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Vastavusdeklaratsioon 

Käesolevaga kinnitab Great Plains UK Ltd., et Great Plains Centurion, mille seerianumber on kinnitatud 
raamile, vastab alljärgnevalt loetletud direktiividele ja eeskirjadele ning on nende kohaselt sertifitseeritud. 

  ELi masinadirektiiv 2006/42/EMÜ

  Masinate ohutuse seadus 2008

  Tööseadmetele kohalduvad nõuded ja nende kasutamine 1998

Kohaldatud on järgmiste harmoniseeritud standardite nõudeid: 

 EN ISO 12100-1: 2003 (Masinate ohutus) 

 EN ISO 12100-2: 2003 (Masinate ohutus) 

  EN ISO 4254-1: 2009 (Põllumajandusmasinad. Ohutus. Üldised ohutusnõuded)

TOOTJA:

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

Telefon: +44 015 2930 4654 

SERTIFITSEERITUD GREAT PLAINS UK LTD.I NIMEL:

Colin Adams

Tegevdirektor 

Vastavusdeklaratsioon
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GARANTII
TINGIMUSED

Selles garantiis viidatakse ettevõttele Great Plains UK Ltd. (edaspidi: ettevõte)

1.  Käesoleva garantii sätete kohaselt annab ettevõte kõikidele enda müüdud uutele masinatele 
12-kuulise materjali- ja tootmisdefektide garantii, mis hakkab kehtima kuupäevast, kui lõppkasutaja 
on toote paigaldanud.

Mõnele osale antakse lisagarantii, mis ületab standardse 12 kuud. Lisateabe saamiseks pöörduge 
otse edasimüüja või ettevõtte Great Plains UK Ltd. poole.

2.  Kui ettevõtte tarnitud masin või selle osa ei vasta garantii punktis 1 sätestatud nõuetele, on 
ettevõttel õigus oma äranägemisel:

(a) parandada seade või selle osa ettevõtte kulul, või
(b) hüvitada ostjale seadme või selle osa ostuhind, või 
(c) nõustuda seadme tagastamisega ja ostja valiku põhjal, kas: 
 I) teha tagasimakse või lubada ostjal esitada arve seadme või selle osa maksumuse 

ulatuses, või
 II)  asendada seade või selle osa, kumb on mõistlikum.

3.  Garantii ei kohusta ettevõtet tegema mingeid makseid tulu saamata jäämise, tulenevate kahjude 
või ostja võimalike kohustuste tõttu, mis tulenevad masina defektist, ega kohusta ettevõtet 
millekski muuks, kui punktis 2 sätestatud.

4.  Garantiist tuleneva nõude kohaselt tuleb ettevõtet kirjalikult teavitada, täpsustades kaebuse 
olemuse, 14 päeva jooksul alates remontimise kuupäevast.

5.  Garantiist tuleneva nõude võib esitada ainult seadme esmane ostja ja see ei ole üleantav 
kolmandale poolele.

6.  Kui ostja rendib seadet kolmandale poolele, kohaldub garantii ainult nõuetele, millest teavitatakse 
ettevõtet kirjalikult 90 päeva jooksul alates seadme tarne kuupäevast ja punkti 1 tõlgendamisel 
asendatakse 12 kuu pikkune periood 90 päevaga.

7.  Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

(a) seadmele on paigaldatud osad, mida ei ole ettevõte valmistanud, tarninud ega heaks kiitnud, või
(b) seadet on remontinud keegi teine kui ettevõte ja puudub ettevõtte kirjalik luba seadme 

remontimiseks, või
(c)  seadmele on tehtud muudatused, mille kohta puudub ettevõtte kirjalik luba või seadme kahjustused 

tulenevad õnnetusest, või
(e) seadet on väärkasutatud, ülekoormatud, kasutatud mittesihipäraselt või selleks mitte ette nähtud 

koormusega või kasutatud koos traktoriga, mille võimsus ületab haakeseadme toitevajaduse 
enam kui 40% võrra.  Nendes tingimustes kohaldub haakeseadme toitevajadus ratastraktoritele, 
kui ei ole teisiti öeldud. Roomiktraktorite kasutamisel tuleb toitele esitatavaid nõudeid vähendada 
20% võrra.

(f)  seadet kasutatakse „külvikute rongis”, kus traktori järele on haagitud mitu haakeseadet ja selleks 
puudub kirjalik luba Great Plains UK Ltd.-lt;

(g) hooldustööde tegemisel on eiratud kasutusjuhendis sisalduvaid hooldusgraafikuid;
(h) Great Plains UK Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, Inglismaa, NG34 

7EW ei ole saanud paigalduse ja garantii registreerimise sertifikaati seitsme päeva jooksul alates 
uue seadme paigaldamisest.

Garantii
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Seadme andmed
Seadme kättesaamisel kirjutage alljärgnevasse tabelisse seadme andmed: 

Edasimüüja aadress 

 Nimi  _________________________________
 Tänav  _________________________________
 Koht   _________________________________
 Tel   _________________________________

 Edasimüüja kliendinumber  ____________________  

Tootja aadress 

 Great Plains UK Ltd.
 Woodbridge Road Ind. Est.
 Sleaford
 Lincolnshire
 NG34 7EW
   
 Tel +44 015 2930 4654
 Faks +44 015 2941 3468
 E-post simba@greatplainsmfg.com

 Kliendi number   _________________________

Seerianumber
Seadme tüüp
Seadme laius
Valmistamisaasta
Tarnekuupäev
Esmakordne kasutamine
Lisatarvikud

Seadme andmed
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Sissejuhatus

Eessõna
Enne seadme kasutamist lugege 
kasutusjuhend kindlasti läbi ja järgige 
selles sätestatud nõudeid. Nii aitate vältida 
õnnetusi, vähendada remondikulusid ja 
seisuaega ning tõsta seadme töökindlust 
ja pikendada selle tööiga. Pöörake 
tähelepanu ohutusnõuetele! 

Great Plains ei võta mingit vastutust 
kasutusjuhendi nõuete eiramisest 
tulenevate kahjustuste ega talitlushäirete 
eest!

See kasutusjuhend aitab teil tundma 
õppida seadet ja selle sihipärast 
kasutamist. Esmalt antakse üldised 
juhtnöörid seadme käsitsemiseks. Sellele 
järgnevad osad seadme hooldamise kohta 
ja tegevusjuhised võimalike talitlushäirete 
korral.

Kasutusjuhendi peavad läbi lugema ja 
järgima selles sätestatud nõudeid kõik, kes 
seadet kasutavad, st

• seadmel töötav (sh ettevalmistamine 
tööks, talitlushäirete kõrvaldamine töö 
ajal ja hooldamine), ja

• seadet hooldav (hooldamine ja 
ülevaatamine) personal.

• Transport

Peale kasutusjuhendi kuulub 
tarnekomplekti varuosade nimekiri 
ja seadme registreerimisvorm. 
Välimehaanikud annavad teile juhtnööre 
seadme kasutamiseks ja hooldamiseks. 
Seejärel peate tagastama edasimüüjale 
seadme registreerimisvormi. See on 
ametlik kinnitus, et olete seadme vastu 
võtnud. Garantiiperiood algab seadme 
tarnekuupäevast.

Seadme täiustamise eesmärgil 
jätame endale õiguse muuta selles 
kasutusjuhendis olevaid jooniseid 
ning tehnilisi andmeid ja masse.

Garantiitingimused 
Meie toodete garantii materjalidefektidele 
on 12 kuud. Kohustuslikest sätetest 
kirjalike kõrvalekallete korral kohalduvad 
need kokkulepped.

Need hakkavad kehtima alates seadme 
paigaldamisest lõppkliendi juures. Garantii 
ei hõlma seadme kuluosi.

Kõik garantiinõuded tuleb esitada Great 
Plainsile edasimüüja kaudu.

Sissejuhatus
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1. Ohutusnõuded

1.0 Ohutusnõuded
Alljärgnevalt kirjeldatud hoiatused 
ja ohutusnõuded kohalduvad selle 
kasutusjuhendi kõikidele osadele.

1.1 Seadmele paigaldatud 
ohusümbolid

Seadme peal ei tohi olla 
kaassõitjaid!

Jälgige, et te ei jää seadme 
kokku ja lahti klapitavate 
osade töövahemikku!

Ärge küünitage 
kohtadesse, kus on oht 
jääda seadme liikuvate 
osade vahele!

Olge tähelepanelik – 
survestatud vedelikud 
võivad välja paiskuda! 
Järgige kasutusjuhendi 
juhtnööre!

Enne töö alustamist 
seadmel lugege 
kasutusjuhend läbi ja 
järgige selles sätestatud 
nõudeid. 

Ärge küünitage pöörlevate 
osade juurde!

Õhku paiskuda võivate 
osade oht töö ajal. 
Seiske seadmest ohutus 
kauguses!
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Hooldustööde tegemisel 
juhinduge tootja 
kasutusjuhendist. 

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendis kasutatakse kolme 
erinevat tüüpi hoiatusi ja ohutusnõudeid. 
Graafilised sümbolid:

Oluline!

Vigastuse oht!

Eluohtliku ja raske vigastuse oht!

Lugege hoolikalt läbi kõik kasutusjuhendis 
sisalduvad ohutusnõuded ja tutvuge 
seadmele paigaldatud kõikide 
hoiatussiltidega.

Hoiatussildid peavad olema alati loetavad. 
Puuduvad või kahjustunud sildid tuleb kohe 
välja vahetada.

Õnnetuste vältimiseks järgige neid 
juhtnööre. Teavitage teisi kasutajaid 
hoiatustest ja ohutusnõuetest.

Ärge tehke seadmel mingeid toiminguid, 
mis võivad mõjutada seadme ohutut 
kasutamist.

Selles kasutusjuhendis toodud kõik viited 
seadme vasakule ja paremale poolele 
kohalduvad sõidusuunas vaadatuna (kui ei 
ole teisiti öeldud).

1. Ohutusnõuded
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1.3 Ohutusnõuded 
kasutamisel
Seadmega tohib alustada tööd alles pärast 
juhendi saamist volitatud edasimüüja või 
Great Plainsi esindajalt. Täitke seadme 
registreerimisvorm ja tagastage see 
edasimüüjale.

Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, 
et kõik kaitse- ja ohutusseadised (nt 
eemaldatavad kaitseseadised), on oma 
kohal ja heas töökorras.

Kontrollige regulaarselt, kas 
kruvid ja poldid on korralikult 
kinni keeratud. Vajaduse korral 
pingutage need uuesti.

Talitlushäire korral tuleb seade 
kohe seisata ja tõkestada selle 
juhuslik käivitamine.

Kõik talitlushäired tuleb 
viivitamatult kõrvaldada.

1.2 Seadme sihipärane 
kasutamine 
Centurioni konstrueerimisel on kasutatud 
kõige uuemat tehnoloogiat ja järgitud 
asjakohaseid tunnustatud ohutuseeskirju. 
Ent sellegipoolest võivad kasutamise ajal 
tekkida ohud operaatorile või kolmandatele 
pooltele ja kahjustused seadmele või muule 
materiaalsele varale.

Seadet tohib kasutada ainult siis, kui see 
on tehniliselt ideaalses seisukorras ja ainult 
sihipärasel eesmärgil, arvestades ohutust 
ja ohte ning järgides kasutusjuhendis 
sätestatud nõudeid. Seadme ohutust 
mõjutada võivad talitlushäired või rikked 
tuleb viivitamatult kõrvaldada.

Great Plainsi originaalvaruosad ja tarvikud 
on konstrueeritud spetsiaalselt sellele 
seadmele. Me ei ole kontrollinud ega heaks 
kiitnud teiste tarnijate varuosi ega tarvikuid. 
Mitte Great Plainsi originaalvaruosade 
paigaldamine või  kasutamine võib 
oluliselt mõjutada seadme spetsiifilisi 
konstruktsioonilisi omadusi ning seadme 
operaatorite ja seadme enda ohutust. 
Great Plains ei võta mingit vastutust 
mitteoriginaalvaruosade ja tarvikute 
kasutamisest tulenevate kahjustuste eest.

Centurion on mõeldud ainult 
kultiveerimiseks ja seemnete külvamiseks. 
Seadme kasutamist muul otstarbel, 
nt transpordivahendina, loetakse 
mittesihipäraseks kasutuseks. Great Plains 
ei vastuta seadme väärast kasutamisest 
tuleneda võivate kahjustuste eest. Sellise 
riski võtab operaator ainuisikuliselt.

Centurioni haakimine suure võimsusega 
traktorite taha (võimsus 40% üle 
maksimaalse soovitatud väärtuse) võib 
põhjustada suuri koormuseid ja pingeid, 
mis võivad kahjustada seadme raami ja 
olulisi osi. Selline ülekoormamine võib 
pärssida ohutust ja seda tuleb vältida.

1. Ohutusnõuded
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1. Ohutusnõuded

1.5 Seadme haakimine
Seadme haakimise/lahtihaakimisega 
kaasneb vigastusoht. Pöörake tähelepanu 
alljärgnevale.

• Tõkestage seadme veeremine.

• Traktoriga tagurdamisel olge eriti 
ettevaatlik!

• Oht jääda seadme ja traktori vahele!

• Parkige seade kindlale tasasele pinnale.

1.6 Hüdraulikasüsteem
Ä r g e  ü h e n d a g e 
hüdraul ikavool ikuid traktori 
kü lge  enne,  ku i  mõ lemad 
hüdraulikasüsteemid (seadme ja 
traktori) on survest vabastatud.

Akumulaator iga varustatud 
hüdraulikasüsteemid võivad olla 
püsivalt survestatud (isegi kui 
traktori/haakeseadme süsteem 
on survest käsitsi vabastatud).  
Sellepärast on oluline kontrollida 
regulaarselt kõiki torusid, voolikuid 
ja kruviühendusi ning tuvastada 
võimalikud välised kahjustused. 

Hüdraulikaahelas on spetsiifilised 
liitmikud, mida ei tohi mitte mingil 
juhul rikkuda. Ärge püüdke 
muuta voolikute ega voolikute 
kinnitusklambrite paigutust, 
muidu võite põhjustada tõsiseid 
kahjustusi seadmele ja/või 
vigastusi. 

T r a k t o r i  j a  s e a d m e  v a h e l i s e d 
hüdraulikaühenduste pistikupesad ja pesad 
peaksid olema erinevat värvi, et vältida 
nende ebaõiget kasutamist.

Vältige survestatud vedelikke. Survestatud 
vedelik võib süsteemist välja paiskudes 
tungida läbi naha ja põhjustada tõsise 
vigastuse. Ohu vältimiseks tuleb enne 
hüdraulikavoolikute lahtiühendamist 
süsteem survest vabastada. 

Joonis 1. Hüdraulikakraanid

1.4 Kahjustuste korral 
vastutusest loobumine
Centurion on valmistatud äärmise 
hoolikusega. Ent sellele vaatamata võivad 
tekkida probleemid ka siis, kui seadet 
kasutatakse sihipäraselt.  Võimalikud 
probleemid:

• kuluosade kulumine;
• välisteguritest tulenevad kahjustused;
• vale sõidukiirus;
• seadme ebaõige seadistus (vale 

haakeseade, seadistusjuhiste 
eiramine).

Tagamaks seadme nõuetekohane 
talitlus ja täpne külv, kontrollige 
seadet nii enne tööd kui ka töö 
ajal.

Seadmega mitteseotud kahjudest 
tulenevaid kompensatsiooninõudeid 
ei menetleta. Siia kuuluvad ka väärast 
kasutusest tulenevad kahjud.

KRAAN KINNI      KRAAN LAHTI
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Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki ning MITTE MINGIL JUHUL 
OMA KEHAOSI! 

Hüdraulikasüsteemidega töötamise ajal 
kandke kaitsekindaid ja -prille. 

