
páky, nezajištěné boční díly mohou náhle 
spadnout a způsobit vážnou dopravní 
nehodu nebo rozdrtit vše, co se nachází 
v jejich blízkosti, a přitom způsobit vážný 
nebo smrtelný úraz a škody na majetku.

Nepoužívejte pneumatiky jako schůdky 
nebo plošiny. I při položeném nářadí mohou 
mít pneumatiky slabý kontakt se zemí a 
mohou se volně protáčet. 
Skládání provádějte pouze na tvrdém 
vodorovném povrchu. Pokud parkujete 
na svažité ploše, může se stát že nebude 
možno zasunout nebo uvolnit pojistky 
bočních dílů nebo to bude obtížné. 

Při skládání a rozkládání musí 
být pracovní prvky secího stroje 
(kypřiče, kultivační disky, smyky 
a řádkovací jednotky) zvednuté, 
aby nedošlo k poškození.

2. Přeprava a instalace

Obrázek 4. Pojistka bočních dílů
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2.10.2 Složení

Secí stroj složte pro následující operace: 
přejíždění mezi poli, transport po veřejných 
komunikacích, parkování a skladování.

Postupujte podle níže uvedeného 
podrobného popisu, dokud se s tímto 
postupem neobeznámíte.

1. Ujistěte se, že jsou zcela složeny oba 
znamenáky záběrů.

2. Přesuňte secí stroj na vodorovnou 
plochu s dostatečným volným 
prostorem nad strojem a kolem něj, aby 
bylo možno provést rozložení.

3. Ujistěte se, že jsou pracovní prvky 
zvednuté.

4. Aktivujte okruh pro skládání na 
ovládacím panelu, aby se zatáhly 
skládací válce. Jeden boční díl se 
může dotknout dorazu dříve než druhý. 
Mírná asymetrie není při skládání ničím 
výjimečným.

5. Ujistěte se, že správně zapadla pojistka 
bočních dílů.

6. Aktivujte zvedací okruh pomocí tlačítka 
pro transport po silnici. Zatáhněte 
zvedací válce, aby se secí stroj zvedl 
na blokovací kanály. Zajistěte pomocí 
kohoutů.

Před složením stroje se ujistěte, 
že jsou zavřeny boční panely 
násypníku. 

2. Přeprava a instalace
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2.11 Položení a zvednutí 
secího stroje

Tato část popisuje položení a zvednutí 
celého secího stroje pomocí válců pro 
zvedání nápravy.

Při pokládání a zvedání se držte v bezpečné 
vzdálenosti od bočních dílů a secích botek. 
Boční díly jsou extrémně těžké a jsou 
pokládány s využitím hydraulického tlaku. 
Čepele disků a kotouče secích botek jsou 
ostré. Při pokládání secí botky rozřežou 
nebo rozdrtí vše, co je pod nimi, a mohou 
způsobit vážný nebo smrtelný úraz.

Středová část je držena nahoře pouze 
hydraulickým tlakem a může s postupem 
doby poklesnout. Pokud je hydraulický 
systém poškozený, může klesat rychleji. 
Rychle poklesne, pokud hydraulika selže 
nebo pokud je zvedací okruh nastaven na 
Float (plovoucí). 

Traktor zabrzděte ruční brzdou, abyste 
zabránili jeho pohybu. Během pokládání a 
zvedání se držte v bezpečné vzdálenosti od 
všech pneumatik a řádkovacích jednotek. 

Neprovádějte pokládání, pokud probíhá 
operace skládání nebo rozkládání 
nebo pokud je některá z těchto operací 
nedokončená. Secí botky se mohou zanořit 
do země nebo být potaženy po zemi, a 
mohly by se poškodit.

2.11.1 Pokládání

Zkontrolujte, zda jsou na zvedacích válcích 
kol instalovány blokovací kanály.

Secí stroj musí být položený před 
rozkládáním i před skládáním (pracovní 
prvku musí být přitom zvednuté).

Ujistěte se, že se v blízkosti secích botek 
nenachází žádná osoba.

Secí stroj se položí pomocí tlačítka pro 
transport na silnici na ovládacím panelu a 
navijáku traktoru.

Nestůjte na pneumatikách. 
Pokud jsou kola použita jako 
schůdky, mohou se náhle 
pootočit a způsobit vážný úraz. 

2. Přeprava a instalace
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2.11.2 Zvedání

Pracovní prvky musí být při 
rozkládání a skládání zvednuté. 
Jsou-li položené, pak se pracovní 
prvky nacházející se na vnitřní 
straně bočních dílů během 
skládání nebo rozkládání táhnou 
nebo zarývají do stran, a tak se 
zvyšuje riziko vzniku škod.

Při ostrém zatáčení a couvání 
vždy zcela zvedněte sekci 
kultivátoru a řádkovací jednotky. 
Při couvání s položenými secími 
botkami se mohou secí botky 
poškodit. Při ostrém zatáčení 
s položenými secími botkami 
může dojít k poškození secích 
botek v blízkosti středu otáčení.

Ujistěte se, že se v blízkosti nářadí 
nenachází žádná osoba.

Po složení stroje stiskněte tlačítko pro 
převoz po silnici na ovládacím panelu. 
Tím se aktivuje okruh umožňující zvednutí/
položení stroje na transportní kolečka 
pomocí navijáků traktoru. Válce lze potom 
uzamknout pomocí kohoutů (viz obrázek 
6). Válce musí být zataženy do blokovacích 
kanálů pro transport po silnici předtím, než 
se provede uzamknutí pomocí kohoutů.

2. Přeprava a instalace

Blokovací kanály se používají k 
tomu, aby se omezil zdvih válce 
během normálního provozu. 
Blokovací kanály se smí uvést 
mimo jejich polohu POUZE 
tehdy, kdy je zapotřebí stroj 
zcela zvednout kvůli údržbě. 
Nepokoušejte se pohnout 
strojem, když je v poloze pro 
údržbu.

Obrázek 5. Blokovací kanál v pozici pro údržbu

Obrázek 6. Blokovací kanál v pracovní/přepravní 
pozici.
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Nahustěte pneumatiky podle 
specifikace výrobce. Utáhněte 
matice kol podle specifikace. 
Podhuštěné pneumatiky 
nebo volné matice mohou 
způsobit ztrátu kontroly nad 
vozidlem. Nadměrně nahuštěné 
pneumatiky nebo příliš utažené 
matice mohou náhle selhat a 
způsobit ztrátu kontroly nad 
vozidlem. Při ztrátě kontroly nad 
vozidlem může dojít k vážné 
dopravní nehodě s následkem 
smrti, úrazu a poškození majetku.

Pravidelně kontrolujte světla 
a reflektory. Podle potřeby 
vyměňte žárovky a vybledlé, 
opotřebované nebo chybějící 
obtisky. Při transportu používejte 
světla. Tyto prvky jsou kriticky 
důležité pro viditelnost, zejména 
pro ostatní řidiče, kteří nejsou 
obeznámeni se zemědělskými 
stroji nebo neočekávají střetnutí 
s pomalu se pohybujícím 
vozidlem. Přední světla se mají 
posunout do polohy pro transport 
po silnici.

2.12 Přeprava secího 
stroje

Traktor musí mít nejméně 67 % 
hmotnosti taženého secího stroje. 
Zajistěte, aby tažné vozidlo mělo 
adekvátní parametry pro daný 
úkon. Použití neadekvátního 
tažného vozidla je extrémně 
nebezpečné a může vyústit 
ve ztrátu kontroly nad strojem 
s následkem vážného nebo 
smrtelného úrazu. Viz tabulka na 
protější straně. Pokud secí stroj 
překračuje zatižitelnost vozidla, 
neprovádějte tažení.

Zkontrolujte nosnost mostů a 
podle toho naplánujte trasu. 
Naložený secí stroj může 
překročit nosnost mostů, které 
musíte přejet.

Maximální transportní rychlost 
je 30 km/h za všech okolností; 
u lehčích traktorů je nižší. 
Nadměrná rychlost může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
vozidlem a nemožnost zastavit. 
Snižte rychlost, pokud máte 
náklad nebo pokud nejsou ideální 
podmínky na silnici.

Jsou-li složené boční díly, 
zkontrolujte, zda je zajištěná 
pojistka bočních dílů.

2. Přeprava a instalace

Obrázek 7. Přední světla v pozici pro transport po 
silnici
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2.13 Parkování stroje

Stroj je nutno chránit před poškozením 
vlhkostí a pokud možno jej proto parkovat 
v krytých vnitřních prostorech nebo pod 
přístřeškem.

Při manévrování se strojem věnujte 
pozornost svému okolí. Zajistěte, aby 
v manévrovacím prostoru nebyly přítomny 
žádné osoby (pozor na děti!).

1. Stroj parkujte na pevném a rovném 
povrchu.

2. Stroj položte na parkovací stojan / 
transportní kolečka a ujistěte se, že 
je stabilní. Ujistěte se, že je správně 
zasunutý čep.

3. Pod kola zasuňte klíny.

4. Uvolněte stroj ze spojovacích ramen 
traktoru.

5. Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč.

6. Odpojte hydraulické hadice, elektrické 
konektory a konektory brzdného 
systému.

Obrázek 8. Parkovací stojan v parkovací poloze

2. Přeprava a instalace
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3.0 Technická data

6,0m
Pracovní záběr 6000mm
Přepravní šířka 2990mm
Přepravní výška 3,22 m se znamenáky (3,07 m bez)
Přepravní délka 8000mm
Hmotnost 7700 kg (podle volitelného vybavení)
Kapacita násypníku 4100 litrů
Požadovaný příkon 
traktoru*

250-400 HP

* K dosažení optimálního výkonu je důležité zvolit správné nářadí podle použitého traktoru.  

3. Technická data
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4.0 Nastavení a provoz
4.1 Popis

Obrázek 9. Great Plains Centurion

1. Přední přípojné zařízení 
2. Kypřiče stopy po traktoru 
3. Kultivační disky
4. Smyk
5. Pneumatikový pěch  
6. Diskové secí botky
7. Preemergentní znamenák
8. Zavlačovač
9. Výsevní věže
10. Znamenák záběru
11. Násypník

1
2

11

3

10

4. Nastavení a provoz

8

4
5

6

9

Centurion, jehož konstrukce nastavuje 
nový standard produktivity, efektivity a 
hospodárnosti provozu, zahrnuje řadu 
nových a originálních funkcí a také ověřené 
technologie. Výsledkem je kombinace 
kultivátoru a kotoučového secího stroje, 
která je dokonale vhodná k použití se 
systémy pro minimalizovanou orbu a s 
pluhovými systémy, kde zajišťuje dokonalou 
přesnost setí, konzistentní umístění 
semena a spolehlivé ovládání hloubky v 
široké škále typů půdy a půdních podmínek. 
Centurion byl vytvořen na základě ověřené 
filosofie „vědeckého setí“ společnosti Great 
Plains, která zabezpečuje rovnoměrnou 
dodávku semen a optimální výtěžnost.

7
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4. Nastavení a provoz

4.3 Kontrolní seznam 
před zahájením práce

Před převozem secího stroje Centurion na 
pole proveďte následující kroky.

 � Před aplikací tlaku zkontrolujte všechny 
hydraulické linky a spoje. 

Únik kapaliny pod vysokým 
tlakem může mít dostatečný tlak k 
tomu, aby poškodil kůži. Kapalina 
unikající z velmi malého otvoru 
může být téměř neviditelná. 
Ke kontrole podezření na únik 
použijte kus papíru nebo kartonu, 
nikdy části těla, a používejte 
silné rukavice. Dojde-li k nehodě, 
vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc u lékaře obeznámeného 
s tímto typem úrazů.

 � Přečtěte si část „Bezpečnostní 
informace“ počínaje stránkou 9.

 � Proveďte mazání podle pokynů v části 
„Údržba a mazání“ na straně 72.

 � Zkontrolujte správné nahuštění všech 
pneumatik. Viz „Graf hustění pneumatik“ 
na straně 80.

 � Zkontrolujte všechny šrouby, čepy a 
spojovací prvky. Momenty viz „Tabulka 
hodnoty momentů“ na straně 80.

 � Zkontrolujte secí stroj, zda na něm 
nejsou opotřebené nebo poškozené 
části. Tyto části opravte nebo vyměňte 
předtím, než odjedete na pole.