Õnnetuse korral pöörduge viivitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi 
vigastustega.  

1.7 Haakeseadme 
vahetamine / Seadistuste 
muutmine
• Tõkestage seadme juhuslik veerema 

hakkamine!
• Kasutage sobivaid tugesid ja toestage 

teie pea kohale üles tõstetud raami osad!
• Ettevaatust! Seadme eenduvatest 

osadest tulenev vigastusoht!

Ärge rongige pöörlevatele osadele, 
näiteks rullikule. Need osad võivad hakata 
pöörlema, mille tagajärjel te võite libiseda, 
ja tulemuseks on raske vigastus!

Osade eemaldamine hoolduse ajal 
võib mõjutada seadme stabiilsust. 
V ä l t i m a k s  r a s k u s k e s k m e 
ootamatust muutumisest tulenevaid 
õnnetusi, tagage seadme täielik 
toestus.

Liikuvate osadega töötamisel (nt 
kultivaatoripii sügavuse muutmisel) 
olge ettevaatlik – kinnijäämisoht! 
Enne tihvtide/poltide eemaldamist 
tuleb toestada kõik rasked osad.

1.8 Töötamise ajal
Enne töö alustamist seadmega veenduge, 
et selle tööalal ja ümbruses ei ole kõrvalisi 
isikuid (lapsed!) 

Veenduge, et on tagatud piisav nähtavus!

Ärge seiske seadmel, kui see töötab!

Avalikult kasutatavatel teedel sõitmiseks 
peab operaatoril olema juhiluba. Tööalal 
vastutab operaator kolmandate poolte eest.

Vastutav isik peab:

• andma operaatorile kasutusjuhendi koopia, 
ja 

• tagama, et operaator on kasutusjuhendi 
läbi lugenud ja mõistnud selle sisu;

• veenduma, et operaator on teadlik 
seadmega seotud erinõuetest avalikult 
kasutatavatel teedel sõites. 
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1.9 Hooldus
Kõik korralised kontrolltoimingud ja 
ülevaatused tuleb teha seaduses või selles 
kasutusjuhendis sätestatud korra kohaselt.

Hooldustööde tegemisel toimige alati 
järgmiselt: 

• jätke traktori mootor seisma ja eemaldage 
süütevõti;

• oodake, kuni kõik liikuvad osad on 
seiskunud;

• vabastage hüdraulikasüsteem survest.

Paljudes hüdraulikaahelates kasutatakse 
lukustus- või kaitseklappe, mis võivad 
hoida torudes survet isegi siis, kui nende 
ahelate traktoripoolne osa on survest 
vabastatud.  Kahtluste korral pöörduge 
vastava väljaõppe saanud personali poole 
(nt kohalik Great Plainsi edasimüüja), kes 
annab juhtnööre klappide nõuetekohaseks 
survest vabastamiseks enne nende klappide 
taha paigaldatud osade eemaldamist või 
hooldamist.

Veenduge, et hüdraulikavoolikud ei leki, 
ühendused ei ole lahti tulnud ning süsteemil 
ei ole kulumis- ega kahjustusjälgi. Puudused 
tuleb kohe kõrvaldada! Pöörake erilist 
tähelepanu voolikute väljavahetamise 
intervallidele, mis on sätestatud järgmistes 
osades. KÕIKIDE hüdraulikavoolikute 
maksimaalne ohutu tööaeg on kuus (KUUS) 
aastat alates nende paigaldamisest, eeldusel 
et neid on hoitud heas seisukorras. Voolikud, 
mida on kasutatud kuus aastat, tuleb välja 
vahetada või üle vaadata ning sertifitseerida 
vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt, kes 
võib pikendada voolikute kasutusluba (see 
tuleb nõuetekohaselt registreerida).

Pöörake erilist tähelepanu nendele osadele, 
mille hoolduseks on vaja spetsiaaltööriistu 
või kvalifitseeritud personali korraldatud 
väljaõpet.  Ärge üritage neid osi ise hooldada! 
Nende hulka kuuluvad osad, milles võib olla 
jääkrõhk (nt hüdraulikaahelad) või -jõud (nt 
vedrupiid/tasandusplaadid).

Enne hooldustööde alustamist veenduge, 
et seade on tugeval tasasel pinnal ja et 
selle veeremine on tõkestatud. Ärge ronige 
seadme osadele, v.a juhul, kui need on 
spetsiaalselt selleks ette nähtud.

Enne seadme puhastamist vee või veejoaga 
(kõrgsurve puhastusseade) või teiste 
puhastusvahenditega katke kinni kõik avad, 
kuhu ohutuse või nõuetekohase talitluse 
tagamiseks ei tohi sattuda vett, auru ega 
puhastusvahendeid (näiteks laagrid).

Määrige kõik määrdepunktid – nii tungib 
süsteemi kinni jäänud vesi sealt välja.

Hooldustööde tegemise ajal keerake kõik 
lahti tulnud kruviühendused uuesti kinni. 

Seadme hooldamisel veenduge, et süsteemi 
ei satu pinnast, tolmu, seemnekesti, õli ega 
muid ohtlikke aineid.

Uue seadme kõik mutrid ja poldid tuleb 
uuesti pingutada esimese 5 töötunni ja 
seejärel 15 töötunni järel. Sama kehtib ka 
eemaldatud või asendatud osade kohta. 
Pärast esimest 15 töötundi piisab kontrollist 
üks kord nädalas (oleneb päevasest 
töömahust).

1. Ohutusnõuded
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1.10 Tööorganid
T ö ö o r g a n i t e k s  o n  v e o t i i s e l , 
h ü d r a u l i k a ü h e n d u s e d , 
kultiveerimissektsioon, punker, külvikettad, 
reamarkerid ja kõik hooldust vajavad osad.

Hooldust käsitlevates järgmistes osades 
kirjeldatakse täpsemalt kõiki tööorganeid.

Järgige ohutust käsitlevates sektsioonides 
ning alljärgnevates osades sätestatud kõiki 
ohutusnõudeid.

1.11 Volitatud 
operaatorid
Seadmel tohivad töötada ainult isikud, keda 
operaator on volitanud ja kes on saanud 
temalt vastavad juhtnöörid. Operaator peab 
olema vähemalt 16-aastane.

1.12 Isikukaitsevahendid

 S Esmaabikarp ja tulekustuti peavad 
olema käepärast. 

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

 S Kandke kaitserõivaid ja kasutage 
isikukaitsevahendeid. 

 S Kandke tugevaid kaitsekindaid (mis 
kaitsevad seadme teravate servadega 
osade eest).

 S Kandke tööle vastavaid rõivaid ja 
isikukaitsevahendeid. Ärge kandke liiga 
avaraid rõivaid. 

 S Kandke kaitseprille, mis kaitsevad 
silmi mustuse, prahi või õhku paiskuda 
võivate esemete eest.

 

 S Kuna tugeva müra pikaajaline mõju võib 
kahjustada kuulmist või isegi kurdistada, 
kasutage sobivaid kuulmiselundite 
ka i t sevahende id ,  nagu  nä i teks 
kõrvaklapid või -tropid. 

 
 S Kuna seadmel töötamine nõuab 
tä i t  tähe lepanu,  ärge kasutage 
seadmega töötamise ajal kõrvaklappe 
meelelahutuslikul eesmärgil. 

 

1.13 Radari ohutus 
Radar kiirgab raadiosageduslikku energiat. 
Kuigi kiirgava energia tase on oluliselt alla 
standardi EN 61010-1:1993 A2:1995 osas 
12.4 sätestatud piirnormide, ärge vaadake 
otse seadmesse. 

In imesele mõjuva raadiosageduse 
piirväärtuseid käsitleva standardi FCC 47 
CFR osas 2.1091 sätestatud normidele 
vastamiseks peab radari kiirgus olema 
suunatud maapinnale ja vähemalt 20 
cm i n imeses t  kaugema le .  ÄRGE 
DEMONTEERIGE EGA KASUTAGE 
RADARIT VIISIL, MIS EI VASTA SELLE 
KASUTUSOTSTARBELE.

1. Ohutusnõuded
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1.14 Ohutus kemikaalide 
käsitsemisel 

Põllumajanduses kasutatavad kemikaalid 
võivad olla ohtlikud. Ebaõige kasutamine 
võib põhjustada raskeid vigastusi inimestele 
ja loomadele ning kahjustada taimi, pinnast 
ja vara. 

Centurioni külvikuga ei tohi kasutada 
vedelaid seemnekaitsevahendeid. 

Lugege kemikaali tootja kasutusjuhend läbi 
ja järgige seda. 

Kemikaalide käsitsemisel tuleb kanda 
kaitserõivaid ja -kindaid. 

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

Materjali sisestamiseks, väljalaskmiseks, 
punkri puhastamiseks ja doseerimisseadme 
hooldamiseks ei tohi minna punkri sisse. 

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

Punkri täitmiseks kasutage ainult seadmele 
paigaldatud astmeid/käiguteid. Ärge astuge 
seadme teistele osadele.

1. Ohutusnõuded
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1.16 Rehvide ohutus 
Rehvivahetus võib olla ohtlik ning seda võib 
teha ainult väljaõppinud personal, kasutades 
õigeid tööriistu ja vahendeid. 

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

Rataste eemaldamiseks ja paigaldamiseks 
k a s u t a g e  v a s t a v a  t õ s t e j õ u g a 
rattavahetusseadmeid. 

1.17 Ohutus tuled ja 
seadised
Aeglaselt liikuvad traktorid ja järelveetavad 
haakeseadmed võivad põhjustada ohtu, kui 
nendega sõita avalikult kasutatavatel teedel. 
Need on raskesti märgatavad, eriti pimedas. 

Avalikult kasutatavatel teedel sõites lülitage 
sisse vilkuvad hoiatus- ja suunatuled. 
Kasutage haakeseadme juurde kuuluvaid 
tulesid ja seadiseid.
 

1.18 Liiklusohutus
Avalikult kasutatavatel maanteedel, teedel 
ja piirkondades sõites on oluline täita 
kehtivaid kohalikke liikluseeskirju ning selle 
seadmega seotud spetsiifilisi eeskirju. 

Optimaalse pidurdusvõime ja juhitavuse 
tagamiseks pöörake tähelepanu lubatud 
sillakoormustele, rehvi kandevõimele ja 
kogumassile. 

Reisijate vedamine seadmega on rangelt 
keelatud!

Haakeseadme maksimaalne lubatud 
liikumiskiirus on 30 km/h. Kui pind on 
ebatasane, tuleb liikumiskiirust veelgi 
vähendada. Järsul pidurdamisel võib 
haakeseade küljele kalduda ja ümber minna. 

1. Ohutusnõuded

Transportimisel vältige õhuliine ja muid 
takistusi. Järgige transpordimõõtmeid, vt 
tehnilist spetsifikatsiooni lk 33. 
 
Ärge klappige külvikut kokku ega lahti, kui 
traktor liigub.

1.18.1 Kontroll enne 
transporti

 � Planeerige marsruut. Jälgige kõrguseid. 
Kokku klapitud Centurioni külviku kõrgus 
on 3,22 m (koos reamarkeritega) ja laius 
3 m.

 � Veenduge, et hüdraulika, elektri- ja 
pidurisüsteemi ühendused on tugevalt 
kinni.

 � Sulgege punkri kate ja lukustage see.

 � Kontrollige, kas reamarkerid on kokku 
klapitud.

 � Muidu klappige kokku ja lukustage. Vt 
osa „Kokkuklappimine” lk 27.

 � Kui traktori seisupidur on rakendatud, 
eemaldage ratastelt tõkiskingad.

 � Lülitage tuled (sh taha paigaldatud vilkur) 
maanteel liikumise režiimile.

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

 � Vabastage kõik pidurid ja olge sõitmise 
ajal väga tähelepanelik.



Centurion CDA600
270-600M-EST

18 	 2013-06-14

1.19 Välja lülitamine ja 
hoiundamine 

 S Klappige külvik lahti ja langetage 
maapinnale. 

 
 S Blokeerige rehvid tõkiskingadega 
(kuuluvad tarnesse). 

 

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

1.20 Ohutud 
hooldusvõtted 

 S E n n e  t ö ö  a l u s t a m i s t  t u l e b 
hooldustoimingud endale selgeks 
teha. Kasutage nõuetele vastavaid 
tööriistu ja seadmeid. Juhinduge sellest 
kasutusjuhendist. Lisateavet pidurite 
talitluse kohta vt lk 81. 

 
 S Töötage puhtas ja kuivas kohas. 

 
 S Klappige külvik lahti ja langetage see 
maapinnale. Parkige traktor, lülitage 
mootor välja ja enne hooldustööde 
alustamist tõmmake süütevõti välja. Kui 
töö tegemiseks peab haakeseade olema 
üles tõstetud, eemaldage lukustusrennid 
ja tõstke seade täiesti üles. Ohutuse 
tagamiseks fikseerige asend tihvtidega 
ja toestage sillatugedega. 

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

 
 S Laske külvikul täielikult maha jahtuda. 

 
 S Enne elektrisüsteemide hooldamist 
või seadistamist tõmmake lahti aku 
maanduskaabel (–). 

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

 
 S Kontrollige kõik osad üle. Veenduge, et 
kõik osad on heas seisukorras ja õigesti 
paigaldatud. 

 
 S Eemaldage määrde- ja õlijäägid ning 
praht. 

 
 S Enne töö alustamiseks eemaldage 
külvikult kõik tööriistad ja kasutamata 
osad.  

1. Ohutusnõuded
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2.0 Transport ja 
paigaldamine
Selles	 osas	 kirjeldatakse	 seadme	
transportimist	ja	esmast	paigaldust.

2.1 Tarne
Üldjuhul on seade tarnides täielikult kokku 
pandud.

•  Haakige seade traktori järele ja sõitke 
madelveokilt alla.

2.2 Transport
Centurioni külvikut saab avalikult 
kasutatavatel teedel transportida kas 
traktori järele haagituna või madelveokis.

•  Seadme transportimisel on oluline 
jälgida lubatud mõõtmeid ja masse.

•  Kui seadet transporditakse treileris 
või madelveokis, tuleb see kinnitada 
rihmade ja muude abivahenditega.

•  Enne seadme transportimist avalikult 
kasutatavatel teedel tuleb see panna 
maanteel liikumise asendisse ja täita 
kõiki maanteel transportimisega seotud 
nõudeid.

•  Maksimaalne lubatud kiirus on 30 km/h.

Enne maanteel transportimist 
tuleb punker tühjendada.

Ärge püüdke liigutada ega 
transportida seadet, mis on 
hooldusasendis (lukustusrennid 
eemaldatud).

2. Transport/Paigaldamine

2.3 Paigaldamine
Paigaldus- ja hooldustööde tegemisega 
kaasneb suurem vigastusoht. Enne tööde 
alustamist tutvuge kindlasti seadmega ja 
lugege kasutusjuhend läbi. 

Meie hooldusmehaanikud või volitatud 
edasimüüjad teevad operaatoritele esmase 
väljaõppe ja paigaldavad seadme. 

Enne seda ei tohi seadet mingil moel 
kasutada! Seadet võib hakata kasutama 
alles siis, kui operaatorid on saanud meie 
teenindusmehaanikutelt või volitatud 
edasimüüjatelt vastava juhendi.

•  Kui transpordi ajaks on seadmelt 
mõned moodulid või osad eemaldatud, 
siis enne operaatorite väljaõpet 
paigaldavad meie hooldusmehaanikud 
/ volitatud edasimüüjad need tagasi.

•  Kontrollige kõik olulised kruviühendused 
üle!

•  Määrige kõik niplid ja ühendused!
•  Veenduge, et hüdraulikaühendused 

ega torud ei leki.
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2.4.3 Külvieelne 
seadistamine
Enne rutiinsest seadistamist tehke 
alljärgnevad toimingud:

• lugege läbi osa „Ohutusnõuded”, mis 
algab lk 9;

• kontrollige, kas kõik tööorganid liiguvad 
vabalt, poldid on kinni keeratud ja 
spindlid laienenud asendis;

• veenduge, et kõik määrdeniplid on oma 
kohal ja määritud. Vt osa „Hooldus ja 
määrimine” lk 72;

• kontrollige, kas kõik ohukleepsud ja 
helkurid on oma kohal ja loetavad. Kui 
on kahjustunud, vahetage välja; 

• kontrollige, kas rehvirõhk on õige ja 
keerake rattapoldid kinni vastavalt 
nõutud pingutusmomendini. Vt osa 
„Rehvirõhutabel” lk 80.

2. Transport/Paigaldamine

2.4 Ettevalmistustööd ja 
seadistamine
Selles osas antakse juhtnööre 
traktori ja Centurioni külviku tööks 
ettevalmistamiseks, kirjeldatakse hooaja 
jooksul tehtavaid töid ning antakse 
juhtnööre seadistuste muutmiseks, kui 
traktori/külviku konfiguratsioon peaks 
muutuma.

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

2.4.1 Esmakordne 
seadistamine
• Paigaldage monitori konsool traktori 

kabiini. 

Paigaldage konsool nii, et seda 
on külvamise ajal mugav jälgida 
ning et see ei sega traktori ohutut 
juhtimist põllul või avalikult 
kasutatavatel teedel.

• Seadke reamarkeri pikendus (lk 38).

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

• kontrollige, kas külgsektsioon on 
horisonteeritud ja joondatud;

• kontrollige kiirusanduri kalibreerimist;

• õhutustage kogu õhusüsteem, et 
eemaldada kondensatsioonivesi; 
kontrollige õhuvoolu kõikides 
tööriistaribades ja veenduge, et 
süsteem ei ole ummistunud;

• kui olete selleks hooajaks töö lõpetanud, 
määrige silindrivarred uuesti.
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2.5 Külviku haakimine 
traktorile

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

1. Traktori aiste ja külviku 
haakemehhanismi ühendamiseks 
tagurdage traktoriga külviku poole. 

2. Ühendage aisad ja külviku 
haakemehhanism ning veenduge, et 
kuulid on korralikult oma kohal. 

3. Tõstke aisad/haakemehhanism üles ja 
lükake seisupidur tööasendisse.

4. Lülitage traktori mootor välja ja 
eemaldage süütevõti.

5. Ühendage hüdraulikavoolikud (lk 22).

6. Ühendage pidurivoolikud (lk 23).

7. Ühendage elektrikaablid (lk 24).

2. Transport/Paigaldamine
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2.6 Hüdraulikavooliku 
kinnitamine

Survestatud vedelik võib 
süsteemist välja paiskudes 
tungida läbi naha ja põhjustada 
tõsise vigastuse. Ohu vältimiseks 
tuleb enne hüdraulikavoolikute 
lahtiühendamist süsteem 
survest vabastada. Õlilekete 
tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki ning MITTE 
MINGIL JUHUL OMA KEHAOSI. 
H ü d r a u l i k a s ü s t e e m i d e g a 
töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse 
korral pöörduge viivitamatult arsti 
poole, kellel on kogemusi seda 
tüüpi vigastustega.

Hüdraulikasüsteemiga tohib töötada ainult 
vastava kvalifikatsiooniga personal!

Great Plainsi hüdraulikavoolikutel on 
värvikoodid, mis lihtsustavad õigete 
voolikute ühendamist traktori vastavatesse 
väljunditesse. Voolikul, mis on mõeldud 
ühendamiseks konkreetsesse klappi, on 
sama värvi käepide.

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

Voolikute eristamiseks ühes ja samas 
hüdraulikaahelas jälgige voolikute otstesse 
paigaldatud märgiseid.

Madalsurve (Case) väljavooluühendus:
ventilaatori hüdraulikamootori 
tihendite kaitsmiseks ühendage 
kasti väljavooluvoolik madalsurve 
väljavooluühendusega. 

Ühendage mootori madalsurve 
tagasivooluvoolik (tähisega SUMP) suure 
jõudlusega madalsurve tagasivooluporti. 
Kogumistoru eristab ¾-tolline BSP-liitmik.

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

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

2.7 Pidurivooliku 
ühendamine
Centurion on saadaval kahe erineva 
pidurisüsteemiga (haakeseadme 
pidurdamine) – kahetorusüsteemiga 
õhkpidurid ja ühetorusüsteemiga 
hüdropidurid. Mõlema süsteemi puhul 
käitavad külviku hüdraulikatöösilindri traktori 
haagisepiduri väljundpordid.  Tavaliselt 
on traktori haakeseadme pidurisüsteem 
integreeritud traktori piduritega ja 
haakeseadme pidurid rakenduvad siis, 
kui operaator rakendab traktori pidurid. 
Haakeseadme pidurisüsteem võib olla 
integreeritud traktori seisupiduriga, kuid 
ei pruugi seda olla. Üldjuhul ei rakendu 
haakeseadme pidurid automaatselt traktori 
seisupiduri rakendamisel ja need ei tohi 
rakenduda koos traktori avariipiduritega.

Veenduge, et operaator 
mõistab, millal on külviku pidurid 
rakendunud ja millal vabastatud.

Ka tuleb teada piiranguid traktori 
juhtimises ja neid järgida, kui kasutatakse 
haakeseadme pidureid. Haakeseadme 
pidurite kasutamisel on üldjuhul vaja 
ühendada nii esi- kui ka tagasillapidurid 
ja vältida diferentsiaali (pööramise ajal 
pidurdamine).

2. Transport/Paigaldamine
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ühendamise ja lahtiühendamise 
ajal EI OLE ühtegi momenti, 
kus traktoriga on ühendatud 
ainult punane voolik. See peabki 
nii olema ja seda tuleb pidada 
voolikute ühendamisel reegliks.

Ärge kasutage Centur ion i 
h a a k e s e a d e t ,  m i l l e l  o n 
ühetorusüsteemiga õhkpidurid. 
See külvik on mõeldud liikumiseks 
kiirusel, mille puhul on vaja 
kasutada kahetorusüsteemiga 
õhkpidureid. Ühetorusüsteemiga 
traktor ei suuda varustada paaki, 
mis toidab külviku pidureid.

2.7.2 Hüdropidurivooli
kute ühendamine
See on ühetorusüsteem, mis tuleb 
ühendada traktori piduriväljundiga. Sellel 
on sisekeermega liitmik.

2.7.1 Õhkpidurivoolikute 
ühendamine
Õhkpidurite või õhk- ja hüdropiduritega 
varustatud Great Plainsi  seadmete 
ühendamisel ja lahtiühendamisel järgige 
allpool toodud juhtnööre. Pange tähele, et 
need juhtnöörid ei kohaldu seadmetele, mis on 
varustatud AINULT HÜDROPIDURITEGA.

Ühendamine 

1. Tagurdage haakeseadme juurde ja 
ühendage see traktoriga, nagu on lk 
21 kirjeldatud. 

2. Kui haakeseade on ühendatud, 
ühendage õhuvoolikud. Ühendamisel 
jälgige, et ühendate esimesena kollase 
vooliku ja seejärel punase.

3. Nüüd on pidurivoolikud ühendatud ja 
kasutusvalmis.

4. Jätkake ühendamist nii, nagu on lk 21 
kirjeldatud.

Lahtiühendamine

1. Parkige haakeseade nii, nagu on lk 31 
kirjeldatud. 

2. Kui haakeseade on veel traktoriga 
ühendatud, ühendage esmalt punane 
pidurivoolik lahti ja seejärel kollane.

3. Pidurid on nüüd RAKENDUNUD ja 
hoiavad haakeseadet paigal, eeldusel 
et need on nõuetekohaselt seadistatud 
ja  ne id  on õ igest i  hoo ldatud.  
(Märkus. Kui pärast kõikide voolikute 
lahtiühendamist on haakeseadme 
paak õhust tühjaks lastud, kukuvad 
pidurid ära (sama olukord kui šuntklapi 
surumisel). 

4. Jätkake haakeseadme lahtiühendamist, 
kuni see on täielikult lahti. 

Nende juhtnööride järgimisel näete, et 

2. Transport/Paigaldamine

Joonis 2. Pidurite ühendusvoolik.
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2. Transport/Paigaldamine

2.7.3 Hüdraulik
avoolikute värvikoodid
Hüdraulikavoolikutel on kaablivitstest 
värvikoodid, mis aitavad eristada erinevaid 
ahelaid. Ühe kaablivitsaga voolikud on 
mõeldud ahela silindripoolele ja kahe 
kaablivitsaga voolikud vardapoolele.

P1
P2
Tasandusplaat 1
Tasandusplaat 2
Mälusilinder 1
Mälusilinder 2
Ventilaator
Kogumistoru
Väljavoolutoru

2.7.4 Elektrisüsteemi 
ühendamine
Enne elektrisüsteemi ühendamist lülitage 
traktori mootor ja haakeseadme toide välja.

1. Ühendage tuledesüsteemi pistik traktori 
väljundisse.

2. Ühendage monitori pistik traktori 
vastavasse pistikupesasse.

3. Ühendage võimalikud lisad või hiljem 
paigaldatud elektrisüsteemid.

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

2.7.5 Vilkuri kasutamine
Vilkuri kasutamine on kohustuslik seadme 
transportimisel või sellega töötamisel.  See 
kuulub tulede peaahelasse ja põleb, kui 
tuled on sisse lülitatud.

2.7.6 Tõkiskingad
Veenduge, et traktori ülekandemehhanism 
on parkimisrežiimis ja et traktori seisupidur 
on rakendunud.

Külviku seisuasendi kindlustamiseks 
kuulub komplekti kaks paari tõkiskingi 
(kokku 4 tõkiskinga). Vedavate rataste ette 
ja taha paigaldatud tõkiskingad tagavad 
külviku ohutuse.

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

Joonis 3. Elektriühendused
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2.8 Kõrgused ja 
horisonteerimine
Ühtlase külvisügavuse saavutamiseks 
peavad raami kõik sektsioonid olema õigel 
kõrgusel ja horisontaalselt. Põhiraami 
horisonteeritus sõltub haakemehhanismi 
kõrgusest. See peab olema kogu aeg 
ühesugune, et raam püsiks horisontaalne 
ja et radari kiiruskalibreerimine jääks 
muutumatuks.

Üldjuhul ei ole raami horisonteerituse 
reguleerimine vajalik. Kui külvisügavusega 
on probleeme, tuleb reguleerida külviku 
horisonteeritust.

Ühtlase külvisügavuse tagamiseks peab 
raam olema külvamise ajal horisontaalne. 
Muidu ei pruugi tulemused olla 
ootuspärased. 

2.9 Külvisügavuse 
kontrollimine
Külvamise ajal peab haakeseadme raam 
olema maapinna suhtes horisontaalselt. 
Ainult siis tagavad tööriistaribad 
maksimaalselt ühtlase külvisügavuse.

Olenevalt saagist, pinnase tingimustest, 
ketta kulumisastmest ja teistest teguritest 
võib olla vaja muuta haakemehhanismi 
kõrgust.

Kultiveerimisketta ja tasandusplaadi 
kõrgust saab reguleerida hüdrauliliselt 
rataspakkerite eest. Kaaluanduritega 
varustatud haakeseadmete külgsektsiooni 
survet kontrollitakse automaatselt. 
Survet jälgitakse haakeseadme esiosale 
paigaldatud ülemiselt näidikult.

Veotiisli kõrguse reguleerimisel:

1. sõitke haakeseadmega pinnale, kus on 
samad tingimused mis külvamise ajal; 

2. seadke haakemehhanismi kõrgus;

3. langetage haakeseade ja klappige see 
lahti (lk 26);

4. sõitke 10 meetrit edasi, nii et seemendid 
on pinnases;

5. kontrollige veotiisli kõrgust kogu külviku 
ulatuses.

2.9.1 Reamarkeri 
seadistamine
Enne esimest kasutuskorda tuleb markeri 
pikendus reguleerida või üle vaadata. Vt 
osa „Reamarkeri reguleerimine” lk 38.

Enne igat külvihooaega kontrollige ja 
reguleerige reamarkeri ketast (vt lk 39).

2. Transport/Paigaldamine
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2.10.1 Lahtiklappimine
Järgmised juhtnöörid on antud eeldusel, 
et külvik on transportimiseks (nt kliendile 
tarnimiseks) kokku klapitud. Järgige allpool 
toodud juhtnööre, kuni see toiming muutub 
teile harjumuspäraseks.

1. Liikuge külvikuga tasasele pinnale, 
kus on kõrguses ja külgedel palju vaba 
ruumi seadme lahtiklappimiseks. 

2. Veenduge, et tööorganid on üles 
tõstetud. Vabastage tihvtid ja 
langetage külvik maapinnale (ahela 
aktiveerimiseks vajutage tõstmise/
langetamise nupule).

3. Vabastage külgsektsiooni 
lukustusmehhanism.

4. Klappimisahela valimiseks vajutage 
juhtimispaneelil olevale nupule 
„Klappimine”. Külgsektsioonide kokku-/
lahtiklappimiseks võib kasutada traktori 
suunaklappe. Üks külgsektsioon 
võib jõuda maapinnale varem kui 
teine. See on normaalne, kui lahti- 
ja kokkuklappimine toimuvad veidi 
ebasümmeetriliselt.

2.10 Lahti ja 
kokkuklappimine
Haakeseadet tohib lahti ja kokku klappida 
ainult siis, kui hüdraulikasüsteemist 
on õhk täielikult välja lastud ja see on 
hüdraulikaõliga täitunud. Seadme lahti- 
ja kokkuklappimisel hoidke ise eemale ja 
jälgige, et tööalal ei ole kõrvalisi isikuid.

Külviku lahtiklappimisel, sellega töötamisel, 
kokkuklappimisel ja transportimisel 
jälgige, et tööalal ei ole õhuliine. Seade 
ei ole maandatud. Kõrgepinge korral 
võib ka otsene kokkupuude põhjustada 
elektrilöögiohu. Haakeseadmes, kärus või 
traktoris olev pinge võib põhjustada raske 
või eluohtliku vigastuse.

Kokkuklappimise ajal hoidke inimesed 
külvikust ja traktorist alati eemale. Ohtudeks 
on pöörlevate punktide ja pöörlevate osade 
vahele lömastamine või nende vahele 
jäämine.

Veenduge, et külgsektsiooni 
lukustusmehhanism on korralikult 
rakendunud. Hüdraulikasüsteemi 
talitlushäire või hüdraulikahoobade 
liigutamise korral võivad külgsektsioonid 
ootamatult alla kukkuda, põhjustada 
maanteel raske liiklusõnnetuse või 
lömastada külgsektsioonide lähedale 
jäävaid objekte. Tagajärjeks võivad olla 
eluohtlikud või rasked vigastused ja vara 
kahjustus. 

Ärge kasutage rehve astmetena ega 
platvormidena. Haakeseadme langetamisel 
võivad rehvid ainult kergelt vastu maapinda 
puutuda või vabalt pöörelda. 
Seadet võib lahti ja kokku klappida ainult 
tugeval tasasel pinnal. Kallakul risti seistes 
võib külgsektsioonide lukustustihvtide 
rakendamine või vabastamine olla 
raskendatud või võimatu.

Et vältida kokku- ja lahtiklappimise 
ajal kahjustusi, peavad külviku 
tööorganid (rattajäljekobestid, 
k u l t i v e e r i m i s k e t t a d , 
tasandusplaadid ja tööriistaribad) 
olema üles tõstetud.

2. Transport/Paigaldamine

Joonis 4. Külgsektsiooni lukustusmehhanism
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2.10.2 Kokkuklappimine
Põldude vahel või üle avalikult kasutatavate 
teede sõitmiseks, parkimiseks või kui te 
seadet pikema aja jooksul ei kasuta, tuleb 
külvik kokku klappida.