 � Zkontrolujte těsnost hydraulických 
hadic, spojek a válců. Tyto části opravte 
nebo vyměňte předtím, než odjedete na 
pole.

4.2 Návod k obsluze

V této čísti jsou uvedeny všeobecné 
provozní postupy. Praxe, důkladná znalost 
stroje a následující informace přispívají 
k efektivnímu provozu a k osvojení 
správných pracovních návyků. Při použití 
zemědělských strojů vždy mějte na paměti 
bezpečnost.

Pro dosažení plné provozní výkonnosti stro-
je Centurion musíte porozumět funkce všech 
součástí a stroj seřídit tak, aby dosahoval při 
práci na poli optimálních výsledků.

I v případě, že se vaše podmínky setí mění 
jen zřídka, některé z následujících položek 
potřebují pravidelné nastavení kvůli běžné-
mu opotřebení.
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Obrázek 10. Závěsné zařízení – tyč tažného háku s 
příčnou hřídelí

4.4 Oj

Stroj Centurion je vpředu vybaven 
závěsným zařízením kategorie 3 nebo 4 s 
příčnou hřídelí. 

4.5 Kypřiče stopy po 
traktoru

Kypřiče stopy po traktoru jsou namontovány 
na hydraulicky ovládaném nosníku, který 
umožňuje jejich pohyb podle kol traktoru. 
Každá radlička je odpružená, díky čemuž 
může přeskakovat kameny a jiné překážky 
a eliminovat poškození.

Hloubku kypřičů stop po traktoru lze nastavit 
po odstranění čepu posunutím profilu se 
zářezy v přídržné konzole nahoru nebo 
dolů; po nastavení se čep nasune zpět.

4. Nastavení a provoz

Obrázek 11. Kypřiče stop po traktoru ve zvednuté 
poloze

Obrázek 12. Kypřiče stop po traktoru v pracovní 
poloze
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4.6 Kultivační sekce

Stroj Centurion má dvě řady kultivačních 
disků, které sekají a mísí posklizňové 
zbytky. Rozteč disků 250 mm zajišťuje 
jemnou kultivaci.

Vrubované kultivační disky o průměru 
460 mm jsou opatřeny bezúdržbovými 
utěsněnými ložisky a pryžovým uchycením 
pro pohlcení nárazů. Na konci bočních 
sekcí je instalován deflektor půdy udržující 
půdu v rámci šířky stroje.

Centurion má plně nastavitelnou postupnou 
vstupní/výstupní sekvenci zvedání disků a 
smyku / secích botek a funkci polovičního 
zvednutí prom rychlejší otáčení na úvrati (s 
uživatelsky nastavitelnými limity zvednutí 
disků / smyku / secích botek). Je také možné 
nezávislé nastavení výšky kultivačních 
disků a smyku za pohybu.

Nastavení hloubky kultivační sekce se 
ovládá pomocí paměťových válců. Tyto 
hydraulické válce fungují tak, že zkracují 
zdvih válce pro dosažení hloubky kultivace 
podle potřeb uživatele.

4. Nastavení a provoz

Obrázek 13. Nastavení úhlu smyku
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4.7 Znamenáky záběru

4.7.1 Nastavení vysunutí 
znamenáku

Při dodání je vysunutí znamenáku obvykle 
nastaveno pro přepravu (rameno je zcela 
zatažené) a pro práci na poli se musí 
znovu nastavit. Vysunutí znamenáku se 
musí poté pravidelně kontrolovat a také se 
musí zkontrolovat a upravit v následujících 
situacích:
• změna hloubky stroje;
• změna úhlu kotouče znamenáku nebo
• změna směru odhazování disku 

znamenáku.

Vysunutí znamenáku změřte v typických 
polních podmínkách, se secími botkami v 
zemi, po seřízení výšky kultivační sekce 
(strana 37) a přenosu hmotnosti bočních 
sekcí (je-li to relevantní). Pokud secí botky 
nejsou při nastavování vysunutí v pracovní 
hloubce, bude během setí příliš velká 
mezera mezi záběry.

Vysunutí znamenáku se měří na zemi, od 
středové čáry vnější řádkovací jednotky po 
značku kotouče.

Vysunutí znamenáku je jednoduše jedna 
polovina rozteče (vzdálenosti mezi 
koncovými řádky) plus rozteč mezi záběry 
velikosti jedné mezery mezi řádky.

Obrázek 14. Znamenák záběru

4. Nastavení a provoz

Pro změnu vysunutí části znamenáku na 
položeném secím stroji:

1. Potáhněte vpřed asi o 10 m, aby se 
vytvořila značka a brázda.

2. Uvolněte šroub U (A) zajišťující vnější 
rameno znamenáku.

3. Vnější rameno posuňte dovnitř nebo ven 
na požadovanou vzdálenost vysunutí.

4. Znovu zajistěte šroub U.

5. Složte znamenák.

6. Disky znamenáku záběru mohou být 
ostré. Při seřizování v této oblasti 
postupujte opatrně. 

A

Obrázek 15. Seřízení znamenáku záběru
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4. Nastavení a provoz

4.7.2 Seřízení kotouče 
znamenáku záběrů

Úhel kotouče znamenáku záběrů lze 
změnit pomocí stavěcího prvku na konci 
prodlužovacího ramena. Po uvolnění 
šroubů A a B se kotouč může otočit do 
požadovaného úhlu; šrouby se následně 
utáhnou. 

Viditelnost značky lze zvýšit otočením 
kotouče na jeho hřídeli. Odstraňte vnější 
matice hřídele. Otočte kotouč a znovu 
zajistěte maticemi.

Po seřízení zkontrolujte vysunutí 
znamenáku. Toto nastavení může mírně 
nebo více ovlivnit vysunutí znamenáku, 
což může vést k nesprávné mezeře mezi 
záběry nebo k jejich překrytí.

A B

Obrázek 16. Seřízení úhlu kotouče znamenáku 
záběru
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4.8 Násypník

Kapacita násypníku je 4 100 litrů; z násypníku 
se plní odměřovací válec o průměru 125 
mm s jedinečnou drážkovou konstrukcí 
eliminující „nadskakování“ semen. Cokoli 
od řepky po fazole lze aplikovat rychlostí 
0,5 kg až 500 kg na hektar za pomoci 
pouze tří ručně výměnných válců. 

Násypník je vybaven předním okénkem 
a jsou zde instalovány 3 senzory stavu 
naplnění násypníku, přičemž vždy je aktivní 
pouze jeden. Tak se dají dva horní ručně 
zasunout nebo vysunout podle velikosti 
aplikovaného osiva. Násypník má otvor 
dlouhý 2,7 m a široký 1 m – ideální pro 
nakládání nakladačem. Je také opatřen 
vypínací klapkou pro snadnou výměnu 
odměřovacího válce.

4.8.1 Plnění násypníku

Nebezpečí uváznutí a rychlého 
udušení: Nikdy nevstupujte 
do násypníku za účelem jeho 
plnění či vyprazdňování nebo 
provádění pravidelné údržby. 
Během provozu mějte uzavřený 
kryt. Během uskladnění 
mějte uzavřený kryt. Zamezte 
přítomnosti dětí v blízkosti secího 
stroje.

Obrázek 17. Násypník

Násypník, který je plný nebo 
zdánlivě plný, může představovat 
riziko uváznutí. Můžete zcela 
zapadnout do samotného zrna 
nebo do dutiny bez dostatku 
kyslíku a v několika vteřinách se 
udusit. Zvlášť nebezpečné jsou 
můstky a krusty ze zrní.

V přítomnost nebezpečných 
dýmů nebo nízké koncentrace 
kyslíku můžete rychle upadnout 
do bezvědomí, dokonce je-
li otevřený zásobník prázdný. 
Nemusí se vyskytovat žádný 
varovný zápach.

Před otevření krytů násypníku 
vypněte ventilátor. Používejte 
ochranu očí a protiprachovou 
masku nebo respirátor. Prachový 
mrak se může vytvořit po 
přidání semen nebo hnojiva, 
i když je ventilátor vypnutý. 
Hrozí nebezpečí expozice 
nebezpečným chemikáliím a 
podráždění plic nebo očí.

4.8.2 Obsluha víka 
násypníku

Víko násypníku ponechte vždy 
zavřené. Otevírejte je pouze 
při nakládání materiálu, čištění 
násypníku a při mimořádné 
údržbě.

Používejte rukavice vhodné 
na ochranu proti nejnovějším 
hnojivům a mořidlům osiva.

Víko násypníku se otevírá a zavírá 
otočením rukojeti.

4. Nastavení a provoz
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4.9 Všeobecné 
informace o ventilátoru

Hydraulické ventilátory dodávají proud 
vzduchu, který unáší materiál od měřičů 
přes primární hadice do věží, pak do 
sekundárních hadic a do řádků.
Ventilátor musí běžet ve správném směru 
v úzkém rozsahu otáček, aby spolehlivě 
dodával materiál v o průtoku, který byl 
nakalibrován.

Nebezpečí poškození stroje: 
Ventilátor zapněte při nízkých 
otáčkách motoru. Při zapnutí při 
vysokých otáčkách motoru se 
ventilátor může poškodit.

Pokud běží ventilátor, neměňte směr 
hydraulického průtoku.

4.9.1 Provoz ventilátoru 
na poli

Při nízkých otáčkách motoru traktoru pomalu 
vytáhněte páčku pro okruh ventilátoru. 
Uveďte ventilátor do doporučených otáček 
(strana 42). Před setím nechte ventilátor 
15 minut zahřát.

Secí stroj položte 1,5-3 m před místem, kde 
má začít setí. Osivu trvá několik sekund, 
než projde vzdálenost od měřičů k řádkům.

Během obrátek na poli nechejte ventilátor 
běžet. Jsou-li zvednuté secí botky, je náhon 
měřičů vypnutý.

Na konci setí zvedněte secí botky. Před 
vypnutím ventilátoru zastavte průtok 
materiálu.

Vypněte ventilátor opatrným posunutím 
páčky okruhu ventilátoru do polohy 
Float (plovoucí). Ventilátor se nezastaví 
okamžitě. Pojistný ventil v okruhu 
ventilátoru postupně recirkuluje olej, dokud 
se lopatky ventilátoru nezastaví.

4. Nastavení a provoz

4.9.2 Otáčky ventilátoru

Požadované otáčky ventilátoru se do 
podstatné míry mění podle konfigurace 
setí, hustoty materiálu, rychlosti aplikace, 
rychlosti pojezdu na poli a vlastností 
materiálu. Vyzkoušejte a zaznamenejte 
si nastavení, které je vhodné pro vaše 
operace.

Ventilátor zapněte při nízkých otáčkách 
motoru. Při zapnutí při vysokých otáčkách 
motoru se ventilátor může poškodit. 
Pokud běží ventilátor, neměňte směr 
hydraulického průtoku.

Ideální otáčky ventilátoru:
• průtok dostačuje k tomu, aby eliminovat 

ucpávání (od obou měřičů na secích 
strojích s dvojitým násypníkem);

• průtok je rovnoměrný ve všech hadicích 
od každého měřiče;

• průtok je dostatečně nízký, aby 
nedocházelo k praskání a odskakování 
osiva.

Otáčky ventilátoru jsou sledovány a 
uváděny na monitoru osiva; ovládají se 
však ručně.

Pokud nelze dosáhnout 3000 ot/min, jedna 
hadice (nebo více) může být nesprávně 
připojená. Vzduch se pohybuje směrem 
vzduchové komoře při každém směru 
otáčení; reverzní vzduch má ale příliš nízký 
průtok na to, aby systém mohl fungovat.
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4.10 Pneumatikový pěch

Velkoprůměrový celošířkový centrální 
pneumatikový pěch pracuje před secími 
botkami pro dosažení stejnoměrné hloubky 
setí a utužení seťového lože.

V polním režimu zůstávají při obrátkách 
na úvrati všechny pneumatiky v kontaktu 
s povrchem. V transportním režimu se 
zvětšuje nadzemní světlost. Pokud se 
stroj má uvést do režimu údržby, je nutno 
odstranit blokovací kanály, aby se mohl 
válec zcela zatáhnout (viz strana 29).

Obrázek 18. Pneumatikový pěch

4.9.3 Nastavení otáček 
ventilátoru

Otáčky ventilátoru se musí nastavit podle 
situace.

Začněte na nízkých otáčkách. Průměrná 
hodnota otáček je 30-45 litrů/min.