Järgige allpool toodud juhtnööre, kuni see 
toiming muutub teile harjumuspäraseks.

1. Veenduge, et reamarkerid on täielikult 
kokku klapitud.

2. Liikuge külvikuga tasasele pinnale, 
kus on kõrguses ja külgedel palju vaba 
ruumi seadme kokkuklappimiseks.

3. Veenduge, et tööorganid on üles 
tõstetud.

4. Klappimissilindrite sissetõmbamiseks 
aktiveerige juhtimispaneelilt 
klappimisahel. Üks külgsektsioon võib 
jõuda piirasendini varem kui teine. See 
on täiesti normaalne, et kokkuklappimine 
toimub veidi ebasümmeetriliselt.

5. Veenduge, et külgsektsiooni 
lukustusmehhanism rakendub 
korralikult.

6.	 Tõsteahela	 aktiveerimiseks	 vajutage	
nupule	 „Maanteetransport”.	 Külviku	
tõstmiseks	 lukustusrennidesse	 tuleb	
tõstesilindrid	sisse	tõmmata.	Lukustage	
tihvtidega.

Enne seadme kokkuklappimist 
veenduge, et punkri küljepaneelid 
on suletud. 

2. Transport/Paigaldamine
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2.11 Külviku langetamine 
ja tõstmine
Selles osas kirjeldatakse kogu külviku 
langetamist ja tõstmist tõstetelje silindrite 
abil.

Külviku langetamisel ja tõstmisel jääge 
külgsektsioonidest ja seemenditest 
eemale. Külgsektsioonid on äärmiselt 
rasked ja need laskuvad hüdraulikasurve 
abil. Ketasnoad ja seemendikettad on 
teravad. Langetamisel lõikavad või 
purustavad seemendid kõik, mis nende alla 
jääb ja võivad põhjustada raske vigastuse 
või surmaga lõppeva õnnetuse.

Keskmist sektsiooni hoiab üleval ainult 
hüdraulikasurve ja see võib aja jooksul 
hakata aeglaselt alla vajuma. Kui 
hüdraulikasüsteem on kahjustunud, 
võib see kiiremini vajuda. Need vajuvad 
kiiremini, kui hüdraulikasüsteemis tekib 
talitlushäire või kui tõsteahel on seatud 
ujuvasendisse.  

Traktori juhusliku liikumise vältimiseks 
rakendage traktori pidurid või seisupidur. 
Tõstmise ja langetamise ajal seiske 
ratastest ja tööriistaribadest eemal. 

Ärge langetage enne, kui lahti- või 
kokkuklappimine on täielikult lõppenud. 
Seemendid võivad pinnasesse kaevuda või 
lohiseda pinnases ning seeläbi kahjustuda.

2.11.1 Langetamine
Veenduge, et hoolduse lukustusrennid on 
paigaldatud ratta tõstesilindritele.

Enne kokku- ja lahtiklappimist tuleb külvik 
maha langetada (tööorganid peavad olema 
üles tõstetud).

Veenduge, et seemendite tööalal ei ole 
kõrvalisi isikuid.

Külviku langetamiseks vajutage 
juhtimispaneelil asuvale nupule 
„Maanteetransport” või kasutage traktori 
suunaklappi.

Ärge seiske ratastel. Rataste 
kasutamisel astmena võivad 
need ootamatult pöörlema 
hakata ja põhjustada seeläbi 
raske vigastuse. 

2. Transport/Paigaldamine
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2.11.2 Tõstmine
Lahti- ja kokkuklappimiseks 
peavad tööorganid olema 
üles tõstetud. Muidu võivad 
kokku- või lahtiklappimise ajal 
külgsektsioonide siseküljel 
asuvad tööorganid maapinnal 
lohiseda või küljesuunas 
pinnasesse kaevuda ning 
seejärel kahjustuda.

Enne järske pöördeid 
ja tagurdamist tõstke 
k u l t i v a a t o r i s e k t s i o o n i d /
tööriistaribad täiesti üles. 
Tagurdamine alla lastud 
seemenditega võib viimaseid 
kahjustada. Järsud pöörded alla 
lastud seemenditega võivad 
kahjustada keskpunkti lähedal 
olevaid seemendeid.

Veenduge, et haakeseadme sektsioonide 
lähedal ei ole kõrvalisi isikuid.

Kui seade on kokku klapitud, vajutage 
juhtimispaneelil nupule „Maanteetransport”. 
See aktiveerib ahela, mis võimaldab 
traktori suunaklappide abil seadme 
transpordiratastele tõsta ja sealt langetada. 
Silindrite lukustamiseks kasutage tihvte 
(vt joonis 6). Maanteel liikumiseks tuleb 
silindrid lukustusrennidesse sisse tõmmata 
ja seejärel tihvtidega lukustada.

2. Transport/Paigaldamine

Lukustusrenne kasutatakse 
silindrikäigu piiramiseks tavalise 
töö ajal. Lukustusrennid võib välja 
võtta AINULT seadme täielikult 
ülestõstmiseks hoolduse ajal. 
Ärge püüdke seadet liigutada, 
kui see on hooldusasendis.

Joonis 5. Lukustusrenn hooldusasendis

Joonis 6. Lukustusrenn töö-/transpordiasendis.
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Pumbake rehvidesse 
õhku vastavalt tehases 
spetsifitseeritud väärtusele. 
Pingutage rattamutrid ettenähtud 
momendiga. Liiga tühjad rehvid 
või lahtised mutrid võivad 
põhjustada kontrolli kadumise. 
Liiga täis rehvid või liiga 
tugevalt kinni keeratud mutrid 
võivad ootamatult puruneda ja 
põhjustada kontrolli kadumise. 
Kontrolli kadumine võib lõppeda 
ränga õnnetusega, mis võib 
põhjustada eluohtliku või raske 
vigastuse ja kahjustada seadet. 

Kontrollige regulaarselt tulesid 
ja helkureid. Vajaduse korral 
asendage lambipirnid ja 
pleekinud, kulunud või puuduvad 
kleepsud. Liikumise ajal peavad 
tuled olema sisse lülitatud. 
Need on olulised nähtavuse 
tagamiseks, eriti juhtidele, kes ei 
ole põllumajandusseadmetega 
kursis või kellele võib aeglaselt 
liikuv sõiduk tulla ootamatusena. 
Esituled tuleb lülitada maanteel 
liikumise asendisse.

2.12 Külviku 
transportimine

Traktori mass peab olema 
vähemalt 67% järelveetavast 
külvikust. Kontrollige, kas 
pukseeriv sõiduk vastab 
töötingimustele. Mittesobiva 
pukseeriva sõiduki kasutamine 
on äärmiselt ohtlik, tulemuseks 
võib olla kontrolli kadumine, 
tõsise vigastuse või surmaga 
lõppev õnnetus. Vt kõrvallehel 
olevat tabelit. Ärge pukseerige 
külvikut, mille mass ületab sõiduki 
lubatud pukseerimiskoormuse.

Kontrollige sildadel lubatud 
koormuseid ja planeerige 
marsruut vastavalt. Koormatud 
külvik võib kaaluda rohkem kui 
lubatud koormus sildadel, millest 
peate üle sõitma.

Maksimaalne liikumiskiirus on 30 
km/h, seda kõikides tingimustes. 
Kui kasutate kergemat traktorit, 
valige aeglasem kiirus. Liiga 
suure kiiruse tagajärjel võib 
operaator kaotada seadme 
üle kontrolli või seadet ei ole 
võimalik peatada. Vähendage 
kiirust, kui seade on koormatud 
või kui teeolud ei ole ideaalsed.

Kui külgsektsioonid on kokku 
klapitud, veenduge, et nende 
lukustusmehhanism on 
rakendunud.

2. Transport/Paigaldamine

Joonis 7. Esituled maanteel liikumise asendis



31Centurion CDA600
270-600M-EST

2013-06-14

2.13 Seadme parkimine
Niiskusest tulenevate kahjustuste 
vältimiseks tuleb seade võimaluse korral 
parkida sisetingimustesse või panna katte 
alla.

Seadmega manööverdamisel pöörake 
tähelepanu ümbrusele. Veenduge, et 
manööverdusalal ei ole kõrvalisi isikuid 
(jälgige lapsi!).

1. Parkige seade tasasele ja tugevale 
pinnale.

2. Langetage seade tugijalale/
transpordiratastele ja veenduge, et see 
seisab stabiilselt.  Veenduge, et tihvt on 
korralikult sisestatud.

3. Pange rataste alla tõkiskingad.

4. Ühendage seade traktori aistest lahti.

5. Lülitage traktor välja ja eemaldage võti.

6. Ühendage lahti hüdraulikavoolikud ja 
elektrikaablid/pidurivoolikud.

Joonis 8. Tugijalg parkimisasendis

2. Transport/Paigaldamine
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3.0 Tehnilised andmed

6,0 m
Töölaius 6000 mm
Transpordilaius 2990 mm
Transpordikõrgus 3,22 m koos markeritega (3,07 m ilma)
Transpordipikkus 8000 mm
Mass 7700 kg (sõltub lisadest)
Punkri maht 4100 liitrit
Traktori võimsus* 250–400 hj

* Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on oluline, et haakeseade ja traktor sobiksid koos töötama. 

3. Tehnilised andmed
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4.0 Reguleerimine/Kasutamine
4.1 Kirjeldus

Joonis 9. Great Plains Centurion

1. Eesmine haakemehhanism
2. Rattajäljekobestid
3. Kultiveerimiskettad
4. Tasandusplaat
5. Rataspakker
6. Külvikettad
7. Tärkamiseelne marker
8. Järeläke
9. Seemnekastid
10. Reamarker
11. Punker

1
2

11

3

10

4. Reguleerimine/Kasutamine

8

4
5

6

9

Centurioni seab uued tootlikkuse, 
efektiivsuse ja ökonoomsuse 
standardid, seal kasutatakse end juba 
tõestanud tehnoloogia kõrval palju 
uuenduslikke omadusi.  Tulemuseks on 
ketaskultivaatorkülvik, mis sobib ideaalselt 
otsekülviks ja külvamiseks pärast kündi. 
See seade tagab ülimalt täpse, ühtlase 
asetuse ja sügavusega külvi väga paljudes 
erinevates pinnasetüüpides ja -tingimustes. 
Centurioni väljatöötamisel järgiti end 
juba tõestanud Great Plainsi külvamise 
tehnoloogiat, mis tagab ühtlase tärkamise 
ja optimaalse saagi.
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4. Reguleerimine/Kasutamine

4.3 Käivituseelne kontroll
Enne kui lähete Centurioni külvikuga 
põllule, tehke alljärgnevalt kirjeldatud 
toimingud.

 � Enne surve rakendamist kontrollige üle 
kõik hüdraulikavoolikud ja -liitmikud. 

Survestatud vedelik võib 
süsteemist välja paiskudes olla 
piisavalt tugev, et tungida läbi 
naha. Väga väikesest avast 
välja paiskuv vedelik võib olla 
peaaegu nähtamatu. Õlilekete 
tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki ning mitte mingil 
juhul oma kehaosi. Kandke 
tugevaid kaitsekindaid. Õnnetuse 
korral pöörduge viivitamatult arsti 
poole, kellel on kogemusi seda 
tüüpi vigastustega. 

 � Vt osa „Ohutusteave” alates lk 9.

 � Määrimisel järgige osa „Hooldus ja 
määrimine” lk 72.

 � Veenduge, et kõikides rehvides on õige 
rõhk. Vt osa „Rehvirõhutabel” lk 80.

 � Kontrollige üle kõik poldid, tihvtid ja 
kinnituselemendid. Pöördemomente vt 
osast „Pöördemomentide tabel” lk 80.

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

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

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

Centur ion i  par imate  tööomaduste 
tagamiseks tuleb teada kõikide komponentide 
tööpõhimõtet. Optimaalsete tulemuste 
saavutamiseks saab kõiki komponente ka 
seadistada.

Isegi kui külvitingimused eriti ei muutu, tuleb 
seadet aeg-ajalt seadistada, sest osad 
kuluvad.
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Joonis 10. Veotiisel ristvõll-haakemehhanismiga

4.4 Tiisel
Centurioni ette on paigaldatud 3. või 4. 
kategooria ristvõll-haakemehhanism. 

4.5 Rattajäljekobestid
Rattajäljekobestid on paigaldatud 
hüdraulilisele hoovale, mis võimaldab neid 
liigutada – kobestid peavad liikuma mööda 
traktori rattajälgi. Kõik piid on varustatud 
vedrudega, mis võimaldavad kobestil 
liikuda üle kivi või muu takistuse, et vältida 
osade kahjustumist.

Rattajäljekobesti sügavuse reguleerimiseks 
eemaldage tihvt, lükake sälkudega profiili 
kinnituskronsteinis üles või alla ja seejärel 
pange tihvt tagasi.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 11. Rattajäljekobestid üles tõstetud asendis

Joonis 12. Rattajäljekobestid tööasendis
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4.6 Kultiveerimissektsioon

Centurionil on kaks rida 
kultiveerimiskettaid saagijääkide 
hakkimiseks ja segamiseks. 250 mm 
vahedega kettad tagavad kvaliteetse 
maaharimise.

460 mm sälkudega kultiveerimiskettad on 
varustatud hooldusvabade hermeetiliste 
rummudega ja löögijõudu leevendavate 
kummielementidega. Pinnasedeflektorid 
on paigaldatud külgsektsioonide otsa, 
et hoida muld seadme laiuse ulatusest 
eemal.

Centurion on varustatud sujuvalt 
reguleeritava süsteemiga, mis võimaldab 
kettaid ja tasandusplaate/ketasnuge järk-
järgult tõsta ja langetada ning pooltõste 
funktsiooniga, et põlluserval kiiremini ringi 
pöörata (operaator saab reguleerida ketta 
ja tasandusplaadi/ketasnoa tõstekõrgust). 
Lisaks saab liikumise ajal sõltumatult 
reguleerida kultiveerimisketaste ja 
tasandusplaadi kõrgust.

Kultiveerimissektsiooni sügavuse 
seadistust saab reguleerida 
mälusilindritega. Need hüdraulikasilindrid 
lühendavad silindri käiku, et tagada 
kasutaja valitud kultiveerimissügavus.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 13. Tasandusplaadi kalde reguleerimine.
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4.7 Reamarkerid

4.7.1 Reamarkeri 
pikenduse reguleerimine
Üldjuhul on reamarkeri pikendus tarnides 
transpordiasendis (hoob on täielikult 
sisse tõmmatud) ja see tuleb põllutööks 
ette valmistada. Hiljem tuleb reamarkeri 
pikendust aeg-ajalt kontrollida. Seda tuleb 
kindlasti kontrollida ja reguleerida, kui:
• muutub külvisügavus,
• muutub reamarkeri ketta kalle, või
• kui muutub reamarkeri ketta 

väljaviskesuund.

Reguleerige reamarkeri pikendust 
konkreetse põllu tingimuste kohaselt, kui 
seemendid on maapinnale langetatud ning 
kultiveerimissektsiooni kõrgus (lk 37) ja 
küljesektsiooni surve (kus kohaldatav) on 
reguleeritud. Kui pikenduse reguleerimise 
ajal ei ole seemendid külvisügavusel, võib 
reamarkeri vahe olla külvamise ajal liiga 
suur. 

Reamarkeri pikendust mõõdetakse 
maapinnal, välimise tööriistariba 
keskjoonelt kuni kettani. 

Reamarkeri pikendus on lihtsalt pool 
vahekaugusest (ääreridade vahe) pluss 
ühe rea vahe.

Joonis 14. Reamarker

4. Reguleerimine/Kasutamine

Reamarkeri pikenduse reguleerimine, kui 
külvik on langetatud:

1. tõmmake umbes 10 m ette, et jääks 
märk ja vagu;

2. keerake lahti U-polt (A), mis hoiab kinni 
markeri välimist hooba;

3. libistage välimist hooba sisse või välja, 
kuni ketas on soovitud kaugusel;

4. keerake U-poldid uuesti kinni;

5. klappige marker kokku;

6. reamarkeri kettad võivad olla teravad. 
Olge ettevaatlik, kui teete reguleerimisi 
selles piirkonnas. 

A

Joonis 15. Reamarkeri reguleerimine
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4. Reguleerimine/Kasutamine

4.7.2 Reamarkeri ketta 
reguleerimine
Reamarkeri ketta kalde reguleerimiseks 
kasutage pikendushoova otsas olevat 
reguleerijat. Keerake lahti poldid A ja B, 
pöörake ketas soovitud asendisse ning 
seejärel keerake poldid uuesti kinni. 

Et marker paistaks paremini välja, pöörake 
ketast kettateljel. Eemaldage välistelje 
mutrid. Pöörake ketas ringi ja kinnitage 
uuesti mutritega.

Pärast reguleerimist kontrollige markeri 
pikendus üle. Need reguleerimised võivad 
põhjustada väiksemaid või suuremaid 
muutusi markeri pikenduses, mille tagajärjel 
võivad tehnoradade vahed olla valed või 
tekkida ülekatted.

A B

Joonis 16. Reamarkeri ketta kalde reguleerimine
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4.8 Punker

Punkri maht on 4100 liitrit, mis toidab 
125 mm läbimõõduga doseerimisrullikut. 
Rullikul on ainulaadne laineline 
konstruktsioon, mis aitab vältida 
seemnete ebaühtlast etteannet. Kolm 
käsitsi vahetatavat rullikut võimaldavad 
külvata kõike alates rapsiseemnetest kuni 
sojaubadeni, seda kiirusel 0,5–500 kg/h. 

Punkri esiküljel on aken. Punker on 
varustatud kolme tasemeanduriga, millest 
korraga töötavad kaks. See võimaldab 
lülitada ülemised kaks käsitsi sisse või 
välja vastavalt külvatavate seemnete 
suurusele. Punkril on ava, mille pikkus 
on 2,7 m ja laius 1 m. Seda on mugav 
kopaga täita. Lisaks on sellel sulgelapats, 
mis võimaldab doseerimisrullikuid hõlpsalt 
vahetada.

4.8.1 Punkri täitmine
Sissevajumise ja kiire lämbumise 
oht: täitmiseks, tühjendamiseks 
või korraliseks hoolduseks ei 
tohi minna punkri sisse. Töö 
ajal peab kate olema kinni. 
Hoiundamise ajal peab kate 
olema kinni ja lukustatud. Hoidke 
lapsed külvikust eemal.

Joonis 17. Punker

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

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

Enne punkri kaante avamist 
lülitage ventilaator välja. Kandke 
kaitseprille ja tolmumaski või 
respiraatorit. Isegi kui ventilaator 
on välja lülitatud, võib seemnete 
või väetise juurdekallamine 
tekitada tolmupilve. Ohtlikud 
kemikaalid võivad ärritada 
hingamisteid ja silmi.

4.8.2 Punkri kate
Punkri kate peab olema kinni. 
Punkri katet tohib avada ainult 
materjali lisamiseks, punkri 
puhastamiseks ja erakorraliseks 
hoolduseks.

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

Punkri katte avamiseks ja sulgemiseks 
pöörake käepidet.

4. Reguleerimine/Kasutamine
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4.9 Üldteave ventilaatori 
kohta
Hüdrauliline ventilaator tekitab õhuvoolu, 
mis suunab materjali dosaatoritest 
voolikutesse, edasi seemnekastidesse ja 
seejärel seemendite voolikutesse.
Ventilaator peab pöörlema õiges suunas 
ja kitsas pöörlemisvahemikus, et tagada 
materjali etteanne vastavalt operaatori 
kalibreeritud külvinormile.

Seadme kahjustamise oht: 
käivitage ventilaator siis, kui 
traktor töötab madalatel pööretel. 
Ventilaatori käivitamine, kui 
traktor töötab kõrgetel pööretel, 
võib kahjustada ventilaatorit.

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

4.9.1 Ventilaatori töö 
põllul
Kui traktori mootor töötab madalatel 
pööretel, tõmmake ventilaatoriahela hoob 
aeglaselt välja. Rakendage ventilaatori 
soovituslik pöörlemiskiirus (lk 42). Ärge 
alustage külvamist enne, kui ventilaator on 
soojenenud 15 minutit.

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

Põlluserval ringi pöörates jätke ventilaator 
tööle. Seemendite ülestõstmisel lülitub 
dosaatorite ajam välja.

Kui olete külvamise lõpetanud, tõstke 
seemendid üles. Enne ventilaatori 
väljalülitamist katkestage materjali 
etteanne.

Ventilaatori väljalülitamiseks lükake 
ventilaatoriahela hoob sujuvalt 
ujuvasendisse. Ventilaator ei seisku kohe. 
Ventilaatori kontrollklapp tagab õli kohaliku 
ringluse seni, kuni labad on täielikult 
seiskunud.

4. Reguleerimine/Kasutamine

4.9.2 Ventilaatori 
pöörlemiskiirus
Vajalik ventilaatori pöörlemiskiirus sõltub 
olulisel määral külviku konfiguratsioonist, 
materjali tihedusest, seemnete külvinormist, 
liikumiskiirusest ja materjali omadustest.  
Töötage välja oma töötingimustesse 
sobivad seadistused ja pange need kirja.

Käivitage ventilaator siis, kui traktor 
töötab madalatel pööretel. Ventilaatori 
käivitamine, kui traktor töötab kõrgetel 
pööretel, võib kahjustada ventilaatorit. 
Ärge pange hüdraulikaõli voolu teist pidi 
töötama, kui ventilaator on sisse lülitatud.

Ventilaatori ideaalne pöörlemiskiirus:
• materjali etteanne on piisavalt suur, 

et vältida ummistusi (mõlemast 
dosaatorist, kui külvik on varustatud 
kahe punkriga);

• materjali etteanne on ühtlane kõikide 
dosaatorite kõikidest voolikutest, ja

• materjali etteanne on piisavalt väike, et 
minimeerida seemnete purunemist ja 
hüplemist.

Ventilaatori pöörlemiskiirust jälgib ja 
registreerib külvimonitor, kuid selle tööd 
juhitakse käsitsi. 

Kui ventilaator ei saavuta pöörlemiskiiruseks 
3000 p/min, on üks või mitu voolikut 
lahti tulnud.  Kuigi õhk liigub õhukasti 
suunas, olenemata pöörlemissuunast, on 
vastassuunas pöörlemisel tekkiv õhuvool 
süsteemi talitluse jaoks ebapiisav.
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4.10 Rataspakker
Külviketaste ette keskele on paigaldatud 
suured, täislaiuses rataspakkerid, 
mis tagavad ühtlase külvisügavuse ja 
tihendamise.

Põllurežiimis on kõik rattad pinnasega 
püsivas kontaktis, mis hõlbustab 
põlluserval pööramist. Transpordirežiimis 
on kliirens suurem. Külviku seadmiseks 
hooldusrežiimile tuleb lukustusrennid 
eemaldada, et silindreid oleks võimalik 
täielikult sisse tõmmata (vt lk 29).

Joonis 18. Rataspakker

4.9.3 Ventilaatori 
pöörlemiskiiruse 
reguleerimine
Reguleerige ventilaatori pöörlemiskiirus 
vastavalt töötingimustele.

Alustage etteannet madalate pööretega. 
Keskmine etteandekiirus on 30–45 liitrit 
minutis.

Enne külvamise alustamist laske ventilaatoril 
vähemalt 15 minutit töötada. Ventilaator ja 
külgsektsioonide survesüsteemid töötavad 
korralikult alles siis, kui hüdraulikavedelik 
on soe. 

Jälgige kollektori survenäidiku (näidikute) 
ja külvimonitori näite ning reguleerige 
ventilaatori pöörlemiskiirust, selleks 
suurendage või vähendage hüdraulikaõli 
voolu traktorist.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Ventilaatori 
p/min

Piirväärtused

Minimaalne Maksimaalne

2000 p/min kuni 4500 p/min

Tüüpiline vahemik

Minimaalne Maksimaalne

Terasorgo 3250 p/min kuni 4000 p/min

Sojaoad 2750 p/min kuni 3500 p/min

Päevalill 2250 p/min kuni 3000 p/min

Nisu 3250 p/min kuni 4000 p/min
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4.11 Külviorganid
Centurion on varustatud valatud, 
täppisväljastusega seemnejaotuspeadega, 
millel on sisse ehitatud sulgurid tehnoraja 
jaoks. Lisavarustuses on etteandeandurid, 
mis tagavad seemnete täpse etteande 
kõikidele külviketastele.

Seemnete täpse paigutuse tagavad väga 
vastupidavad külvikettahoovad, mille surve 
on reguleeritav vahemikus 40–210 kg ja 
ka sügavuse reguleerimine on väga lihtne. 
Külviketaste vaheks võib valida 167 mm 
või 125 mm.

Centurioni paljukiidetud külviketastel on 
üks paar väga tugevaid 4 mm läbimõõduga 
kettaid, mis on paigaldatud nihkega 8 mm 
(eest taha), et avada aktiivne seemneava. 
Kettad on paigaldatud ülitugevatele 
hoobadele, mis avaldavad survet kuni 210 
kg. Nii on tagatud seemnete külv pinnasesse 
ka kõige raskemates tingimustes. 

4.11.1 Tööriistariba 
reguleerimine
Alljärgnevalt kirjeldatakse Great Plainsi 
00-seeria tööriistariba võimalikke 
funktsioone (mõned kuuluvad 
lisavarustusse).

4. Reguleerimine/Kasutamine

1. Survevedru – kõik tööriistaribad on 
paigaldatud haakeseadmele hoobade 
abil, mis võimaldavad tööriistaribadel 
teineteisest sõltumatult üles ja alla 
liikuda. Reguleeritavast vedrust 
sõltub jõud, mille rakendumisel 
liigub seemendi üle takistuste. Vt 
kõrvalolevalt lehelt osa „Tööriistariba 
vedru reguleerimine”.

2. Ketasnoad – topeltketasnoad avavad 
vao ja teevad pinnasesse seemne jaoks 
vajaliku augu. Ketasnoad on varustatud 
vaheseibidega, mis võimaldavad 
reguleerida ketasnuge nii, et vaod 
jäävad puhtad. Vt osa „Ketasnoa 
reguleerimine” lk 44.

3. Seemnete etteandetoru – sellest 
torust väljastatakse punkris olev 
materjal. See ei vaja reguleerimist.

4. Surverattad – sulgevad pinnasesse 
tehtud ava. Peale selle toetavad 
surverattad tööriistariba vaba otsa ja 
läbi T-hoova tagavad peamise kontrolli 
külvisügavuse üle. Vt osa „Seemendi 
sügavus (Surveratta kõrgus)” lk 46.

5. Seemnesuunaja – seemnelapats 
(ei ole näidatud). Seemnelapatsit 
ei ole vaja reguleerida. Kulunud 
seemnelapats tuleb lihtsalt välja 
vahetada.

Keeton®-i seemnesuunaja (pildil) – 
parandab seemne–pinnase kontakti 
ja tagab stabiilse toestuse madala 
voolukiirusega vedela väetise 
etteandetorule. Vt osa „Keeton®-i 
seemnesuunaja reguleerimine” lk 46.

6. Sisemine kaabits – aitab vältida 
ummistust ketasnugade vahel. 
Vt osa „Seemendi ketta kaabitsa 
reguleerimine” lk 45.

7. Järeläke – tasandab pinnase pärast 
külvi.

Joonis 19. Tööriistariba
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4.11.2 Tööriistariba 
vedru reguleerimine
Üldjuhul ei ole tööriistariba vedrusid vaja 
reguleerida. Tööriistariba tehaseseadistus:

� Vedru pikkus – 324 mm
� Sõlme pikkus – 562 mm

Mõnes ebaharilikus tingimuses tuleb 
rattajälgedes liikuvad tööriistaribad 
tugevamalt kinnitada.
Enne reguleerimise alustamist tuleb 
külgsektsioonid lahti klappida ja 
tööriistaribad üles tõsta, nii et vedrud on 
täielikult välja venitatud.

Keerake lukustusmutter lahti �. Pöörake 
reguleermutrit �. Surve suurendamiseks 
reguleerige vedru lühemaks, surve 
vähendamiseks pikemaks.

Reguleermutri iga pööre muudab seemendi 
ketta survet umbes 1,7 kg.

Kui survejõud on seatud, keerake 
lukustusmutter uuesti kinni.

4.11.3 Seemendi ketta 
reguleerimine
Seemendi ketta kallet ja nihet ei saa 
reguleerida, kuid ketastevaheline kaugus 
on muudetav. Seda kaugust tuleb kindlasti 
jälgida, sest kettad kuluvad. Pärast ketaste 
vahetamist tuleb vaheseibid uuesti seada.

Ideaalse vahekauguse korral on ketaste 
puutepunkt umbes 25 mm. Kui panete 
ketaste vahele kaks paberilehte, peab 
paberilehtede vahele jääma 0–44 mm. 

Kui kontaktpind on oluliselt suurem või 
väiksem (või kui kontaktpinda polegi), tuleb 
üks või mitu vaheseibi ära võtta. Kui ketta 
pöörlemisel kontaktpind muutub, on üks 
või mõlemad kettad tõenäoliselt paindes ja 
need tuleb välja vahetada.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 20. Tööriistariba vedru

Joonis 21. Ketta kontaktpinna kontrollimine
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4.11.4 Ketta 
kontaktpinna 
reguleerimine
Olge ettevaatlik, kui teete reguleerimisi 
selles piirkonnas. Tööriistariba ketasnoad 
võivad olla väga teravad. 

Klappige haakeseade lahti. Lukustage 
haakeseade hoolduseks (lk 29).
Eemaldage polt, mis hoiab seemendi ketast 
ühelt poolt kinni. Eemaldage ettevaatlikult 
ketas. Jätke meelde, mitu vaheseibi on 
ketta välisküljel ja mitu siseküljel. Jälgige, 
et rummu osad ega vaheseibid ei kao ära.
Ketastevahelise kauguse vähendamiseks 
(tavaliste töötingimuste korral) pange ketta 
siseküljel olnud üks vaheseib välisküljele.

Üldjuhul tuleb uute ketaste paigaldamisel 
välisküljel olevad vaheseibid panna 
sissepoole tagasi, kui mõlemad kettad on 
paigaldatud.

Pange kõik osad tagasi ja kontrollige ketta 
kontaktpinda.

4.11.5 Seemendi ketta 
kaabitsa reguleerimine
Standardvarustusse kuuluvad piludega 
kettakaabitsad. Lisavarustuses 
on vedrupingel töötavad karbiidist 
kettakaabitsad. Et seemendi kettad saaks 
vabalt pöörelda, paigaldatakse nende 
vahele kaabitsad, mille funktsiooniks on 
puhastada pöörlevaid kettaid.

Olge ettevaatlik, kui teete reguleerimisi 
selles piirkonnas. Tööriistariba ketasnoad 
võivad olla väga teravad. 

Kui põllutingimused muutuvad, tuleb 
kaabitsaid uuesti reguleerida. Kui töötate 
niisketes tingimustes, laske kaabitsad 
allapoole. Kui seemendid ei pöörle 
vabalt, tõstke kaabitsad ülespoole. 
Reguleerimiseks keerake polt lahti ja 
liigutage kaabits õigesse kohta.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 22. Ketta vaheseibide seadmine

Joonis 23. Kaabitsa reguleerimine
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4.11.6 Seemnesuunaja 
reguleerimine
Tööriistaribad on varustatud 
seemnelapatsiga ja nendele saab 
paigaldada ühe kahest lisavarustusse 
kuuluvast seemnesuunajast.