Ventilátor nechte běžet nejméně 15 minut 
před zahájením setí. Předpokladem 
správné funkce ventilátoru a systémů 
závisejících a tlaku vytvořeném jeho 
lopatkami je zahřátí hydraulické kapaliny.

Sledujte tlakoměr(y) rozvodů a monitor setí 
a upravte otáčky ventilátoru zvýšením nebo 
snížením hydraulického průtoku z traktoru.

4. Nastavení a provoz

Otáčky 
ventilátoru

Limity

Minimum Maximum

2000 ot/min až 4500 ot/min

Typický 
rozsah

Minimum Maximum

Čirok 3250 ot/min až 4000 ot/min

Sója 2750 ot/min až 3500 ot/min

Slunečnice 2250 ot/min až 3000 ot/min

Pšenice 3250 ot/min až 4000 ot/min
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4.11 Secí prvky

Centurion má přesné distribuční hlavice 
osiva, vyrobené přesným vstřikováním, 
s vestavěnými traťovými vypínači a 
volitelnými senzory průchodu semen pro 
přesnou dodávku osiva do každé secí 
botky.

Přesné umístění osiva se dosahuje 
pomocí robustních ramen pro secí botky 
s nastavitelným přítlakem 40-210 kg a se 
snadným nastavením hloubky. Rozteč 
secích botek může být 167 mm nebo 125 
mm.

Secí botka stroje Centurion, která byla s 
nadšením přijata zákazníky, je opatřena 
párem robustních 4mm disků střídavě 
odsazených vpřed a vzad o 8 mm tak, 
aby účinně otevíraly seťové lože. Disky 
jsou namontovány na odolných ramenech 
dimenzovaných pro přítlak až 210 kg, 
která zajišťují penetraci i v nejtěžších 
podmínkách. 

4.11.1 Nastavení 
řádkovací jednotky

Řádkovací jednotka řady Great Plains 00 
může obsahovat následující funkční prvky 
(některé z nich jsou volitelné):

4. Nastavení a provoz

1. Přítlaková pružina Každá řádkovací 
jednotka na připevněna k nářadí přes 
rameno umožňující nezávislý pohyb 
řádkovací jednotky nahoru a dolů. 
Nastavitelnou pružinou se upravuje 
přítlak, se kterým secí botka přejíždí 
přes překážky. Viz „Nastavení pružiny 
řádkovací jednotky“ na protější straně.

2. Čepele disků - Dvojité diskové čepele 
otevírají brázdu, a tak vytvářejí seťové 
lože. Rozteče mezi čepelemi jsou 
nastaveny distančními vložkami pro 
vytváření čisté brázdy. Viz „Úprava 
nastavení čepelí“ na straně 44.

3. Hadice pro přívod osiva Tato hadice 
dodává materiál z násypníku. Není 
zapotřebí žádné seřízení.

4. Utužovací kola Tato kola uzavírají 
výsevní brázdu. Utužovací kola také 
podepírají volný konec řádkovací 
jednotky a prostřednictvím T rukojeti 
poskytují primární kontrolu nad 
hloubkou setí. Viz „Hloubka secí botky 
(výška utužovacího kola)“ na straně 46.

5. Fixátor osiva - přítlaková klapka 
(není znázorněna) Přítlaková klapka 
nepotřebuje žádné nastavení kromě 
výměny při opotřebení.

Fixátor osiva Keeton® (zobrazena) 
Zlepšuje kontakt osiva s půdou 
a poskytuje stabilní rameno pro 
nízkoprůtokovou aplikaci kapalného 
hnojiva. Viz „Seřízení škrabky disků 
secích botek“ na straně 46.

6. Vnitřní škrabka - Pomáhá zabraňovat 
ucpávání mezer mezi čepelemi disků. 
Viz „Seřízení škrabky disků secích 
botek“ na straně 45.

7. Zavlačovač - Vyrovnává půdu po setí.

Obrázek 19. Řádkovací jednotka
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4.11.2 Seřízení pružiny 
řádkovacích jednotek

Pružiny řádkovacích jednotek obvykle 
nevyžadují žádné seřízení. U výrobce jsou 
pružiny řádkovacích jednotek nastaveny 
takto:

� Délka pružiny – 324 mm
� Délka sestavy – 562 mm

V některých neobvyklých podmínkách 
může být zapotřebí nastavit tužší pružiny v 
řádcích ve stopách pneumatik.
Nastavení provádějte s rozloženými 
bočními sekcemi a s řádkovacími 
jednotkami zvednutými ze země, aby byly 
pružiny zcela roztažené.

Uvolněte pojistnou matici �. Otočte stavěcí 
matici �. Zkrácením pružiny se přítlak dolů 
zvyšuje, prodloužením pružiny se přítlak 
dolů snižuje.

Každá otáčka stavěcí matice mění přítlak 
dolů disku secí botky přibližně o 1,7 kg/
otáčku.

Po nastavení přítlaku opět utáhněte 
pojistnou matici.

4.11.3 Seřízení disků 
secích botek

Úhel a odsazení disků secích botek nelze 
nastavit, lze však upravit mezeru mezi disky, 
což může vyžadovat pozornost, protože 
disky podléhají běžnému opotřebení. Při 
výměně čepelí může být zapotřebí znovu 
nastavit distanční vložky.

Při ideálním kontaktu budou čepele v 
kontaktu na cca 25 mm. Pokud mezi čepele 
vložíte list papíru, mezera mezi nimi by 
měla být 0 až 44 mm.

Pokud je oblast kontaktu významně větší 
nebo menší (nebo zde není vůbec žádný 
kontakt), může být zapotřebí ji upravit 
posunutím jedné nebo více distančních 
podložek. Pokud se oblast kontaktu mění 
při otáčení čepele, jedna nebo obě čepele 
jsou pravděpodobně ohnuté a musí se 
vyměnit.

4. Nastavení a provoz

Obrázek 20. Pružina řádkovacích jednotek

Obrázek 21. Kontrola kontaktu disků
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4.11.4 Seřízení kontaktu 
disků

Při seřizování v této oblasti postupujte 
opatrně. Čepele disků řádkovacích 
jednotek mohou být ostré. 

Rozložte nářadí. Nářadí zvedněte a 
zajistěte pro provádění údržby (strana 29).
Odstraňte šroub přidržující disk secí botky 
na jedné straně. Opatrně odstraňte čepel, 
a přitom zaznamenejte počet distančních 
vložek vně disku a uvnitř disku. Neuvolňujte 
komponenty náboje a distanční vložky.
Chcete-li zmenšit mezeru mezi disky 
(normální případ), přesuňte jednu distanční 
podložku zevnitř ven.

Při instalaci nových čepelí je obvykle nutné 
přesunout po nainstalování obou disků 
vnější distanční vložky dovnitř.

Proveďte opětovnou montáž a zkontrolujte 
kontakt disku.

4.11.5 Seřízení škrabek 
disků secích botek

Standardní jsou drážkované škrabky disků. 
Volitelné jsou odpružené škrabky disků ze 
slinutého karbidu. Pro zajištění volného 
otáčení disků secích botek jsou mezi 
disky instalovány škrabky na odstraňování 
nečistot, které pracují při otáčení disků.

Při seřizování v této oblasti postupujte 
opatrně. Čepele disků řádkovacích 
jednotek mohou být ostré. 

Škrabky disků mohou vyžadovat seřízení 
podle měnících se podmínek na poli. Ve 
vlhkých podmínkách škrabky snižte. Pokud 
se secí botky volně neotáčejí, zvedněte 
škrabky. Seřízení se provádí tak, že 
uvolníte šroub a škrabku posunete podle 
potřeby.

4. Nastavení a provoz

Obrázek 22. Seřízení distančních vložek disků

Obrázek 23. Seřízení škrabky
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4.11.6 Seřízení fixátoru 
osiva

Řádkovací jednotky obsahují klapku pro 
osivo a lze sem namontovat jeden ze dvou 
volitelných fixátorů osiva.

Klapka pro osivo nevyžaduje žádné 
seřízení, ale v případě opotřebení může 
být zapotřebí ji vyměnit, popřípadě ji zkrátit, 
pokud se po počáteční dodávce instaluje 
volitelný fixátor osiva.

Čepele disků řádkovacích jednotek mohou 
být ostré. Při seřizování v této oblasti 
postupujte opatrně. Pro seřízení fixátoru 
osiva Keeton® snižte secí stoj tak, aby 
řádkovací jednotky spočívaly na zemi.

4.11.7 Seřízení fixátoru 
osiva Keeton®

Volitelný fixátor osiva Keeton® je tvarovaná 
polymerová součást zapadající do osevní 
brázdy. Zachycuje osivo při jeho výstupu 
ze semenovodu a upevňuje je v dolní části 
„V“.

Fixátor má přednastavený přítlak, který se 
doporučuje dodržovat během prvního roku 
použití. Napínací šroub � lze utáhnout v 
následujících letech podle vašich potřeb. 
Fixátory mají poskytovat vhodné napětí k 
tomu, aby byla semena posunuta na dno 
brázdy.

4.11.8 Hloubka secí 
botky (výška utužovacího 
kola)

Viz obrázek 25.

Hloubka setí secí botky � se nastavuje 
seřízením výšky utužovacího kola.

Při tomto seřízení nejprve mírně zvedněte 
secí botky, potom zvedněte a posuňte T 
rukojeti� v horní části secích botek.

Všechna utužovací kola nastavte na 
stejnou výšku.
Každý krok pohybu rukojeti odpovídá 
úpravě hloubky setí přibližně o 6 mm. 
Rozsah je přibližně 0-89 mm výsevní 
hloubky.

Pro mělčí setí posuňte T rukojeti dopředu 
směrem k nářadí. Pro hlubší setí posuňte T 
rukojeti zpět, pryč od nářadí.

POkud se při posunutí T rukojeti dozadu 
nedosáhne požadované hloubky secí botky, 
snižte diskové secí botky snížením výšky 
rámu a podle potřeby zvyšte převodní tlaky 
hmotnosti.

4. Nastavení a provoz

Obrázek 24. Fixátor osiva Keeton

Obrázek 25. Seřízení hloubky secích botek
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4.12 Seřízení zavlačovačů

Zavlačovače lze seřídit uvolněním šroubů 
(1 na obrázku 27) a přemístěním podle 
potřeby (ve většině případů by rameno 
mělo být nastaveno přibližně vodorovně). 
Po přemístění zajistěte opětovné utažení 
všech šroubů (včetně šroubu 2).

4. Nastavení a provoz

4.11.9 Přítlak řádkovací 
jednotky

Přítlak řádkovací jednotky se ovládá pomocí 
knoflíku a dolního tlakoměru v přední části 
secího stroje (A a B na obrázku 26).

Při provozu musí být secí botky 
vždy v rovnováze.

Obrázek 26. Seřízení tlaku řádkovacích jednotek

A

B

Obrázek 27. Seřízení zavlačovačů

4.13 Preemergentní 
znamenáky

Preemergentní znamenáky pracují za 
secími prvky. Je možno je posouvat bočním 
směrem na nosníku, aby jejich poloha co 
nejlépe vyhovovala kolečkům traktoru / 
postřikovače.

Hloubku lze nastavit pomocí čepů na 
horním konci ramena znamenáku. Úhly 
disků lze nastavit uvolněním šroubu a 
posunutím úhlových bloků (obrázek 29).

Obrázek 28. Preemergentní znamenáky

Obrázek 29. Nastavení disků
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4. Nastavení a provoz

4.14 Pracovní instrukce
4.14.1 Pojezdová rychlost
Pracovní pojezdová rychlost stroje 
Centurion je max. 12 km/h. Pojezdová 
rychlost závisí na podmínkách v terénu (typ 
půdy, rostlinné zbytky na povrchu atd.).

Jsou-li podmínky těžké, nebo je-li zapotřebí 
dosáhnout pevnějšího konečného povrchu, 
jeďte pomaleji.

4.14.2 Otáčení

Před otáčením při práci, například 
na úvrati, se musí všechny prvky 
pracující v zemi (kultivační část 
a řádkovací jednotky) za jízdy 
zvednout, čímž se umožní otočení 
stroje po kolech pěchu. Tyto prvky 
se opět sníží do pracovní pozice 
až po dokončení obratu. Podle 
pracovního režimu nastaveného 
na ovládacím panelu se tyto prvky 
zvedají a pokládají postupně, nebo 
se zvednou najednou a pokládají 
se postupně. 