Seemnelapatsit ei ole vaja reguleerida, kuid 
kulunud lapats tuleb välja vahetada. Kui 
pärast tarnimist paigaldatakse seadmele 
lisavarustusse kuuluv seemnesuunaja, 
tuleb seemnelapats tõenäoliselt lühemaks 
teha. 

Tööriistariba ketasnoad võivad olla 
väga teravad. Olge ettevaatlik, kui teete 
reguleerimisi selles piirkonnas. Keeton®-i 
seemnesuunaja reguleerimiseks 
langetatakse külvik, kuni tööriistaribade 
kettad toetuvad maapinnale.

4.11.7 Keeton®i seem
nesuunaja reguleerimine
Lisavarustusse kuuluva polümeerist 
Keeton®-i seemnesuunaja spetsiaalne 
kuju hõlbustab seemnete libisemist 
külviauku. Seemnesuunaja püüab kinni 
seemnetorust väljuvad seemned ja suunab 
need V-kujulise külviaugu põhja.

Seemnesuunaja tarnitakse eelseadistatud 
pingutusmomendiga, mida ei ole soovitatav 
esimesel aastal muuta. Vajaduse korral 
võib pingutuskruvi � järgmistel aastatel 
tugevamalt kinni keerata. Seemnesuunaja 
surve ei tohiks olla suurem, kui on vaja 
seemne surumiseks külviaugu põhja.

4.11.8 Seemendi sügavus 
(Surveratta kõrgus)
Vt joonis 25.

Seemendi külvisügavuse � muutmiseks 
reguleerige surveratta kõrgust.

Reguleerimiseks tõstke seemendid 
kõigepealt veidi kõrgemale, seejärel tõstke 
T-hoovad üles � ja libistage seemendite 
peale.

Reguleerige kõik surverattad ühele 
kõrgusele.
Käepideme iga samm vastab külvisügavu-
sele umbes 6 mm. Külvisügavuse vahemik 
on umbes 0–89 mm.

Madalamaks külviks libistage T-hoovad 
ette, haakeseadme poole. Külvisügavuse 
suurendamiseks libistage T-hoovad taha, 
haakeseadmest eemale.

Kui T-hoova tagasilükkamine ei taga 
soovitud sügavusega külvi, laske külviketas 
allapoole. Selleks langetage raami ja 
vajaduse korral suurendage survet.

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 24. Keetoni seemnesuunaja

Joonis 25. Seemendi sügavuse reguleerimine
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4.12 Järeläkke 
reguleerimine
Järeläkke reguleerimiseks keerake 
poldid (1 joonisel 27) lahti ja pange teise 
kohta (enamikul juhtudel tuleb hoob 
panna horisontaalile lähemale). Kui 
ümberpaigutamine on lõpetatud, veenduge, 
et kõik poldid (k.a polt 2) on uuesti kinni 
keeratud.

4. Reguleerimine/Kasutamine

4.11.9 Tööriistariba 
surve
Tööriistaribade surve reguleerimiseks 
kasutatakse külviku esiosale paigaldatud 
pöördketast ja alumist näidikut (A ja B 
joonisel 26).

Külvamise ajal peavad seemendid 
olema alati horisontaalselt.

Joonis 26. Tööriistariba surve reguleerimine

A

B

Joonis 27. Järeläkke reguleerimine

4.13 Tärkamiseelsed 
markerid
Tärkamiseelsed markerid on paigaldatud 
külviorganite taha. Neid saab talal 
põikisuunas nihutada, et tagada parim 
asend traktori/pihustusseadme rataste 
suhtes.

Sügavust saab reguleerida markerihoova 
otsas olevate tihvtidega. Ketta kalde 
reguleerimiseks keerake polt lahti ja 
paigutage kaldplokid ümber (joonis 29).

Joonis 28. Tärkamiseelsed markerid

Joonis 29. Ketta reguleerimine
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4. Reguleerimine/Kasutamine

4.14 Külvikuga töötamise 
juhend
4.14.1 Sõidukiirus
Centurioni maksimaalne sõidukiirus on 
külvamisel 12 km/h. See sõltub põllu 
tingimustest (mulla tüüp, pinnal olev praht 
jne).

Sõitke aeglasemalt, kui tingimused on 
keerulised või kui põldu on vaja tugevamalt 
tihendada.

4.14.2 Pööramine
Enne pööramist, näiteks 
põlluserval, tuleb üles 
tõsta kõik pinnasega 
kokkupuutuvad tööorganid 
( k u l t i v e e r i m i s s e k t s i o o n i d , 
tööriistaribad). Seade peab 
pöörama rataspakkeritel. 
Tööorganid võib uuesti langetada 
siis, kui pööramine on lõpetatud. 
Olenevalt juhtimispaneelil valitud 
töörežiimist tööorganid kas 
tõusevad või langevad järgemööda 
või tõusevad korraga ja langevad 
järgemööda. 

4.14.3 Külgsektsiooni 
surve
Külgsektsiooni survet reguleeritakse 
automaatselt. Surve näit kuvatakse külviku 
esiosale paigaldatud ülemisele näidikule. 

4.15 Kontrolltoimingud
Töö kvaliteet sõltub reguleerimistest ning 
kontrollist enne tööd ja töö ajal, peale 
selle seadme regulaarsest hooldusest ja 
korrashoiust.

Sellepärast on oluline teha enne töö 
alustamist seadmele vajalik hooldus ja 
määrida kõik osad juhendi kohaselt.

Kontrolltoimingud enne tööd 
ja töö ajal
�	 Kas seade on traktorile õigesti 

haagitud ja haakemehhanism on 
lukustunud?

�	 Kas seade on horisontaalses 
tööasendis ja külvisügavus on õigesti 
reguleeritud?

Tööorganid
�	 Kas kettad ja teised 

kultiveerimistööriistad on töökorras?
�	 Kas kaabitsad on töökorras ja 

tagavad, et külvikettad ei ummistu?
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4. Reguleerimine/Kasutamine

Reguleerimine Lk Reguleerimise funktsioon

Traktori aiste kõrgus 36 Traktorile rakenduv õige tõmbekoormus

Raami ja külgsektsiooni joondamine - Külvi ühtlus

Kõrguse reguleerimise lüliti - Dosaatori ajami õige sisse-/väljalülitamine

Õhusüsteem

       Ventilaatori p/min 42 Püsiv, õrn materjali etteanne

Kalibreerimine 59 Õige külvinorm vastavalt materjalile

Reamarkeri reguleerimine

       Markeri pikenduse reguleerimine 38 Reamarkerite vahekaugus

       Markeri ketta kalle ja suund 39 Markeri nähtavus

Külgsektsiooni surve reguleerimine - Seemendid peavad töötama soovitud sügavusel

Tööriistariba reguleerimine

       Seemendi sügavus (Surveratta kõrgus) 46 Külvisügavus

       Tööriistariba surve 47 Külvisügavuse ühtlus rattajälgedes

       Seemendi ketta reguleerimine 44 Seemne sügavus, seemne ja mulla kontakt

       Sisemised kaabitsad 45 Ketta nõuetekohane talitlus

           Seemnesuunaja reguleerimine (lisavarustus) 46 Seemne ja mulla kontakt

       Surveratta reguleerimine 46 Pinnase tõhus katvus

4.16 Reguleerimiste ülevaade
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Joonis 32. Keskprotsessorid

4.17 Juhtimispaneel

1. Ekraan
2. Toitenupp
3. Väljumisnupp „Escape”
4. Tegumihalduri nupp Sellele nupule 

vajutamine võimaldab kasutajal 
siseneda põhimenüüsse ja valida 
soovitud programmid.

5. Nupud numbriliste väärtuste ja 
funktsioonide valimiseks ja muutmiseks.

6. Pöördketas numbriliste väärtuste 
valimiseks ja muutmiseks (Comforti 
paneel).

Külviku juhtimine toimub juhtimispaneelilt 
läbi traktori ISO-Busi terminali. 

Joonis 30. Basicu juhtimispaneel

Joonis 31. Comforti juhtimispaneel

Iga keskprotsessor juhib külviprotsessi 
erinevat aspekti (vt alljärgnevat joonist 32):

1. Mulleri keskprotsessor – juhib külviku 
primaarseid funktsioone.

2. Digi-Stari keskprotsessor – juhib 
kaaluanduritelt (kui on paigaldatud) 
saadud infot.

3. Dickey Johni keskprotsessor – juhib 
seemnete etteandeandureid (kui on 
paigaldatud).

4. Reguleerimine/Kasutamine
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4. Reguleerimine/Kasutamine

4.18 Juhtimispaneeli 
kasutamine

4.18.1 Avaekraan

Sisselülitamisel kuvatakse ekraanile 
esimese lehena avaleht.

1. Sellest nupust tõstetakse või langetatakse 
külvik maanteel liikumise asendisse.

2. Klappimise nupp.

3. Ainult markerite aktiveerimiseks, näiteks 
töö alustamisel põllul.

4. Täiel ikul t  ü les tõstetud reži imis 
langevad kultiveerimissektsioon ja 
seemendid korraga, aga tõusevad 
järgemööda. Ajanihet saab seadistada 
konfiguratsiooniekraanidelt.

5. Võimaldab siseneda seadme tööriistade 
ekraanile.

6. See nupp võimaldab valida erinevaid 
olemasolevaid päiseid (erinevad 
rakendused tegumihalduris).

7. Sellest nupust vahetatakse põhiekraani 
ja päist.

Joonis 33. Avaekraan
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4.18.2 Tööekraan (1/2)

1. Stop – nupp tehnoraja alistamiseks:  
sellele nupule vajutamine tõkestab 
tehnoradade rütmile ümberlülitumist 
pärast külviku ülestõstmist. Selle 
tähistamiseks kuvatakse ridade vahele 
stopp-märk.

2. Iga vajutus nupule nihutab tehnoradade 
rütmi ühe rea võrra edasi. Rea number 
kuvatakse ridade kõrvale.

3. Külvinorm 100%: kui külvinormi 
reguleerimiseks on kasutatud nuppu +% 
või –%, siis sellele nupule vajutamine 
lülitab sisse vaikimisi külvinormi.

4. Seda nuppu kasutatakse külvinormi 
suurendamiseks. Protsendi sammu 
saab muuta seadme andmeekraanilt 
(Delta-samm joonisel 39 lk 54).

5. Seda nuppu kasutatakse külvinormi 
vähendamiseks. Protsendi sammu 
saab muuta seadme andmeekraanilt 
(Delta-samm joonisel 39 lk 54).

6. See nupp aktiveerib ainult 
reamarkeriahela. Takistuste vältimiseks 
tõmbab peaahel reamarkerid sisse, 
kuid ei mõjuta tehnoradasid. 

7.	 „Märja	 augu”	 funktsioon.	 Teatud	
olukordades,	 näiteks	 kui	 seade	 vajub	
põllul	olevasse	märga	auku,	saab	selle	

funktsiooni	abil	seadet	tõsta.		Töösignaal	
ei	 katke	 ja	 tehnoradade	 rütm	 ei	 lülitu	
edasi.	 Normaalse	 külvifunktsiooni	
taastamiseks	 vajutage	 nupule	 veel	
üks	 kord	 või	 oodake,	 kuni	 kasutaja	
seadistatud	aeg	möödub.

8.	 Eelkäivitusnupp	 –	 see	 nupp	 lülitab	
mootori	eelseadistatud	ajaks	sisse.	Kui	
selle	aja	jooksul	saabub	paneeli	radarilt	
kiirussignaal,	 kandub	 juhtimine	 üle	
paneeli.

9. See nupp võimaldab kasutajal ekraane 
vahetada. 12 sekundi möödumisel läheb 
teine ekraan (2/2) tagasi esimesele 
ekraanile (1/2).Joonis 34. Tööekraan 1

4. Reguleerimine/Kasutamine
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4. Reguleerimine/Kasutamine

4.18.3 Tööekraan (2/2)

1. Sellest nupust lülitatakse 
doseerimisfunktsioon sisse ja välja. 
Kui külviku funktsioon on välja lülitatud, 
kuvatakse ekraani ülemisele osale 
tekst DOSEERIMINE PEATATUD. 
Kui külvifunktsioon on sisse lülitatud, 
langetatakse külvik tööasendisse ja 
arvutisse saadetakse kiirussignaal, 
pärast mida hakkab arvuti protsessi 
kontrollima.

2. Reamarkerirežiim: sellele nupule 
valimine võimaldab valida erinevaid 
reamarkerirežiime. Valikus on 
(järjekorras):

• markerite vahetamine alates 
parempoolsest markerist;

• markerite vahetamine alates 
vasakpoolsest markerist;

• ainult vasakpoolne marker;
• ainult parempoolne marker;
• mõlemad reamarkerid töötavad ühel 

ajal;
• mitte kumbki reamarker ei tööta.

3. Sellele nupule vajutamisel kuvatakse 
ekraanile avaleht.

4. See sümbol näitab praegu valitud 
töörežiimi.

5.	 Pool	 laiust	välja	 lülitatud	–	vasak	pool:	

Joonis 35. Tööekraan 2

külvamist	jätkavad	ainult	parempoolsed	
seemendid.

6. Pool laiust välja lülitatud – parem pool: 
külvamist jätkavad ainult vasakpoolsed 
seemendid.

7. Sellele nupule vajutamine suurendab 
seemnete etteandeandurite tundlikkust.

8. Sellele nupule vajutamine vähendab 
seemnete etteandeandurite tundlikkust.

9. See nupp võimaldab kasutajal ekraane 
vahetada. 12 sekundi möödumisel läheb 
teine ekraan (2/2) tagasi esimesele 
ekraanile (1/2).
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4.18.5 Kaalumissüsteem

Koguse sisestamine

• kaalu sisestamisel kaalu väljale kasutage 
kerimisratast või sisestusnuppe.

• Vajutage käivitusnupule „Start”.
• Valage punkrisse materjali, kuni 

soovitud kogus on saavutatud – 
ekraanile kuvatakse tekst PUNKRI 
KAAL TÄIS ja kostab helisignaal.

• Tühistamiseks vajutage väljumisnupule 
ESC.

Dosaatori monitor käivitab häiresignaali, 
kui külvatud seemnete tegelik kaal erineb 
kalibreeritud kaalust.

4.18.4 Seadme 
tööriistade ekraan

1. Kaalumissüsteem – nupule vajutamisel 
kuvatakse kaalumissüsteemi ekraan.

2. Ummistuse nupp – kuvatakse 
ummistuse ekraanid.

3. Diagnostika – kuvatakse 
diagnostikaekraanid.

4. Konfigureerimispaneel – 
k o n f i g u r e e r i m i s e k r a a n i d e l e 
sisenemiseks hoidke nuppu all 5 
sekundit.

5. Avalehenupp – ekraanipilt naaseb 
avalehele.

6. Kalibreerimine – siseneb 
kalibreerimisrežiimile (vt lk 62).

7. Seadme koguväärtused – siseneb 
seadme koguväärtuste ekraanile.

8. Tehnoradade seadistused – kuvatakse 
tehnoradade seadistamise ekraanid.  Vt 
tehnoradade rütmi osa.

Joonis 36. Seadme tööriistade ekraan

Joonis 37. Kaalumissüsteemi ekraan 1

4. Reguleerimine/Kasutamine

Joonis 38. Kaalumissüsteemi ekraan 2
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4.18.6 Ummistuse 
ekraanid
Ummistuse ekraanid võimaldavad 
tuvastada süsteemis olevaid ummistusi.

Andurite tundlikkust saab reguleerida 
vahemikus 1–10 (0 tähendab, et andurid 
ei ole aktiveeritud). Soovitame seadistada 
andurid nii, et kõigepealt suurendate 
tundlikkust seni, kuni kostab helisignaal 
ja seejärel vähendate seda 1 või 2 astme 
võrra. Ekraanile kuvatakse info ummistuse 
asukoha kohta.

Joonis 39. Ummistuse ekraan 1

Joonis 40. Ummistuse ekraan 2

Joonis 41. Ummistuse ekraan 3
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Ekraan 2

1. Aktiveerib tärkamiseelse markeri ahela.

2. Aktiveerib vasakpoolse reamarkeri.

3. Aktiveerib parempoolse reamarkeri.

4. Aktiveerib vasakpoolsest laiusest poole 
sulgemise.

5. Aktiveerib parempoolsest laiusest poole 
sulgemise.

6. Kuvab ekraanile diagnostikalehe 3.

Ekraan 3

1. Aktiveerib vasakpoolse tehnoraja. 
Sisselülitamiseks hoidke nuppu all 3 
sekundit ja väljalülitamiseks uuesti 3 
sekundit all.

4. Reguleerimine/Kasutamine

4.18.7 Diagnostikaekraa
nid
Diagnostikaekraane kasutatakse 
probleemide tuvastamiseks kogu 
süsteemis. Piki ekraani paigutatud nuppe 
kasutatakse külviku erinevate ahelate/
funktsioonide aktiveerimiseks.

Ekraan 1

1. Aktiveerib kultiveerimissektsiooni, 
võimaldades seda tõsta ja langetada.

2. Aktiveerib tööriistaribad, võimaldades 
neid tõsta ja langetada.

3. Tööriistariba surve.

4. Katkestab külgsektsiooni 
klappimisahela.

5. Katkestab maanteel liikumise ahela.

6. Kuvab ekraanile diagnostikalehe 2.

Joonis 42. Diagnostikaekraan 1

Joonis 43. Diagnostikaekraan 2

Joonis 44. Diagnostikaekraan 3
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4.18.8 Konfigeerimise 
ektraanid
Konfigureerimise ekraane kasutatakse 
seadme konfiguratsioonide (näiteks 
kultiveerimisorganite tõstmise ja 
langetamise järjestus ning ventilaatori 
pöörlemiskiirus) muutmiseks.

4.18.9 Kokkuvõtete 
ekraanid
Kokkuvõtete ekraane kasutatakse külviku 
talitlusandmete jälgimiseks. Seda ekraani 
saab lähtestada. Seadme kogu tööajale 
kohalduvaid väärtuseid ei saa lähtestada.

Joonis 45. Konfigureerimise ekraan 1

Joonis 46. Konfigureerimise ekraan 2

Joonis 47. Konfigureerimise ekraan 3 (pildil on 
näidatud vaikimisi seadistused)

Joonis 48. Kokkuvõtete ekraan 1

Joonis 49. Kokkuvõtete ekraan 2

2. Aktiveerib parempoolse tehnoraja. 
Sisselülitamiseks hoidke nuppu all 3 
sekundit ja väljalülitamiseks uuesti 3 
sekundit all.

3. Suurendab survet.

4. Vähendab survet.

5. Katsetab dosaatori mootorit.

6. Kuvab ekraanile diagnostikalehe 1.
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Üldjuhul ei vaja Digi-Stari kaalumissüsteem 
lisaseadistamist. Kui süsteemi ei ole 
võimalik mingil põhjusel lähtestada, siis 
toimige alljärgnevate juhendite kohaselt ja 
kasutage juhendites toodud väärtuseid.

1. Vajutage mitu korda järjest nupule 
SELECT, kuni ekraanile kuvatakse 
SETUP (seadistamine).

2. Vajutage nupule <FUNCTION.

3. Ekraanile kuvatakse kuuekohaline 
seadistusnumber. Väärtuse muutmiseks 
vajutage SELECT. Vasakule liikumises 
vajutage nupule <FUNCTION.

4. Seadistatud numbri salvestamiseks 
vajutage sisestusnupule ENTER.

5. Nüüd kuvatakse ekraanile CAL. 
Väärtuse muutmiseks vajutage 
^SELECT. Vasakule liikumises vajutage 
nupule <FUNCTION.

6. Väljumiseks vajutage sisestusnupule 
ENTER. 

Kg lbs
Seadistatud 
väärtus

545009 145020

Cal. väärtus 10866 24000

4.18.10 Tehnoradade rütm
Seda ekraani kasutatakse külviku 
tehnoradade rütmi seadmiseks. Ülemisele 
numbrireale kuvatakse eelseadistatud 
tehnorajad. Spetsiifiliste väärtuste 
seadmiseks sisestage 999 väljale viide 999. 
Lehekülgedel 59–61 kujutatud skeemidel 
on näidatud tehnoradade seadistused ja 
väärtused.

4.18.11 DigiStari 
kaalumissüsteem
Digi-Stari kaalumissüsteemi saab siseneda 
tegumihalduri ekraanilt. See tarkvara annab 
kasutajale juurdepääsu kaaluanduritelt 
saadud infole. 

Joonis 50. Tehnoradade rütmi ekraan

Joonis 51. Digi-Stari kaalumissüsteemi ekraan
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4.19 Tehnoradade rütmid

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

6 m külvik 18 m taimekaitsepritsiga 6 m külvik 20 m taimekaitsepritsiga

6 m külvik 21 m taimekaitsepritsiga

6 m külvik 24 m taimekaitsepritsiga 6 m külvik 24 m taimekaitsepritsiga

½ ½

VASAK PAREM

½

VASAK PAREM

½

½

VASAK PAREM

½
1	m

½

½

VASAK PAREM

½
1,5	m

½½
1,5	m

½ ½

VASAK PAREM

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused: Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused: Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Markeri asend: Markeri asend:

Markeri asend:

Markeri asend: Markeri asend:
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4. Reguleerimine/Kasutamine

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

6 m külvik 28 m taimekaitsepritsiga

6 m külvik 30 m taimekaitsepritsiga

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

26 18 16 3 12 7

6 m külvik 27 m taimekaitsepritsiga

½

VASAK PAREM

½
1,5	m

½½
1,5	m

½

VASAK PAREM

½
1	m

½

½ ½

VASAK PAREM

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Markeri asend:

Markeri asend:

Markeri asend:
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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

6 m külvik 32 m taimekaitsepritsiga

6 m külvik 33 m taimekaitsepritsiga

6 m külvik 36 m taimekaitsepritsiga 6 m külvik 36 m taimekaitsepritsiga

½

VASAK PAREM

½
1	m

½

½

VASAK PAREM

½
1,5	m

½½
1,5	m

½

VASAK PAREM

½½ ½

VASAK PAREM

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Juhtimispaneeli sisestatud väärtused: Juhtimispaneeli sisestatud väärtused:

Markeri asend:

Markeri asend:

Markeri asend: Markeri asend:
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4. Reguleerimine/Kasutamine

3. Kalibreerimise ekraanile sisenemiseks 
vajutage juhtimispuldil olevale 
kalibreerimisnupule.

4. Seadke kalibreerimise kiirus. Selle 
valimiseks kasutage tagasinuppu või 
pöördketast (või sisestusnuppe, kui teie 
seadmel on Basicu terminal).

4.20 Kalibreerimine
Centurion on mahupõhine külvik. 
Doseerimissüsteemi seadistamine 
võimaldab reguleerida külvinormi vastavalt 
materjali tihedusele ja teralisusele.  
Alljärgnevates tabelites toodud andmed on 
ainult lähtepunktiks. Täpsete külvitulemuste 
saavutamiseks on vajalik kalibreerimine.  
Külvimonitor edastab andmeid külvinormi 
kohta ja peale selle võib neid reguleerida 
(lisavarustus). Külviku tagaosale on 
paigaldatud punast värvi kalibreerimisnupp 
(tuleb alla vajutada ja all hoida).

Kalibreerimisel kandke 
kaitseprille ja tolmumaski.

1. Enne kalibreerimise alustamist 
veenduge, et seadmele on paigaldatud 
õige doseerimisrullik.

2. Avage dosaator i  luuk ja lükake 
kalibreerimise suunahoob nii, et seemned 
suunatakse seadme tagaosas olevasse 
voolikusse.

Joonis 52. Dosaatori luuk (pildil suletud asendis)

Joonis 53. Kalibreerimise suunahoob

Joonis 55. Kalibreerimise ekraan

Joonis 54. Kalibreerimise ekraan
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Üldjuhul kuvatakse ekraanile 
külvikiiruse vahemik 2–20 km/h. 
Kui soovitud külvikiirus ei mahu 
kuvatud kiirusvahemikku, tuleb 
rullik välja vahetada ja süsteem 
uuesti kalibreerida.

5. Riputage kaal seadme tagaosale 
paigaldatud konksule. Pange kott kaalule 
ja nullistage kaalu väärtus.

6. Kinnitage kalibreerimiskott seadme 
tagaosas oleva vooliku külge (joonis 56).

7. Vajutage kalibreerimisnupule – 
doseerimisrullik käivitub ja algab koti 
täitmine. Kui kott on täis, vabastage 
nupp.

8. Kaaluge seemnekott.

9. Sisestage kaal juhtimispaneeli. Pärast 
kaalu sisestamist kuvatakse ekraanile 
külvikiiruse vahemik.

10. Sulgege kalibreerimise suunahoob.

Joonis 57. Tagaosas asuv kalibreerimisnupp

Joonis 56. Voolikule kinnitatud kalibreerimiskott

Joonis 59. Kaalu muutmine

Joonis 58. Kiirusvahemiku kuva kalibreerimise 
ekraanil
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Rootor Pöörlemiskiirus
6,0 m

Min Max

Praegu andmed puuduvad
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4.21 Ekraanide skeem
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Mehaaniliste osade kontroll Lk
q Kontrollige kõikide rehvide 

rõhku
80

q Tiisli kõrgus 25
q Haakeseade on lahti klapitud 26
q Reamarker on seadistatud 38
q Markeri ketta kalle on 

seadistatud
39

Elektrisüsteemi kontroll Lk
q Veenduge, et elektriühendused 

on tugevad
24

q Veenduge, et tuled on sisse 
lülitatud

24

q Kontrollige, ega juhtimispaneelil 
ei ole diagnostikateateid

55

q Konfigureerige monitor 50
	

Punkri ja õhusüsteemi kontroll Lk
q Punkri kate on kinni 40
q Materjal on sisestatud -
q Voolikute kulgemine – voolikud 

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

-

q Voolikud on tugevalt ühendatud 
dosaatorite, seemnekastide ja 
seemenditega

-

Kultiveerimissektsiooni kontroll Lk
q Ketasnoa kulumine/talitlus 37
q Tasandusplaadi kulumine/

talitlus
37

Tööriistaribade kontroll Lk
q Seadke sügavushoovad ühele 

kõrgusele
46

q Seadke vedrud samale survele, 
v.a rattajälgedes

47

q Kontrollige rattakaabitsate (kui 
on paigaldatud) vahekauguseid

45

Hüdraulikasüsteemi kontroll Lk
q Kontrollige, kas traktori 

hüdraulikavedeliku paak on täis
-

q Kontrollige, ega ühendused ei 
leki

-

q Proovige seadet tõsta ja 
langetada

28

q Kontrollige ventilaatori talitlust 41

Reamarkeri talitluse kontroll töö 
alustamisel

Lk

q Külvik on lahti klapitud 
ja paralleelne esimese 
tehnorajaga, seemendid on 3 m 
kaugusel põllu servast

-

q Enne külvamise alustamist 
laske ventilaatoril töötada 
vähemalt 15 minutit

41

q Klappige vaopoolne reamarker 
lahti

-

q Seadke ventilaatori 
hüdraulikaahel madala 
etteandekiiruse tasemele, 
käivitage ahel. Suurendage 
aega-mööda ventilaatori 
etteandekiirust, kuni soovitud p/
min on saavutatud

41

q Kontrollige, ega juhtimispaneelil 
ei ole veateateid

55

q Sõitke edasi, langetage 
tööorganid ja proovige lühidalt 
külvata

-

q Jääge seisma. Hinnake 
järgmiseid parameetreid:
kultiveerimissektsiooni 
seadistused

37

külvisügavus 46
surveratta talitlus 46

q Tehke vajalikud seadistused -

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

4. Reguleerimine/Kasutamine
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Kontroll järskude pöörete 
tegemiseks põllul

Lk

q Klappige reamarker kokku 53
q Tõstke tööorganid üles 48
q Tehke pööre 48
q Klappige vaopoolne reamarker 

lahti
53

q Langetage külvik 3 m enne 
põlluserva

48

q Jätkake külvamist -

Külvamise peatamise kontroll Lk
q Jätke traktor seisma -
q Seadke hüdraulikaahel ujuv- või 

neutraalasendisse
-

q Klappige reamarker kokku 53
q Tõstke kultivaator/tööriistaribad 

üles
-

Külvamise lõpetamise kontroll Lk
q Toimige peatamise juhtnööride 

kohaselt ja seejärel:
-

q tõstke tööorganid üles; -
q valige klappimisahel; 27, 

51
q klappige külgsektsioonid kokku; 27
q lukustage külgsektsioonid; 26
q tuled/vilkur on 

SISSELÜLITATUD asendis.
24

4. Reguleerimine/Kasutamine
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5.0 Hooldus
Järgige alati hooldusjuhiseid.

5.1 Hooldus
See seade on konstrueeritud ja valmistatud 
nii, et tagada paljudes erinevates 
töötingimustes maksimaalne sooritusvõime, 
ökonoomsus ja kasutuslihtsus.

Enne seadme tarnimist kontrollis tehas ja 
teie volitatud edasimüüja seadme üle, et 
see oleks optimaalses töökorras.  Olenevalt 
põllutingimustest vajab külvik seadistamist.

Probleemivaba talitluse 
tagamiseks on oluline 
hooldada seadet ettenähtud 
hooldusintervallide kohaselt.

5.2 Puhastamine
Et seade oleks alati töökorras ja tagaks 
optimaalsed töötulemused, tuleb seda 
regulaarselt puhastada ja hooldada.

Ärge puhastage laagreid kõrgsurve- ega 
veejoaga. Korpus, kruviühendused ja 
kuullaagrid ei ole veekindlad.

Ärge töödelge astmeid ega 
platvorme vahaga. Inimesed 
võivad libiseda ja kukkuda 
ning tagajärjeks võivad olla 
vigastused.

5. Hooldus

5.3 Hoiundamiseks 
ettevalmistamine
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, 
toimige järgmiselt:

• võimaluse korral parkige seade varju alla;
• kaitske kettaid roostetamise eest. Kui 
tööorganeid on vaja õlitada, kasutage 
kerget biolagunevat õli, näiteks rapsiõli.

Enne õli pihustamist katke 
kummist osad. Neid ei 
tohi õlitada. Üleliigse õli 
eemaldamiseks kasutage sobivat 
puhastusvahendit.
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5.4 Kultiveerimisorganid
K u l t i v e e r i m i s o r g a n i t e 
(kettad, tasandusplaadid, 
rattajäljekobesti piid) hooldamisel 
olge eriti tähelepanelik. 
Pinnasega kontaktis olevate 
osade hooldamisel kandke alati 
kaitseprille ja -kindaid.

Ärge kasutage tööorganite 
paigaldamiseks teraspeaga 
haamrit – see on väga tugev ja 
võib tekitada metallilaaste, mis 
omakorda võivad põhjustada 
vigastuse.  Kui paigaldamisel on 
vaja kasutada tööriista, kasutage 
vasest/nahast või plastist 
vasarat. 

Kui lahti klapitud seade on üles 
tõstetud, tuleb see turvaliselt 
toestada. Enne seadme all 
olevate tööorganite hooldust 
paigaldage vajalikud tihvtid ja 
toestused. 