4.14.3 Tlak bočních 
sekcí

Přítlak bočních sekcí se ovládá automaticky. 
Tlak lze sledovat na horním tlakoměru v 
přední části secího stroje. 

4.15 Kontroly
Kvalita práce závisí na nastavení a 
kontrolách provedených před zahájením 
práce a také na pravidelném provádění 
servisu a údržby stroje.

Před zahájením práce je proto důležité 
provést nezbytnou údržbu a podle potřeby 
stroj namazat.

Kontrola před zahájením 
práce a během ní:
�	 Je stroj správně připojený a je závěsné 

zařízení uzamknuté pojistkou?
�	 Je stroj ve vodorovné pracovní poloze 

a je správně nastavená pracovní 
hloubka?

Pracovní prvky
�	 Jsou disky a další kultivační nářadí v 

použitelném stavu?
�	 Jsou škrabky ve funkčním stavu, 

aby nedocházelo k zanášení secích 
botek?
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Seřízení Strana Seřízení ovlivňuje
Výška přípojného zařízení 36 Správné vlečné zatížení traktoru
Seřízení rámu a bočních sekcí - Rovnoměrnost setby
Seřízení přepínače výšky - Správný stav zapnutí/vypnutí pohonu měřiče
Vzduchový systém

       Otáčky ventilátoru 42 Stejnoměrný, jemný výsev materiálu
Kalibrace 59 Korekce rychlosti setí podle konkrétního mate-

riálu
Seřízení znamenáku záběru

       Vysunutí znamenáku 38 Zamýšlená rozteč záběrů
       Úhel a směr kotouče znamenáku 39 Viditelnost značky
Seřízení přenosu hmotnosti boční sekce - Zajištění práce secích botek v požadované 

hloubce
Nastavení řádkovací jednotky

       Hloubka secí botky (výška utužovacího kola) 46 Hloubka výsevu
       Přítlak řádkovací jednotky 47 Rovnoměrnost setí ve stopách pneumatik
       Seřízení disků secích botek 44 Hloubka setí, kontakt osiva s půdou
       Vnitřní škrabky 45 Spolehlivá funkce disků
       Seřízení fixátoru osiva (volitelný) 46 Kontakt osiva s půdou
       Seřízení utužovacích kol 46 Efektivní pokrytí půdy

4.16 Přehled seřízení
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Obrázek 32. CPU

4.17 Ovládací panel

1. Displej
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko pro únik
4. Tlačítko pro nastavení úkonu Otevírá 

hlavní nabídku a umožňuje přepínání 
mezi programy.

5. Klávesy pro výběr a změnu číselných 
hodnot a funkcí.

6. Knoflík pro výběr a změnu číselných 
hodnot a funkcí (komfortní terminál).

Secí stroj se ovládá ovládacím panelem 
pomocí terminálu v traktoru, připojeného 
přes sběrnici ISO. 

Obrázek 30. Základní ovládací panel

Obrázek 31. Komfortní ovládací panel

Každá CPU ovládá jiný aspekt funkce 
secího stroje (viz obrázek 32 níže).

1. Muller CPU – tato jednotka ovládá 
primární funkce secího stroje.

2. Digi-Star CPU – ovládá informace z 
odměrných cel (jsou-li instalovány).

3. Dickey John CPU – ovládá senzory 
toku osiva (jsou-li instalovány).

4. Nastavení a provoz
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4.18 Obsluha ovládacího 
panelu

4.18.1 Základní 
obrazovka

Po zapnutí se jako úvodní zobrazí základní 
obrazovka.

1. Pomocí tlačítka lze stroj zvednou a 
položit pro převoz po silnici.

2. Funkční tlačítko pro složení.

3. Pouze pro ovládání se znamenáky, jako 
při zahájení práce na poli.

4. V plně zvednutém režimu se kultivační 
sekce a secí botky pokládají najednou, 
ale zvedají se postupně. Toto postupné 
pořadí lze nastavit na konfiguračních 
obrazovkách.

5. Poskytuje přístup k obrazovce pro 
nářadí na stroji.

6. Toto tlačítko přepíná mezi různými 
záhlavími, která jsou dostupná (v 
různých aplikacích v manažeru úloh).

7. Tímto tlačítkem se přepíná mezi hlavní 
obrazovkou a záhlavím.

Obrázek 33. Základní obrazovka
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4.18.2 Pracovní 
obrazovka (1/2)

1. Stop – tlačítko pro přepisování trati Toto 
tlačítko zabraňuje přepnutí na rytmus 
trati po zvednutí stroje. Mezi cestami 
se zobrazí znak „stop“ indikující tuto 
skutečnost.

2. Při každé aktivaci tlačítka se rytmus 
trati odsune o jednu cestu. Vedle cest 
se zobrazuje číslo cesty.

3. Rychlost osiva 100 %: Pokud byla 
nastavena rychlost osiva pomocí 
tlačítek +% nebo -%, stisknutím tohoto 
tlačítka se přepne na výchozí hodnotu 
rychlosti osiva.

4. Toto tlačítko se používá ke zvýšení 
rychlosti osiva. Procentuální přírůstek 
lze změnit na datové obrazovce stroje 
(Delta Step na obrázku 36 na straně 
54).

5. Toto tlačítko se používá ke snížení 
rychlosti osiva. Procentuální přírůstek 
lze změnit na datové obrazovce stroje 
(Delta Step na obrázku 36 na straně 
54).

6. Toto tlačítko aktivuje pouze okruh 
znamenáku záběru, takže hlavní okruh 
zatáhne znamenáky záběru, aby se 
vyhnul překážkám, ale neovlivní trati. 

7. Funkce „Wet hole“ (louže) V určitých 
situacích, kdy stroj zapadá do louží na 
poli, lze tuto funkci použít ke zvednutí 
stroje. Pracovní signál zůstává 
nepřerušený a trať se dále nepřepne. 
Normální funkce secího stroje se obnoví 
druhým stisknutím tohoto tlačítka nebo 
po uplynutí uživatelsky definovaného 
časového intervalu.

8. Předstartovací tlačítko – toto tlačítko 
spouští motor na zadanou dobu. Pokud 
během této doby panel obdrží signál 
rychlosti od radaru, panel převezme 
řízení.

9. Toto tlačítko také umožňuje přepínání 
obrazovek. Druhá obrazovka (2/2) se 
po 12 sekundách automaticky přepne 
na první obrazovku (1/2).

Obrázek 34. Pracovní obrazovka 1

4. Nastavení a provoz



53Centurion CDA600
270-600M-CZE

2013-08-27

4. Nastavení a provoz

4.18.3 Pracovní 
obrazovka (2/2)

1. Toto tlačítko zapíná a vypíná měřicí 
funkci. Při vypnuté funkci setí displej 
zobrazí v horní části obrazovky údaj 
ALL METERING STOPPED (veškeré 
měření zastaveno). Je-li zapnuta funkce 
setí, secí stroj je položen do pracovní 
pozice a počítač obdrží signál rychlosti, 
spustí počítač proces řízení.

2. Režim znamenáku záběru: Stisknutím 
tohoto tlačítka se cykluje přes režimy 
znamenáku záběru. Jsou to (v 
následujícím pořadí):

• Střídavé znamenáky, počínaje 
pravým znamenákem.

• Střídavé znamenáky, počínaje 
levým znamenákem.

• Pouze levý znamenák.
• Pouze pravý znamenák.
• Pracují oba znamenáky.
• Nepracuje žádný znamenák.

3. Tímto tlačítkem se displej přepne na 
základní obrazovku.

4. Tento symbol znázorňuje aktuální 
pracovní režim.

Obrázek 35. Pracovní obrazovka 2

5. Vypnutí poloviny šířky – vlevo: V setí 
pokračují pouze výstupy na pravé 
straně.

6. Vypnutí poloviny šířky – vpravo: V setí 
pokračují pouze výstupy na levé straně.

7. Toto tlačítko zvyšuje citlivost senzorů 
toku osiva.

8. Toto tlačítko snižuje citlivost senzorů 
toku osiva.

9. Toto tlačítko také umožňuje přepínání 
obrazovek. Druhá obrazovka (2/2) se 
po 12 sekundách automaticky přepne 
na první obrazovku (1/2).
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4.18.5 Odměrný systém

Pro zadání plnicího množství:

• Požadovanou hmotnost zadejte do pole 
„fill amount“ (plnicí množství) pomocí 
rolovacího kolečka nebo zadávacích 
tlačítek.

• Stiskněte tlačítko „start.
• Přidávejte materiál do násypníku až 

do dosažení požadované hmotnosti 
– na obrazovce se zobrazí „HOPPER 
WEIGHT REACHED“ (hmotnost 
násypníku dosažena) a zazní alarm.

• Stisknutím ESC jej zrušte.

Monitorování odměrného systému spustí 
alarm, pokud se skutečná hmotnost 
výsevku odlišuje od kalibrované hmotnosti 
výsevku.

4.18.4 Obrazovka nářadí 
stroje

1. Weigh System (odměrný systém) - 
tímto tlačítkem se otevírá obrazovka 
odměrného systému.

2. Blockage (blokování) - tímto tlačítkem 
se otevírají obrazovky pro zablokování.

3. Diagnostics (diagnostika) - otevírají se 
diagnostické obrazovky.

4. Configuration - pro přístup ke 
konfiguračním obrazovkám podržte toto 
tlačítko na 5 sekund.

5. Home - toto tlačítko provede návrat k 
základní obrazovce.

6. Calibration (kalibrace) - otevírá režim 
kalibrace (viz strana 62).

7. Machine totals (celkové využití stroje) 
- otevírá obrazovku s informacemi o 
celkovém využití stroje.

8. Tramline setup (nastavení trati) -otevírá 
obrazovky pro nastavení trati. Rytmy 
tratí viz strana .

Obrázek 36. Obrazovka nářadí stroje
Obrázek 37. Obrazovka odměrného systému 1

4. Nastavení a provoz

Obrázek 38. Obrazovka odměrného systému 2
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4.18.6 Obrazovky 
blokování

Obrazovky blokování se používají k 
identifikaci zablokování v systému.

Citlivost senzorů se mění pomocí hodnot 
od 1 do 10 (přičemž 0 znamená, že senzory 
nejsou aktivní). Doporučený způsob 
nastavení senzorů je zvyšovat citlivost, 
dokud nezazní alarm, a potom ji snížit o 
1 nebo 2. Další informace na obrazovce 
slouží ke zjištění místa zablokování v 
systému.

Obrázek 39. Obrazovka zablokování 1

Obrázek 40. Obrazovka zablokování 2

Obrázek 41. Obrazovka zablokování 3
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Obrazovka 2

1. Aktivuje okruh preemergentního 
znamenáku.

2. Aktivuje levý znamenák záběru.

3. Aktivuje pravý znamenák záběru.

4. Aktivuje vypnutí poloviny pracovního 
záběru na levé straně.

5. Aktivuje vypnutí poloviny pracovního 
záběru na pravé straně.

6. Přepíná na diagnostickou stránku 3.

Obrazovka 3

1. Aktivuje vytváření trati po levé straně. 
Podržte 3 sekundy pro zapnutí a 3 
sekundy pro opětovné vypnutí.

4. Nastavení a provoz

4.18.7 Diagnostické 
obrazovky

Diagnostické obrazovky se používají k 
identifikaci problémů v systému. Tlačítka 
po stranách se používají k aktivaci různých 
okruhů a funkcí secího stroje.

Obrazovka 1

1. Aktivuje kultivační sekci a umožňuje její 
zvednutí a položení.

2. Aktivuje řádkovací jednotky a umožňuje 
jejich zvednutí a položení.

3. Přítlak řádkovací jednotky.

4. Izoluje okruh pro složení bočních sekcí.

5. Izoluje okruh pro převoz po silnici.

6. Přepíná na diagnostickou stránku 2.

Obrázek 42. Diagnostická obrazovka 1

Obrázek 43. Diagnostická obrazovka 2

Obrázek 44. Diagnostická obrazovka 3



57Centurion CDA600
270-600M-CZE

2013-08-27

4. Nastavení a provoz

4.18.8 Konfigurační 
obrazovky

Konfigurační obrazovky se používají ke 
změně konfigurace stroje, například pořadí 
zvedání a pokládání kultivačních prvků a 
ke změnám otáček ventilátoru.

4.18.9 Obrazovky 
celkového využití
Obrazovky celkového využití se používají k 
záznamům využití secího stroje. Obrazovku 
Results (výsledky) je možno resetovat. 
Hodnoty Lifetime Results (výsledky pro 
celou životnost) resetovat nelze.

Obrázek 45. Konfigurační obrazovka 1

Obrázek 46. Konfigurační obrazovka 2

Obrázek 47. Konfig. obrazovka 3 (zobrazeno 
výchozí nastavení)

Obrázek 48. Obrazovka celkového využití 1

Obrázek 49. Obrazovka celkového využití 2

2. Aktivuje vytváření trati po pravé straně. 
Podržte 3 sekundy pro zapnutí a 3 
sekundy pro opětovné vypnutí.

3. Zvyšuje přítlak.

4. Snižuje přítlak.

5. Testuje motor měřiče.

6. Přepíná na diagnostickou stránku 1.



Centurion CDA600
270-600M-CZE

58  2013-08-27

4. Nastavení a provoz

Za normálních okolností by vážicí systém 
Digi-Star neměl vyžadovat žádné změny. 
Pokud je třeba jej z nějakého důvodu 
resetovat, je nutno použít následující 
postup a hodnoty.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko 
(^SELECT) (vybrat), dokud se nezobrazí 
SETUP (nastavení).

2. Stiskněte položku  (<FUNCTION) 
(funkce).

3. Zobrazí se šestimístné číslo nastavení. 
Chcete-li toto číslo změnit, stiskněte 
(^SELECT). Pro pohyb doleva stiskněte 
(<FUNCTION).

4. Pro uložení čísla nastavení stiskněte 
(ENTER).

5. Indikátor nyní zobrazí údaj CAL. 
Chcete-li toto číslo změnit, stiskněte 
(^SELECT). Pro pohyb doleva stiskněte 
(<FUNCTION).

6. Pro ukončení stiskněte (ENTER). 

Kg lb
Č. nast. 545009 145020
Kal. č. 10866 24000

4.18.10 Rytmus trati

Obrazovka Rhythm (rytmus) se používá k 
nastavení rytmu secího stroje. Horní řádek 
čísel obsahuje přednastavené záběry 
rytmu trati. Chcete-li zadat uživatelsky 
přizpůsobený počet záběrů, zadejte do pole 
Ref. No. (ref. č.) hodnotu 999. Diagramy na 
stránkách 59-61 ukazují různá nastavení a 
hodnoty tratí.

4.18.11 Vážicí systém Digi-
Star

Vážicí systém Digi-Star je přístupný přes 
obrazovku manažeru úkonů. Tento software 
umožňuje uživateli přístup k informacím z 
odvažovacích cel. 

Obrázek 50. Obrazovka pro rytmus trati

Obrázek 51. Obrazovka odměrného systému Digi-
Star
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4.19 Rytmy trati

1 12 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 1 2 3 4

20 10 9 2 6 5

28 14 13 2 9 6

3 3 2 2

999 4 2 3 4S 4 2 2

6m secí stroj s 18m postřikovačem 6m secí stroj s 20m postřiko-
vačem

6m secí stroj s 21m postřikovačem

6m secí stroj s 24m postřikovačem 6m secí stroj s 24m postřikovačem

½ ½

L.str. P.str.

½

L.str. P.str.

½

½

L.str. P.str.

½
1m

½

½

L.str. P.str.

½
1,5m

½ ½
1,5m

½ ½

L.str. P.str.

Vstup ovládacího panelu: Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu: Vstup ovládacího panelu:

Poloha znamenáku: Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku: Poloha znamenáku:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5

999 14 3 12 7 8

5 5 3 3

6m secí stroj s 28m postřikovačem

6m secí stroj s 30m postřikovačem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18

26 18 16 3 12 7

6m secí stroj s 27m postřikovačem

½

L.str. P.str.

½
1,5m

½ ½
1,5m

½

L.str. P.str.

½
1m

½

½ ½

L.str. P.str.

Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu:

Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

24 16 9 8 14 3

999 22 14 9 3 20

6S 6 3 3 999 6 3 4

6m secí stroj s 32m postřikovačem

6m secí stroj s 33m postřikovačem

6m secí stroj s 36m postřikovačem 6m secí stroj s 36m postřikovačem

½

L.str. P.str.

½
1m

½

½

L.str. P.str.

½
1,5m

½ ½
1,5m

½

L.str. P.str.

½½ ½

L.str. P.str.

Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu:

Vstup ovládacího panelu: Vstup ovládacího panelu:

Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku:

Poloha znamenáku: Poloha znamenáku:
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3. Stiskněte tlačítko pro kalibraci na 
ovládacím panelu, abyste otevřeli 
kalibrační obrazovku.

4. Nastavte kalibrovanou rychlost. Tuto 
hodnotu lze vybrat pomocí návratové 
klávesy a změnit pomocí knoflíku (nebo 
zadávacích tlačítek na základním 
terminálu).

4.20 Kalibrace

Centurion je volumetrické zařízení. Při 
daném nastavení měření jsou rychlosti 
aplikace různé podle hustoty a granularity 
materiálu. V tabulkách je uveden počáteční 
bod, avšak pro přesnou aplikaci je nezbytná 
kalibrace. Rychlosti osiva hlásí monitor 
osiva, který je volitelně může také řídit. 
V zadní části secího stroje je instalováno 
červené kalibrační tlačítko.

Při provádění kalibrace 
používejte ochranné brýle a 
protiprachovou masku.

1. Před zahájením kalibrace zajistěte, aby 
byl instalován správný odměrný válec.

2. Otevřete dvířka měřiče a posuňte 
kalibrační odkláněcí kanál tak, aby 
odváděl osivo do hadice směřující k 
zadní části stroje.

Obrázek 52. Dvířka měřiče (zobrazena v zavřené 
poloze)

Obrázek 53. Kalibrační odkláněcí kanál

Obrázek 55. Kalibrační obrazovka

Obrázek 54. Kalibrační obrazovka
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Zobrazený rozsah rychlostí by měl 
za normálních okolností být mezi 
2 km/h a 20 km/h. Rozsah rychlostí 
spadající mimo požadovaný 
rozsah rychlosti secího stroje 
může znamenat, že je nutno 
vyměnit válec nebo se musí znovu 
provést kalibrace.

5. Na hák v zadní části stroje zavěste 
váhu. Na váhu umístěte vak a vynulujte.

6. K hadici na zadní části stroje připevněte 
kalibrační vak (obrázek 56).

7. Aktivujte kalibrační tlačítko – spustí 
se měřicí válec a začne se plnit vak. 
Jakmile je vak plný, uvolněte tlačítko.

8. Zvažte vak s osivem.

9. Zadejte hmotnost na ovládacím panelu. 
Po zadání hmotnosti se zobrazí rozsah 
rychlosti.

10. Zavřete kalibrační odkláněcí kanál.

Obrázek 57. Zadní kalibrační vypínač

Obrázek 56. Připojený kalibrační vak

Obrázek 59. Změna hmotnosti

Obrázek 58. Kalibrační obrazovka ukazující rozsah 
rychlostí
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4. Nastavení a provoz

Rychlost rotoru
6,0m

Min. Max.

V současnosti nejsou dostupné žádné údaje
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4.21 Mapa obrazovky
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Kontrolní seznam – 
mechanické systémy 

Strana

q Zkontrolujte tlak všech 
pneumatik

80

q Výška oje 25
q Nářadí rozloženo 26
q Nastaveno vysunutí 

znamenáku záběru
38

q Nastaven úhel kotouče 
znamenáku

39

Kontrolní seznam – 
elektrické systémy

Strana

q Zkontrolujte, zda jsou 
správně připojeny elektrické 
přípoje

24

q Zkontroluje, zda jsou 
zapnuta světla

24

q Zkontrolujte ovládací 
panel a sledujte všechna 
diagnostická hlášení

55

q Konfigurujte monitor 50
	

Kontrolní seznam – násypník 
a vzduchový systém

Strana

q Víko násypníku je zavřené. 40
q Materiál je naložený, -
q Vedení hadic – žádné 

průvěsy ani přiskřípnutí 
(zkontrolujte pozice při 
složení bočních dílů i pozici 
pro práci na poli)

-

q Hadice jsou dokonale 
připojeny k měřičům, věžím 
a secím botkám

-

Kontrolní seznam – 
kultivační sekce

Strana

q Opotřebení/funkce diskové 
čepele

37

q Opotřebení/funkce smyku 37
Kontrolní seznam – 
řádkovací jednotky

Strana

q Přednastavte rukojeti pro 
hloubku podobně.

46

q Přednastavte přítlačné 
pružiny podobně, s 
výjimkou pružin ve stopách.

47

q Kontrola mezer škrabek kol 
(jsou-li instalovány)

45

Kontrolní seznam – 
hydraulický systém

Strana

q Zkontroluje nádrž 
hydraulického systému, zda 
je plná.

-

q Zkontrolujte těsnost spojů. -
q Proveďte zvednutí a 

položení.
28

q Kontrola funkce ventilátoru 41

Kontrolní seznam – práce v 
prvním záběru

Strana

q Při prvním záběru proveďte 
setí s rozloženým a 
nastaveným strojem, s 
disky secích botek cca 3 m 
před okrajem pole.

-

q Ventilátor nechte běžet 
nejméně 15 minut před 
zahájením setí.

41

q Rozložte znamenák záběru 
na straně dalšího řádku.

-

4.22 Konečné kontrolní 
seznamy na poli

Pomocí následujících tabulek sestavte 
konečný kontrolní seznam pro svou 
konfiguraci traktoru a secího stroje. Může 
být zapotřebí více nebo méně kroků podle 
funkcí traktoru, volitelného vybavení secího 
stroje a secích zařízení.

4. Nastavení a provoz
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q Nastavte hydraulický 
okruh ventilátoru na nízký 
průtok a aktivujte okruh. 
Postupně zvedejte průtok 
v hydraulickém okruhu 
ventilátoru až do dosažení 
požadovaných otáček.

41

q Zkontrolujte ovládací panel, 
zda nezobrazuje nějaké 
výstrahy.

55

q Popojeďte dopředu, položte 
pracovní prvky a začněte 
sít na krátkém úseku.

-

q Zastavte. Vyhodnoťte:
Nastavení kultivační sekce 37
hloubka výsevu 46
funkce utužovacích kol 46

q Proveďte nezbytná 
nastavení

-

Kontrolní seznam – ostré 
obrátky na poli

Strana

q Složte znamenák záběru 53
q Zvedněte pracovní prvky. 48
q Proveďte obrátku. 48
q Rozložte znamenák záběru 

na straně dalšího řádku.
53

q Secí stroj položte 3 m před 
okrajem pole.

48

q Obnovte setí. -

Kontrolní seznam – 
pozastavení setí

Strana

q Zastavte traktor. -
q Hydraulický okruh 

ventilátoru nastavte na 
Float (plovoucí) nebo 
Neutral (neutrál).

-

q Složte znamenák záběru 53
q Zvedněte kultivační sekci / 

řádkovací jednotky
-

4. Nastavení a provoz

Kontrolní seznam – ukončení 
setí

Strana

q Pozastavte provoz podle 
výše uvedeného postupu a 
potom:

-

q Zvedněte pracovní prvky. -
q Vyberte skládací okruh. 27, 51
q Složte boční sekce. 27
q Zajištěná pojistka bočních 

sekcí.
26

q ZAPNĚTE maják a světla 
pro transport.

24
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5.0 Servis a údržba
Při servisu a údržbě postupujte 
v souladu s bezpečnostními 
pokyny.

5.1 Servis

Váš stroj byl zkonstruován a vyroben 
s ohledem na maximální výkonnost, 
efektivitu práce a komfort obsluhy v široké 
škále nejrůznějších pracovních podmínek.

Před dodáním byl stroj zkontrolován ve 
výrobním závodu a také autorizovaným 
prodejcem, abyste jej obdrželi v optimálním 
stavu. Může být zapotřebí provést seřízení 
podle podmínek na poli.

K zajištění bezporuchového provozu 
je důležité provádět v doporučených 

intervalech jeho servis a údržbu.

5.2 Čištění

Pro zajištění nepřerušovaného 
provozního stavu a optimální výkonnosti 
stroje provádějte servis a údržbu 
v pravidelných intervalech.

Žádná ložiska nečistěte vysokotlakou hadicí 
ani přímým vodním proudem. Pouzdro, 
šroubové spoje a kuličková ložiska nejsou 
vodotěsné.

Na schůdky a plošiny 
nenanášejte vosk. Mohl by 
způsobit uklouznutí a pád osob s 
následným úrazem.

5. Servis a údržba

5.3 Příprava k uskladnění
Potřebujete-li stroj na delší dobu uskladnit, 
postupujte podle následujících pokynů:

• Stroj pokud možno zaparkujte pod 
střechou.
• Válce a disky chraňte před zrezivěním. 
Potřebujete-li nářadí nastříkat olejem, 
použijte lehké biologicky odbouratelné 
oleje, například řepkový plej.

Před použitím olejových sprejů 
zakryjte všechny pryžové 
součásti. Tyto části se nesmí 
olejovat. Všechny zbytky oleje 
odstraňte vhodným čisticím 
prostředkem.
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5.4 Kultivační prvky

Při provádění údržby kultivačních 
prvků (disků, smyků, radliček 
kypřičů) je třeba postupovat s 
mimořádnou opatrností.  Při 
provádění údržby částí, které 
přicházejí do kontaktu s půdou, 
používejte vždy ochranné brýle a 
rukavice.

Při nasazování pracovních prvků 
se nepokoušejte si pomáhat 
kladivem s kovovou hlavou; 
může to vést k roztříštění kovu v 
důsledku jeho tvrdosti, přičemž 
může dojít k úrazu. Pokud je při 
nasazování třeba použít nějaký 
pomocný nástroj, použijte palici 
s měděnou, koženou nebo 
plastovou hlavou. 

Předtím, než se pokusíte provést 
údržbu součástí pod strojem, 
úplně podepřete rozložený stroj 
ve zvednuté poloze pomocí 
kohoutů a stojanů.

5.6 Intervaly údržby

S výjimkou denní údržby jsou intervaly 
údržby založeny na počtu provozních hodin 
a na časových údajích.

Zaznamenávejte si provozní hodiny 
svého stroje, abyste zajistili možnost co 
nejpřesnějšího dodržení specifikovaných 
intervalů údržby.

Nikdy nepoužívejte stroj, na kterém je 
nutno provést údržbu. Zajistěte okamžité 
odstranění všech závad zjištěných během 
pravidelných prohlídek.

5.5 Podpora obsluhy
Máte-li problém, kontaktujte prosím 
nejbližšího prodejce. Bude se snažit o 
vyřešení všech problémů, které se mohly 
vyskytnout, a poskytnout vám kdykoli 
pomoc.

V zájmu maximálního urychlení pomoci, 
kterou vám může prodejce poskytnout, je 
užitečné předat mu následující údaje. Vždy 
uvádějte:

•  Číslo zákazníka
•  Jméno a adresu
•  Model stroje
•  Sériové číslo stroje
•  Datum zakoupení a počet provozních 

hodin
•  Typ problému

Při práci na stroji se vyhněte 
kontaktu s ostrými a špičatými 
součástmi (čepelemi disků 
apod.).

Při práci pod strojem umístěte 
stroj na vhodné podpěry! 
Nepracuje pod strojem, který 
není podepřený!

Na novém stroji utáhněte všechny matice 
a svorníky
po 5 hodinách práce a znovu po 15 
hodinách.
To platí také pro součásti, které byly 
posunuty nebo vyměněny. Kontrola po 
prvních 15 hodinách
práce a jednou za týden by měla být 
dostačující, podle denního pracovního 
zatížení.
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5. Servis a údržba

5.7 Údržba a mazání

Správný servis a údržba jsou předpokladem 
dlouhé životnosti nářadí. Pečlivé a 
systematické prohlídky mohou eliminovat 
nákladnou údržbu, odstávky a opravy. 

Před prováděním jakýchkoli seřizovacích 
prací nebo údržby vždy vypněte motor 
traktoru a vyjměte klíč. 

V případě přimáčknutí padajících nářadím 
hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo smrti. 
Při práci v blízkosti zvednutého nářadí nebo 
pod ním vždy používejte vhodné podpěry.

Únik kapaliny pod vysokým tlakem může 
mít dostatečný tlak k tomu, aby poškodil 
kůži. Před aplikací tlaku zkontrolujte 
všechny hydraulické linky a spoje. Kapalina 
unikající z velmi malého otvoru může být 
téměř neviditelná. Ke kontrole podezření 
na únik použijte kus papíru nebo kartonu, 
nikdy části těla, a používejte silné rukavice. 
Pokud se zraníte, vyhledejte okamžitě 
lékařskou pomoc u lékaře obeznámeného 
s tímto typem úrazů.

Pokud pracujete na secím stroji, vždy jej 
bezpečně zajistěte.
Namažte místa podle seznamu v části 
„Přehled údržby“ na straně 74.

Zkontrolujte únik vzduchu u krytů, dvířek, 
těsnění, víček a přípojů hadic.

Nahustěte pneumatiky podle specifikace 
v části „Graf hustění pneumatik“ na straně 
80.

Vyměňte všechny opotřebované, 
poškozené nebo nečitelné bezpečnostní 
obtisky. Objednejte nové obtisky od 
prodejce Great Plains.

5.8 Manipulace s mazivy

Prostudujte si prosím následující instrukce 
a také příslušné informace. To platí také 
pro všechny zaměstnance, kteří manipulují 
s mazivy. 

Hygiena
Pokud se maziva používají k určeným 
účelům, nepředstavují žádná zdravotní 
rizika.

V případě delšího kontaktu s kůží mohou 
maziva – zejména oleje s nízkou viskozitou 
– odstranit přirozenou vrstvu tuku z kůže, 
a tak způsobit její vysušení a eventuální 
podráždění.

Při manipulaci s odpadním olejem je nutno 
postupovat s velkou opatrností, protože 
může obsahovat dráždivé látky.

Možná zdravotní rizika jsou spojena 
s výpady uvolňovanými z čisticích 
prostředků a olejů. Proto nesmíte nosit 
zaolejované oblečení. Znečištěné pracovní 
oblečení co nejdříve vyměňte.

Při manipulaci s produkty z minerálních 
olejů dbejte zvláštní opatrnosti a dodržujte 
hygienické předpisy. Podrobné informace 
o manipulačních předpisech jsou uvedeny 
v informačních materiálech poskytovaných 
zdravotnickými institucemi.

Skladování a manipulace
• Maziva skladujte vždy mimo dosah dětí.
• Maziva nikdy neskladujte v otevřených 
nebo neoznačených obalech.

Čerstvý olej
• Vedle obvyklé opatrnosti a dodržování 
hygienických předpisů není třeba při 
manipulaci s čerstvým olejem přijímat 
žádná zvláštní opatření.
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Odpadní olej
• Odpadní olej může obsahovat škodlivé 
znečišťující látky, které mohou způsobovat 
rakovinu kůže, alergie a jiná onemocnění.

Pozor!
Olej je toxická látka. Po případném požití 
oleje nevyvolávejte zvracení. Okamžitě 
volejte lékaře. 
Ruce chraňte bariérovým krémem nebo 
použijte rukavice, abyste eliminovali 
kontakt s kůží. Všechny zbytky oleje 
důkladně umyjte horkou vodou a mýdlem. 

• Důkladně si umyjte kůži vodou a mýdlem.
• Použijte speciální čisticí prostředky 
k odstranění všech nečistot z rukou.
• Zbytky oleje ze své kůže nikdy 
neodstraňujte benzínem, naftou ani 
petrolejem.
• Eliminujte kontakt kůže se znečištěným 
oblečením.
• Nenoste zaolejované textilie v kapsách.
• Před dalším obléknutím zaolejované 
oblečení vyperte.
• Postarejte se o správnou likvidaci 
zaolejované obuvi.

Opatření v případě úrazu 
způsobeného olejem
Oči:
Pokud vám do očí stříkne olej, vyplachujte 
je 15 minut vodou. Jsou-li oči nadále 
podrážděné, okamžitě volejte lékaře.

Při požití oleje:
Při požití oleje je důležité nepokoušet 
se vyvolávat zvracení. Okamžitě volejte 
lékaře.

Podráždění kůže způsobené 
olejem
V případě delšího kontaktu s kůží omyjte 
olej vodou a mýdlem.

Rozlití oleje
Použijte písek nebo vhodný absorpční 
granulát, do nějž se všechen rozlitý olej 
nasaje. Absorbent kontaminovaný olejem 
správným způsobem zlikvidujte.

Požár způsobený hořícím 
olejem
K hašení vzníceného oleje nikdy 
nepoužívejte vodu. Olej bude plavat na 
vodě a způsobí rozšíření požáru.

Hořící olejové mazivo je třeba hasit pomocí 
hasicích přístroje na bázi oxidu uhličitého 
nebo pomocí práškového či pěnového 
hasicího přístroje. Při hašení požárů tohoto 
typu vždy používejte dýchací přístroj.

Likvidace odpadního oleje
Odpad kontaminovaný olejem a použitý 
olej je nutno likvidovat v souladu s platnými 
předpisy.

Odpadní olej je nutno shromažďovat a 
likvidovat v souladu s platnými předpisy. 
Použitý olej nikdy nevylévejte do 
neutěsněných kanalizačních systémů nebo 
výlevek ani na zem.

5.9 Maziva

Všechny mazací body na stroji je možno 
mazat univerzálním mazacím tukem podle 
specifikace v DIN 51825 KP/2K – 40.
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5.10 Přehled údržby

5. Servis a údržba

50Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)
at which service
is required

Inspection

600
Zkontrolujte spojovací prvky všech disků a 
skluzu a podle potřeby je vyměňte.

Jednou za sezónu namažte náboje kol. 
Mazivo aplikujte, dokud neucítíte odpor. 
Při příliš velkém tlaku nebo objemu maziva 
může dojít k poškození těsnění.

Příčný hřídel přípojného zařízení 
Před každým použitím je nutno zkontrolovat 
tlak v pneumatikách, utažení šroubů kol a 
funkci brzdy.

50

10

PŘED 
KAŽDÝM
POUŽITÍM

Víceúčelové 
mazivo ve spreji

Víceúčelový mazací 
tuk ve spreji

Víceúčelový mazací 
olej ve spreji

Prohlídka

Intervaly 
(provozní hodiny), 
ve kterých je 
potřeba provést 
servis
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Hloubka kultivačních disků / válce pro 
nastavení úhlu smyku

Otočné čepy bočních dílů a oba konce 
skládacích válců.

Otočné čepy a válce znamenáku záběru (na 
obou koncích)

Před každým použitím je nutno prohlédnout 
parkovací stojan.

50

50 50

PŘED 
KAŽDÝM
POUŽITÍM

5. Servis a údržba
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Válce řádkovací jednotky Čep hadicového stojanu – postříkejte 
sprejem podle potřeby.

5. Servis a údržba

50 PODLE
POTŘEBY

Válce kypřičů stop po traktoru (maznice je 
umístěna pod nosníkem)

50



77Centurion CDA600
270-600M-CZE

2013-08-27

5.11 Vyložení materiálu
Vykládání materiálu je spojeno se stejnými 
riziky jako jeho nakládka. Viz doporučení 
na straně 40. Přijměte stejná bezpečnostní 
opatření jako u nakládky.

1. Secí stroj umístěte na volné, rovné 
místo. Traktor uveďte do zaparkovaného 
stavu.

2. Pod zadní hadici umístěte vhodnou 
nádobu k zachycení osiva.

3. Posuňte kalibrační odkláněcí kanál tak, 
aby odváděl osivo do hadice směřující 
k zadní části stroje.

4. Otevřete dvířka měřiče.

5. Nechejte běžet ventilátor a aktivujte 
žluté tlačítko v přední části secího 
stroje. Tím se násypník vyprázdní přes 
hadici v zadní části stroje.

6. Vypněte traktor.

7. Otevřete box měřiče a vyjměte válec. 
Vyčistěte měřič.

8. Otřete dvířka a dno měřiče.

9. Dejte zpět válec, zavřete box měřiče a 
dvířka měřiče. 

Pro případy, kde nelze k vyprázdnění 
násypníku použít vzduchový systém, je po 
straně násypníku instalován skluz.

5. Servis a údržba

Obrázek 60. Kalibrační odkláněcí kanál

Obrázek 61. Vypínač předního toku osiva

Obrázek 62. Skluz pro vyprazdňování násypníku
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5.11.1 Odstranění 
materiálu

Postup normálního odstranění zbytkového 
materiálu na konci setí viz „Vyložení 
materiálu“ na straně 77.

V této části je popsáno kompletní vyčištění 
násypníku a vzduchového systému, kdy je 
zapotřebí minimalizovat zbytky.

Proveďte normální vykládku materiálu 
a potom secí stroj složte a zajistěte pro 
přesun na místo vhodné k umytí.

Secí stroj umístěte na vhodné místo s 
dostupnou vzduchovou hadicí. 

Traktor ponechte připojený v zaparkovaném 
stavu se zataženou ruční brzdou. Pokud 
nelze traktor ponechat připřažený, 
zablokujte kole secího stroje klíny.

Po vyčištění násypníku zavřete všechna 
dvířka. Ponechte vzduchový systém běžet 
10 minut, aby se z násypníku a z hadic 
vyfoukala vlhkost.

Otevřete dvířka měřiče násypníku. 
Vyfukujte vzduchem 5 minut. Zavřete dvířka 
měřiče jako při parkování nebo uskladnění. 
Secí stroj přesuňte na parkovací nebo 
skladovací místo.

Postupujte podle běžných instrukcí pro 
parkování nebo uskladnění.

Pokud nebyl dodržen postup podle instrukcí 
k parkování nebo uskladnění nebo pokud 
je materiál závadný, může být přítomen 
obtížně odstranitelný materiál.

Pokud materiál nevyjde čisticími dvířky, 
postupujte při jeho odstranění podle 
následujících kroků. Nevstupujte do 
násypníku, aniž byste nejprve provedli 
následující kroky.

1. Otevřete víko násypníku.

2. Vyhodnoťte problém; pokud ne 
například problémem jeden velký 
pohyblivý předmět, například mrtvé 
zvíře, může být řešením pokusit je jej 
„vylovit“ shora.

3. U malých množství zbytkového 
materiálu může k jejich vtlačení přes 
čisticí otvor postačit postrčení dlouhou 
tyčí nebo smetákem.

4. Pokud postrčení nedostačuje k dosažní 
uspokojivého výsledku, může být 
zapotřebí použít tlačený vzduch.

5.11.2 Vstup do 
násypníku
Při normálním použití násypníku a jeho 
pravidelné údržbě není zapotřebí do něj 
vstupovat.

Vstup do násypníku může být nutný za 
některých neobvyklých okolností, například 
při odstraňování překážek, jejichž vytažení 
při demontovaném měřicím boxu je příliš 
obtížné a které nelze „vylovit“ nebo jinak 
odstranit přes otevřená dvířka.

Dojde-li k takové situaci, dodržte následující 
opatření:

Přečtěte si bezpečnostní listy (MSDS) pro 
veškerá mořidla a/nebo hnojiva použitá 
v násypníku od doby, kdy byl dokonale 
vyčištěn, a také pro nedávno použité 
materiály, i když byl násypník následně 
vyčištěný. Ponechte si informace z 
bezpečnostních listů pro případ nutnosti 
lékařského zásahu.

Určete nebo zajistěte pracovníky pro 
údržbu násypníku. Vstup do násypníku 
není úkon, který může provádět jen 
jedna osoba. Nezbytný je nejméně jeden 
dozorce nebo pozorovatel. Preferujte 
pracovníky se zaškolením pro práce ve 
stísněných prostorech. Určete vedoucího 
(který nebude vstupovat do násypníku) s 

5. Servis a údržba
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pravomocí pro ukončení této činnosti.
Zajistěte ochranu celého týmu. Zajistěte 
nezbytné bezpečnostní vybavení pro 
expozici těmto materiálům ve stísněných 
prostorách a věnujte zvýšenou pozornost 
bezpečnostnímu postroji a lanu a podpoře 
a ochraně dýchacích funkcí. Toto vybavení 
může zahrnovat detektory kontaminantů a 
přetlakovou ventilaci pro obnovení vzduchu 
v násypníku.

Nejméně jeden dozorující pracovník musí 
být vybaven komunikačním zařízením 
pro zajištění externí pomoci v případě, 
že pracovník v násypníku upadne do 
bezvědomí. Vstupujícího pracovníka 
vybavte bezpečnostním postrojem a 
bezpečnostním lanem.

Zkontrolujte rizika. Zkontrolujte postupy. 
Pochopte použití ochranných pomůcek. 
Seznamte se s kroky, které se mají 
provést v případě nouze. Procvičte je. 
Vyškolte dozorujícího pracovníka k tomu, 
aby v případě bezvědomí pracovníka 
uvnitř násypníku zajistil pomoc zvenčí a 
nepokoušel se vstupovat do násypníku.

Aktivujte brzdy nebo zablokujte kola secího 
stroje, abyste zabránili jeho pohybu.

Rozrušte veškeré krusty nebo můstky, které 
se případně vytvořily. Zvenku násypníku 
rozbijte všechny tvrdé plochy na povrchu 
materiálu nebo vrstvy, které se vytvořily v 
materiálu. Stání na těchto vrstvách může 
být extrémně nebezpečné.

5.12 Údržba hydrauliky

Aby mohly hydraulické systémy správně 
pracovat, nesmí být znečištěné ani 
zavzdušněné a musí být zcela naplněné 
olejem.

Neuvolňujte („nelámejte“) spojky, 
když je okruh pod tlakem. Spojky 
opatrně „zlomte“, když je okruh 
ve stavu Neutral (neutrál) nebo 
Float (plovoucí). Může zde být 
pořád tlak, i když je okruh ve stavu 
Float (plovoucí) nebo Neutral 
(neutrál). Používejte rukavice 
a ochranu očí. Spojky lámejte 
pomalu. Kapalinu doplňujte 
pomalu. Je-li okruh natlakován, 
úniky kapaliny kontrolujte z 
bezpečné vzdálenosti.

Únik kapaliny pod vysokým 
tlakem může poškodit kůži a 
způsobit vážný úraz. Toto riziko 
eliminujte uvolnění tlaku před 
odpojením hydraulických hadic. 
Ke kontrole podezření na únik 
použijte kus papíru nebo kartonu, 
NIKDY ČÁSTI TĚLA. Při práci 
s hydraulickými systémy vždy 
používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo ochranný 
štít. Dojde-li k nehodě, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc u 
lékaře obeznámeného s tímto 
typem úrazů.

Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny 
v nádrži traktoru a doplňte ji na patřičnou 
úroveň. Přidejte kapalinu do systému podle 
potřeby.

5. Servis a údržba
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25199m

Bolt
Size

Bolt Head Identification
Bolt
Size

Bolt Head Identification

Grade 2 Grade 5 Grade 8 Class 5.8 Class 8.8 Class 10.9
in-tpia N-mb N-m N-m mm x pitchc N-m N-m N-m
1⁄4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1⁄4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5⁄16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5⁄16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3⁄8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3⁄8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7⁄16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7⁄16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1⁄2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1⁄2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9⁄16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9⁄16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5⁄8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5⁄8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3⁄4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3⁄4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7⁄8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900

7⁄8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11⁄8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11⁄8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11⁄4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11⁄4-12 750 1680 2730

13⁄8-6 890 1990 3230 a. in-tpi = nominal thread diameter in inches-threads per inch

13⁄8-12 1010 2270 3680 b. N· m = newton-meters

11⁄2-6 1180 2640 4290

11⁄2-12 1330 2970 4820

c. mm x pitch = nominal thread diameter in mm x thread pitch

Torque tolerance + 0%, -15% of torquing values. Unless otherwise specified use torque values listed above.

5.8 8.8 10.9

25199

ft-lbd ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb
5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160
d. ft-lb = foot pounds

980 2190 3560

3 5 7

5.13 Záruční informace 
pro pneumatiky 

Na všechny pneumatiky poskytuje záruku 
jejich výrobce. Záruční podmínky jsou 
uvedeny online na webových stránkách 
výrobce, uvedených níže. Potřebujete-li 
pomoc nebo nějakém informace, obraťte 
se na nejbližšího prodejce pneumatik pro 
zemědělské stroje. 
 

Výrobce Webové stránky
BKT www.bkt-tires.com

5.14 Tabulka hodnot momentů

5. Servis a údržba

5.15 Graf hustění 
pneumatik

Velikost 
pneumatiky

Hustění

420 / 55 - 17 3,5 baru

Identifikace hlavy šroubuIdentifikace hlavy šroubu
Velikost 
šroubu

Velikost 
šroubu

a. in-tpi = nominální průměr závitu v palcích-počet závitů na palec
b. N· m = newton-metry
c. mm x pitch = nominální průměr závitu v mm x stoupání závitu
d. ft-lb = stopa libry

Tolerance momentu + 0%, -15% hodnoty momentu. Není-li specifikováno jinak, použijte hodnoty momentu uvedené výše.
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5.16 Brzdy a náboje kol
Zkontrolujte, zda nedochází k únikům 

hydraulické kapaliny a vzduchu.

Údržbu a servis brzdy a hlavy kola 
smí provádět pouze autorizovaný 
prodejce společnosti Great Plains.

Informace o servisu brzd jsou 
uvedeny v návodu pro údržbu brzd, dodaném 
se strojem (další informace jsou k dispozic i 
u společnosti Erentek – www.erentek.co.uk).

6. Závady a opravná opatření

6.0 Závady a opravná opatření
6.1 Všeobecné odstraňování závad

Problém Příčiny Řešení
Žádný průtok 
materiálu
(všechny řádky)

Prázdný násypník Naložte materiál.
Ucpaný používaný měřič Vyčistěte měřič
Příliš nízké otáčky ventilátoru Zvyšte otáčky ventilátoru do doporučeného 

rozsahu (strana 42)
Zpětný chod ventilátoru Obraťte hadice okruhu ventilátoru a připojte.

Žádný průtok 
materiálu
(více řádků)

Ucpaná primární hadice osiva Zkontrolujte semenovody, zda nejsou 
zalomené, zda v jejich spodních částech 
není zatuhlý materiál a zda neobsahují 
hnízda nebo hmyz.

Zablokovaný vstup věže nebo zásobník. Vyčistěte zablokování.
Žádný průtok 
materiálu
(jedna nebo dvě 
řady)

Zablokovaný semenovod v řadě Prohlédněte a vyčistěte semenovod.
Zablokovaný port věže pro daný řádek. Otevřete víko násypníku a zkontrolujte.
Falešný alarm – senzor semenovodu 
odpojený nebo vadný.

Proveďte autotest monitoru. Vyměňte senzor 
s pracovní řádkou, abyste ověřili závadu. 
Vyměňte senzor. Nastavte citlivost senzoru.

Materiál prochází, 
ale není detekován 
monitorem osiva.

Toto je normální během prvních několika 
metrů setí, protože trvá určitou dobu, než 
materiál dojde do řádků.

Secí botky položte 3 metry před místem, 
kde má začít setí. Monitor nekontroluje 
zablokování během prvních 5 sekund.

Monitor osiva je odpojený. Připojte monitor osiva.
Příliš řídká setba
(některé řádky)

Částečné ucpání v měřicí komoře, hadicích 
na osivo, věžích nebo semenovodech

Řešte jako ucpání. Viz bod „Žádný průtok 
materiálu (více řádků)“ a „Žádný průtok 
materiálu (jeden nebo dva řádky)“.
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6. Závady a opravná opatření

Problém Příčiny Řešení
Příliš řídká setba
(všechny řádky)

Nesprávná rychlost osiva, měřicí drážky 
nebo rozsah rychlostí.

Zkontrolujte informace o rychlosti setí 
počínaje stranou 61.

Nadměrná rychlost na poli. Nadměrná 
rychlost na poli: Tabulkové rychlosti byly 
vyvinuty pro 12 km/h.

Snižte rychlost na poli.

Velikost a hmotnost osiva nebo hustota 
a granularita hnojiva je odlišná od grafu 
výsevních rychlostí.

Kalibrujte. Kompenzujte úpravou rychlosti.

Osivo nebo hustota či granularita hnojiva 
může být odlišná pro různé sezóny, výrobní 
dávky nebo různé dodavatele.

Proveďte znovu kalibraci, pokud se materiál 
mohl od poslední kalibrace změnit.

Nízký stav materiálu v násypníku. Naplňte násypník.
Příliš nízké otáčky ventilátoru Zvyšte otáčky ventilátoru
Ventilátor neběží dostatečně rychle Traktor musí být schopen dodávat 68 litrů/

min při 14 barech.
Ventilátor neběží dostatečně rychle Zkontrolujte pojistný ventil hydraulického 

ventilátoru, zda není nainstalován opačně.
Skutečná velikost pole je odlišná. Ověřte velikost pole.
Nadměrné mezery mezi záběry. Seřiďte znamenák záběrů.
Nahromadění mořidla nebo úlomků v měřiči 
osiva.

Vyčistěte měřič osiva.

Ucpaný semenovod secí botky. Zvedněte secí stroj, obnažte dolní část 
semenovodu a vyčistěte jej.

Příliš hustá setba
(všechny řádky)

Velikost a hmotnost osiva nebo hustota 
a granularita hnojiva je odlišná od grafu 
výsevních rychlostí.

Kalibrujte. Kompenzujte úpravou rychlosti.

Osivo nebo hustota či granularita hnojiva 
může být odlišná pro různé sezóny, výrobní 
dávky nebo různé dodavatele.

Proveďte znovu kalibraci, pokud se materiál 
mohl od poslední kalibrace změnit.

Skutečná velikost pole je odlišná. Ověřte velikost pole.
Nadměrné překrývání záběrů. Seřiďte znamenák záběrů.

Nerovnoměrná 
hloubka osiva

Nadměrná rychlost na poli: Zpomalte. Zkontrolujte správnou maximální 
rychlost na poli podle grafu rychlosti setí.

Nářadí není vodorovné Vyrovnejte nářadí.
Příliš mokré podmínky setí Počkejte na sušší počasí.
Poklesávající/plužící hroty bočních sekcí. Položte centrální část do pracovní polohy.

Nerovnoměrné 
rozmístění osiva

Nadměrná rychlost na poli. Snižte rychlost na poli.
Secí stroj není vodorovný Zkontrolujte vyvážení a přenos hmotnosti.
Příliš mokré podmínky setí. Počkejte na sušší počasí.
Poškozené nebo chybějící klapky osiva. Instalujte zpět klapky osiva.
Částečně ucpaný semenovod secí botky. Obnažte dolní část semenovodu a vyčistěte 

jej.
Disky secí botky se 
volně neotáčejí

Secí botka je ucpaná nečistotami. Vyčistěte secí botku.
Příliš mokré podmínky setí. Počkejte na sušší počasí.
Vadná ložiska disku. Vyměňte ložiska disku.
Ohnutý nebo zkroucený rám secí botky. Vyměňte rám secí botky.
Částečně ucpaný semenovod secí botky. Zvedněte secí stroj, obnažte dolní část 

semenovodu a vyčistěte jej.
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Problém Příčiny Řešení
Nejsou správně 
hlášeny oseté 
hektary nebo ary 
(záznam plochy 
je nejpřesnější při 
setí tam a zpět se 
znamenáky záběru, 
pouze s několika 
málo úvratěmi a 
zatáčkami).

Nadměrné překrytí nebo mezery mezi 
záběry.

Eliminujte překrytí a mezery. Seřiďte 
znamenák záběrů.

Půdní podmínky. Nepevná půda a podkluzování způsobuje 
rozdílu v registrované obdělané ploše.

Odlišná skutečná velikost pole. Ověřte velikost pole.

Utužovací kola 
správně nezhutňují 
půdu.

Příliš mokro nebo mnoho hrud. Počkejte na sušší počasí nebo proveďte 
kultivaci půdy.

Neadekvátní nebo nesprávné nastavení 
přenosu hmotnosti

Seřiďte přenos hmotnosti.

Nesprávná hloubka utužovacích kol. Resetujte hloubku utužovacích kol podle 
strany 46.

Nadměrné praskání 
semen.

Nadměrná rychlost na poli. Snižte rychlost na poli.
Nečisté osivo. Použijte čisté osivo.
Poškozeném staré nebo vyschlé osivo. Použijte čisté, nové osivo.
Příliš vysoké otáčky ventilátoru Použijte pouze takovou rychlost, aby 

docházelo k přesnému setí ve všech 
řádcích.

Utužovací kolo nebo 
secí botky „pluží“.

Příliš mokré podmínky setí. Počkejte na sušší počasí.
Couvání se secím strojem položeným na 
zemi.

Vyčistěte a zkontrolujte případné poškození.

Vadná ložiska disku. Vyměňte ložiska disku.
Opotřebované čepele disku. Vyměňte čepele disku.
Opotřebovaná nebo poškozená škrabka. Vyměňte škrabku.

Secí botky se 
zarývají příliš 
hluboko
(shrnují půdu)

Diskové secí botky jsou nastaveny příliš 
hluboko

Zvedněte rám secí botky.

Nesprávné seřízení hloubky utužovacích kol. Znovu nastavte hloubku utužovacích kol 
podle strany 46.

Příliš velký přítlak. Upravte přítlak řádkovací jednotky.
Přední secí botky 
klesají příliš 
nízko v tvrdých 
nebo minimálně 
obdělaných půdách

Diskové secí botky jsou nastaveny příliš 
hluboko

Zvedněte rám secí botky.

Hydraulika 
znamenáku záběrů 
nefunguje správně

Ze spojek či přípojů uniká vzduch nebo olej. Zkontrolujte všechny spojky a přípoje, zda v 
nich neuniká vzduch nebo olej.

Nízký stav hydraulického oleje traktoru. Zkontrolujte stav hydraulického oleje 
traktoru.

Volné nebo chybějící šrouby nebo spojovací 
prvky.

Zkontrolujte všechny šrouby a spojovací 
prvky.

Orientace disku není ideální pro dané 
podmínky

Obraťte kotouč znamenáku záběru pro 
vytažení nebo odhození nečistot.
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6. Závady a opravná opatření

6.2 Odstraňování závad brzd

Problém Příčiny Řešení
Kouř a zvláštní 
pach spáleniny z 
oblasti nápravy

Přehřáté brzdy, typicky na dlouhých, 
strmých svazích

Okamžitě zastavte. Počkejte, dokud se brzdy 
zcela neochladí. Snižte rychlost pojezdu z kopce 
zařazením nižšího převodového stupně a častými 
zastávkami. Zkontrolujte komponenty brzdy, zda 
nejsou zdeformované.

U nových brzd se může vyskytovat slabý 
kouř nebo pach spáleniny, dokud si 
destičky nesednou na bubny.

Pokud problém přetrvává nebo pokud brzdy 
nejsou účinné, zkontrolujte brzdy.

Nedostatečné 
brždění,
jedno kolo

Nedostatečně nahuštěná pneumatika. Nahustěte všechny pneumatiky podle specifikace.
Opotřebované brzdné destičky nebo 
buben

Proveďte servis brzd.

Opotřebovaný nebo netěsný válec brzd. Opravte nebo vyměňte válec.
Tuk nebo olej na brzdných destičkách Opravte problém způsobující znečištění. Proveďte 

servis brzd.
Seřizovací zařízení brzd neseřizuje Mechanismus mohl zatuhnout kvůli ledu nebo 

zaschlým nečistotám. Zkontrolujte poškození 
zabraňující pohybu. Zkontrolujte západku, zda 
není opotřebená nebo nefunkční; zkontrolujte 
pružinu západky, zda není slabá či poškozená 
nebo zda nechybí.

Nedostatečné 
brždění,
všechna kola

Vzduch v brzdném okruhu secího stroje Zkontrolujte spoje, zda nejsou uvolněné. 
Zkontrolujte spojky a vedení, zda nejsou 
poškozené. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené 
nebo opotřebované spoje nebo pracovní prvky. 
Opravte zdroj úniků. Znovu naplňte a odvzdušněte 
systém.

Vzduchový/hydraulický systém: 
poškozená membrána v komoře 
kompresoru

Vyměňte kompresor.

Vzduchový/hydraulický systém: 
netěsnost vzduchového systému

Odstraňte úniky.

Vzduchový/hydraulický systém: ucpané 
filtry

Vyčistěte filtry.

Vzduchový/hydraulický systém: otevřený 
ventil

Zavřete vypouštěcí ventil.

Nedostatečné 
brždění,
všechna kola 
(pokračování)

Hydraulický/hydraulický systém: vzduch 
v brzdové hadici od traktoru

Odvzdušněte a znovu naplňte brzdovou hadici.

Opotřebené brzdné destičky a/nebo 
buben

Proveďte servis brzd.

Brzdné destičky byly nahrazeny 
neschválenými díly, které nemají 
adekvátní tření

Nahraďte destičky schválenými díly.

Tlak dodávaný traktorem je 
nedostatečný.

Minimum pro vzduchový systém je 55 kPa.

Údržbu a servis brzdy a hlavy kola 
smí provádět pouze autorizovaný 
prodejce společnosti Great Plains.
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Problém Příčiny Řešení
Žádné brždění,
jedno kolo

Otevřený odvzdušňovací port. Zavřete port. Znovu naplňte a odvzdušněte 
systém.

Brzdné destičky opotřebované nebo 
chybí.

Prohlédněte a podle potřeby opravte.

Zmrzlý válec brzd. Prohlédněte a podle potřeby opravte.
Součásti brzd poškozené nebo chybí. Prohlédněte a podle potřeby opravte.

Žádné brždění,
všechna kola

Ztráta kapaliny v brzdném systému 
secího stroje.

Zkontrolujte ztrátu kapaliny ve všech spojkách a 
odvzdušňovacích portech. Zavřete nebo opravte, 
doplňte a odvzdušněte.

Nesprávně připojené přívody k traktoru. Zkontrolujte spoje.
Brzdný systém přívěsu je deaktivován 
nebo nesprávně funguje u traktoru

Zkontrolujte funkci u jiného přívěsu.

Nedostatečný tlak v přívodech od 
traktoru.

Nechejte si zkontrolovat tlak v portu od prodejce.

Secí stroj táhne na 
jednu stranu.

Viz „Váznoucí brzdy“ níže. Zkontrolujte příčiny zablokování kol předtím, než 
se na pneumatikách vytvoří plošky.

Brzdy jsou stále 
aktivní, u všech kol

Příliš vysunuté seřizovací zařízení Resetujte západky seřizovacího zařízení a 
nechejte systém, aby se automaticky nastavil.

Vzduchový/hydraulický systém: 
Obrácené přívody vzduchových brzd 
traktoru a přívodní linka způsobuje stálou 
aktivaci brzd

Přehoďte přípoje vzduchu a zavěste.

Hydraulický/hydraulický systém: Přívod 
k brzdám secího stroje připojený k 
nesprávnému vzdálenému přípoji, který 
je stále aktivuje.

Přívod k brzdám secího stroje připojte ke 
správnému vzdálenému přípoji.

Tlak dodávaný brzdovým přívodem 
traktoru je neustále příliš vysoký 
(hydraulický) nebo příliš nízký 
(vzduchové brzdy).-

Maximální povolený hydraulický tlak je: 150 barů
Minimální vyžadovaný tlak vzduchu je: 550 kPa

Váznoucí brzdy Příliš vysunuté seřizovací zařízení Resetujte seřizovací zařízení. Prohlédněte a 
zjistěte, proč je příliš vysunuté.

Úlomky v brzdách Odstraňte brzdové obložení. Vyčistěte a vysušte.
Zdeformované části brzd škrábou Vyměňte poškozené díly.
Slabá vratná pružina Vyměňte všechny pružiny.
Uvízlý píst v brzdném válci. Opravte nebo vyměňte válec.

Brzdy se 
zasekávají, rachotí 
nebo drnčí

Slabé vratné pružiny Vyměňte všechny pružiny.
Opotřebovaný, zdeformovaný nebo 
zploštěný buben

Je-li opotřebení bubnu v rámci specifikace, 
opravte jeho povrch; jinak jej vyměňte.

Podhuštěná nebo menší pneumatika v 
páru

Pokud nahuštění podle specifikace nevyřeší 
problém s kontaktem, vyměňte pneumatiku.

Uvolněné, opotřebované, poškozené 
nebo chybějící komponenty brzd v 
náboji.

Prohlédněte brzdy.

Volná nebo opotřebovaná ložiska kol Vyměňte ložiska.
Plochá místa na 
pneumatikách

Viz „Brzdy jsou stále aktivní, u všech kol“

Skřípání brzd Opotřebované brzdné destičky Zkontrolujte brzdy. Vyměňte opotřebované 
destičky.

Zdeformované části brzd škrábou Zkontrolujte brzdy. Vyměňte poškozené díly.

6. Závady a opravná opatření
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