5.6 Hooldusintervallid
Lisaks igapäevasele hooldusele 
tuleb seadet regulaarselt hooldada. 
Hooldusintervall sõltub töötundidest ja töö 
raskusastmest.

Jälgige seadme töötunde, et hooldus saaks 
tehtud võimalikult õigel ajal.

Ärge töötage seadmega, mis vajab korralist 
hooldust. Korraliste kontrollide käigus 
tuvastatud kõik puudused tuleb viivitamatult 
kõrvaldada.

5.5 Operaatorile tagatud 
tugi
Probleemide korral pöörduge edasimüüja 
poole. Edasimüüja aitab teil lahendada 
kõik tekkida võivad probleemid ja pakub 
teile alati vajalikku tuge.

Et edasimüüja saaks probleemid võimalikult 
kiiresti lahendada, hoidke vajalikud 
andmed käepärast. Teatage edasimüüjale 
alati järgmised andmed:

• kliendinumber
• nimi ja aadress
• seadme mudel
• seadme seerianumber
• ostukuupäev ja töötunnid
• probleemi olemus

Seadmel töötades vältige 
kontakti osadega, mille servad 
või ots on teravad (ketasnoad 
jne).

Enne töö alustamist seadme all 
paigaldage seadmele sobivad 
toestused! Ärge töötage 
toestamata seadme all!

Uue seadme kõik mutrid ja poldid
tuleb pingutada 5 töötunni järel ja seejärel 
uuesti 15 töötunni järel.
Sama kehtib ka eemaldatud või asendatud 
osade kohta. Pärast esimest 15 töötundi
peaks piisama kontrollist üks kord nädalas 
(oleneb päevasest töömahust).
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5.7 Hooldus ja määrimine
Nõuetekohane hooldus tagab 
haakeseadme pika tööea.  Hoolikas ja 
süstemaatiline kontroll aitab vältida kulukat 
hooldust, seisuaega ja remonti. 

Enne seadistamist ja hooldustööde 
alustamist lülitage traktori mootor alati välja 
ja eemaldage süütevõti. 

Alla kukkuva haakeseadme alla jäämine 
põhjustab raskeid või eluohtlikke vigastusi. 
Kui te alustate tööd üles tõstetud 
haakeseadme lähedal või all, paigaldage 
sellele alati sobivad toestused.

Survestatud vedelik võib süsteemist välja 
paiskudes olla piisavalt tugev, et tungida läbi 
naha. Enne surve rakendamist kontrollige 
üle kõik hüdraulikavoolikud ja -liitmikud. 
Väga väikesest avast välja paiskuv 
vedelik võib olla peaaegu nähtamatu. 
Õlilekete tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki ning mitte mingil juhul oma 
kehaosi. Kandke tugevaid kaitsekindaid. 
Vigastuste korral pöörduge viitamatult 
arsti poole, kellel on kogemusi seda tüüpi 
vigastustega.

Enne töö alustamist lukustage külvik 
tugevalt.
Määrige osas „Hoolduse ülevaade” 
loetletud osad (lk 74).

Kontrollige, et katted, luugid, tihendid, 
korgid ja voolikuühendused ei leki.

Rehvide täitmisel järgige osas 
„Rehvirõhutabel” toodud juhtnööre (lk 80).

Kulunud, kahjustunud või loetamatuks 
muutunud ohutuskleepsud tuleb välja 
vahetada. Uute kleepsude tellimiseks 
pöörduge Great Plainsi edasimüüja poole.

5.8 Määrdeainete 
käitlemine
Lugege järgnev ja muu asjakohane teave 
kindlasti läbi. See kehtib ka määrdeaineid 
käitleva personali kohta. 

Hügieen
Määrdeained ei kujuta endast tervisele ohtu 
eeldusel, et neid kasutatakse sihipärasel 
eesmärgil.

Pikemaajaline kontakt määrdeainete, 
eriti madala viskoossusega õlidega, võib 
eemaldada nahalt loomuliku rasvakihi, 
nahk võib muutuda kuivaks ja võivad 
tekkida ärritusnähud.

Kasutatud õli käitlemisel tuleb olla eriti 
hoolas, sest see võib sisaldada teisi 
ärritajaid.

Ka puhastusainete ja õlide aurud võivad 
olla tervisele ohuallikad. Sellepärast ei tohi 
kanda õliseid rõivaid. Vahetage määrdunud 
töörõivad võimalikult kiiresti.

Mineraalõlitoodete käitlemisel olge 
alati väga hoolas ja järgige soovitatud 
hügieeninõudeid. Lisateavet saate 
tervisekaitseorganitelt.

Hoiundamine ja käsitsemine
• Hoidke määrdeaineid kohas, kust lapsed 
neid kätte ei saa.
• Ärge hoidke määrdeaineid lahtistes või 
ilma sildita mahutites.

Värske õli
• Värske õli käsitsemisel peab olema 
tavapäraselt hoolas ja järgima 
hügieeninõudeid. Spetsiifilised 
ettevaatusabinõud puuduvad.
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Õlijäätmed
• Õlijäätmed võivad sisaldada kahjulikke 
saasteaineid, mis võivad põhjustada 
nahavähki, allergiat või muid haiguseid.

Tähelepanu!
Õli on mürgine aine. Õli allaneelamisel 
püüdke mitte oksendada. Pöörduge 
viivitamatult arsti poole. 
Nahaga kontakti vältimiseks kandke kätele 
kaitsekreemi või kasutage kaitsekindaid. 
Peske õlijäägid hoolikalt seebi ja veega 
maha. 

• Peske nahka hoolikalt seebi ja veega.
• Saasta kätelt mahapesemiseks kasutage 
spetsiaalseid puhastusvahendeid.
• Ärge kasutage õlijääkide nahalt 
mahapesemiseks bensiini, diislikütust ega 
parafiini.
• Vältige kontakti õliste rõivastega.
• Ärge hoidke õliseid lappe taskus.
• Enne õliga saastunud rõivaste uuesti 
kasutamist tuleb need puhtaks pesta.
• Õliga saastunud jalanõud tuleb 
nõuetekohaselt kõrvaldada.

Meetmed õlist tulenevate 
vigastuste korral
Silma sattumisel
Kui õli satub silma, loputage silmi 15 
minutit veega. Silma ärritusnähtude korral 
pöörduge viivitamatult arsti poole.

Õli allaneelamisel
Kui olete õli alla neelanud, on oluline 
oksendamist mitte esile kutsuda. Pöörduge 
viivitamatult arsti poole.

Õliga kokkupuutest 
põhjustatud nahaärritus
Pikemaajalise kokkupuute korral peske õli 
seebi ja veega maha.

Õlireostus
Õlireostuse kõrvaldamiseks kasutage liiva 
või sobivat granuleeritud absorbenti. Õliga 
reostunud absorbent tuleb nõuetekohaselt 
kõrvaldada.

Õlitulekahjud
Ärge kustutage õlitulekahju veega. Õli jääb 
veepinnale ujuma ja põhjustab tule levimist.

Põleva õli/määrdeaine kustutamiseks 
kasutage süsinikdioksiidpulbrit või 
vahtkustutit. Sellist tüüpi tulekahjude 
kustutamisel kandke alati respiraatorit.

Õlijääkide kõrvaldamine
Õliga saastunud jäätmed ja jääkõli tuleb 
kõrvaldada kasutusest kehtivate eeskirjade 
kohaselt.

Õlijäägid tuleb kokku koguda ja kõrvaldada 
kasutusest kohalike eeskirjade kohaselt. 
Ärge valage kasutatud õli lahtistesse 
k a n a l i s a t s i o o n i s ü s t e e m i d e s s e , 
kraavidesse ega maapinnale.

5.9 Määrdeained

Seadme kõiki määrdepunkte 
saab määrida universaalse 
määrdeainepüstoliga DIN 51825 KP/2K - 
40 kohaselt.
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50Multi-purpose
spray lubricant

Multi-purpose
grease lubricant

Multi-purpose
oil lubricant

Intervals
(operating hours)
at which service
is required

Inspection

600
Kontrollige üle kõik ketaste ja tasandusplaadi 
kinnituselemendid, vajaduse korral vahetage.

Määrige rattarumme igal hooajal. Lisage 
määrdeainet seni, kuni tunnete takistust. 
Liigne surve või määrdeaine liiga suur kogus 
võib kahjustada tihendeid.

Haakemehhanismi ristvõll 
Enne igat kasutuskorda kontrollige 
rehvirõhku, rattapoltide pingutusmomenti ja 
pidurite talitlust.

50

10

ENNE IGAT
KASUTUS-

KORDA

Universaalne 
määrdepihusti

Universaalne 
määrdepüstol

Universaalne 
õlipüstol

Kontrollimine

Intervallid 
(töötunnid), mille 
järel tuleb seadet 
hooldada
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Kultiveerimisketta sügavuse / tasandusplaadi 
kallutussilindrid

Külgsektsioonide pöördeteljed ja 
klappimissilindrite mõlemad otsad

Reamarkerite pöördeteljed ja silindrid 
(mõlemad otsad)

Enne igat kasutuskorda kontrollige tugijala 
seisukorda.

50

50 50

5. Hooldus

ENNE IGAT
KASUTUS-

KORDA
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Tööriistariba silindrid Vooliku masti pöördetelg – vajaduse korral 
pihustage õli.

5. Hooldus

50 VAJADUSE
JÄRGI

Rattajäljekobesti silindrid (nippel on tala all).

50
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5.11 Tühjendamine 
materjalidest
Seadme tühjendamisel materjalidest 
on samad ohud, kui selle täitmisel 
materjaliga. Vt soovitusi lk 40. Juhinduge 
samadest ohutusnõuetest, mis kohalduvad 
materjaliga täitmisele.

1. Sõitke külvikuga tasasele pinnale, kus 
ei ole takistusi. Rakendage traktori 
seisupidur.

2. Väljavoolavate seemnete kogumiseks 
pange tagumise vooliku alla sobiv 
mahuti.

3. Lükake kalibreerimise suunahoob nii, et 
seemnevool suundub seadme tagaosas 
olevasse voolikusse.

4. Avage dosaatori luuk.

5. Kui ventilaator töötab, vajutage külviku 
esiosas olevale kollasele nupule. See 
aktiveerib punkri tühjendamise seadme 
tagaosas oleva vooliku kaudu.

6. Seisake traktor.

7. Avage doseerimiskast ja eemaldage 
rullik. Puhastage dosaator.

8. Puhastage luugid ja dosaatori põhi.

9. Pange rullik tagasi, sulgege 
doseerimiskast ja dosaatori luuk. 

Kui punkri tühjendamiseks ei saa kasutada 
õhusüsteemi, paigaldatakse punkri küljele 
renn.

5. Hooldus

Joonis 60. Kalibreerimise suunahoob

Joonis 61. Seadme ees asuv seemnevoolunupp

Joonis 62. Punkri tühjendamise renn.
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5.11.1 Materjalijäätmed
Seadme tühjendamiseks külvist 
järelejäänud materjalidest juhinduge osast 
„Seadme tühjendamine materjalidest” lk 
77.

Selles osas käsitletakse punkri ja 
õhusüsteemi täielikku tühjendamist, kus on 
vaja jäätmeid minimeerida.

Tühjendage seade materjalidest, seejärel 
klappige külvik kokku ja lukustage. Sõitke 
sobivasse kohta, kus saab seadet pesta.

Toimetage külvik kohta, kus on õhuvooliku 
kasutamise võimalus. 

Külvik peab jääma traktori külge haagituks. 
Rakendage traktori seisupidur. Kui külvikut 
ei saa traktori külge jätta, paigaldage 
külviku ratastele tõkiskingad.

Puhastage punker ning seejärel sulgege 
kõik katted ja luugid. Käivitage õhusüsteem 
10 minutiks, et kuivatada kõik dosaatorid ja 
kogu torustik.

Avage punkri dosaatori luuk. Käivitage 
õhusüsteem 5 minutiks. Sulgege dosaatori 
luugid nii nagu parkimise või hoiundamise 
ajaks. Sõitke külvikuga parkimis- või 
hoiukohta.

Järgige tavalisi parkimis- ja 
hoiundamisjuhiseid.

Kui parkimis- ja hoiundamisjuhiseid 
eiratakse või kui materjal on olnud 
ebakvaliteetne, võib materjali olla raske 
eemaldada.

Kui materjal ei tule läbi puhastusluugi, 
toimige allpool toodud juhtnööride kohaselt. 
Ärge mine punkrisse enne, kui need tööd 
on tehtud.

1. Avage punkri kate.

2. Hinnake probleemi. Kui probleem 
seisneb ühes suures objektis, nagu 
näiteks looma laip, mida saab liigutada, 
saab selle ülevalt välja tõmmata. 

3. Kui tegemist on väikese koguse 
jäätmetega, võib piisata pikast teibast 
või harjast, et materjal läbi puhastusava 
lükata.

4. Kui see ei anna rahuldavad tulemusi, 
kasutage suruõhku.

5.11.2 Punkrisse 
sisenemine
Kui punkrit on normaalselt kasutatud ja 
regulaarselt hooldatud, ei ole vaja sellesse 
siseneda.

Punkrisse sisenemine võib osutuda 
vajalikuks mõnes ebaharilikus olukorras, 
näiteks ummistuse eemaldamiseks, 
mida on raske välja tõmmata ka siis, kui 
doseerimiskast on eemaldatud, ning mida 
ei saa läbi avatud katte välja tõmmata ega 
pumbata.

Sellisel juhul järgige järgmisi 
ettevaatusabinõusid:

pärast punkri viimast põhjalikku pesemist 
vaadake üle selles kasutatud kõikide 
taimekaitsevahendite ja/või väetiste ja kõige 
viimati kasutatud materjalide andmelehed, 
isegi kui punkrit on pärast seda hoolikalt 
puhastatud. Hoidke andmelehed alles, 
juhul kui peaks minema vaja meditsiinilist 
abi.

Määrake punkri hooldamise meeskond. 
Punkrisse ei tohi siseneda üksi. Vajalik 
on vähemalt ühe abilise/kõrvalseisja 
juuresolek. Eelistada tuleks isikuid, kes 
on saanud väljaõppe töötamiseks suletud 
ruumides. Määrake töödejuhataja (mitte 
see, kes punkrisse siseneb), kellel on õigus 
tegevus peatada.

5. Hooldus
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Veenduge, et meeskond kasutab 
nõuetekohaseid kaitsevahendeid. Hankige 
vajalikud ohutusseadmed, mis on mõeldud 
nende materjalidega kokkupuuteks 
suletud ruumis. Pöörake erilist tähelepanu 
turvarakmetele/-trossile ja hingamisteede 
kaitsevahenditele. Siia võivad kuuluda 
saaste tuvastamiseks mõeldud seadmed ja 
sissetõmbe ventilatsioonisüsteem punkris 
oleva õhu värskendamiseks.

Vähemalt ühel abilisel peab olema 
sidevahend, et probleemi korral abi 
kutsuda. Punkrisse siseneja peab olema 
varustatud turvarakmete ja -trossiga.

Mõelge kõik ohud läbi. Planeerige 
toimingud. Veenduge, et teate, kuidas 
kasutatakse kaitsevahendeid ja käitutakse 
hädaolukorras. Harjutage seda. Abiline 
peab olema saanud väljaõppe, kuidas abi 
anda. Ärge püüdke ise punkrisse siseneda, 
kui keegi on sinna kinni jäänud.

Liikuma hakkamise vältimiseks rakendage 
pidurid või tõkestage külviku rattad.

Kõrvaldage võimalikud koorikud või 
seemnesillad. Väljaspool punkrit tuleb 
purustada materjali pealiskihi kõva koorik 
või materjalile peale tekkinud kihid. 
Sellistel kihtidel seismine on väga ohtlik.

5.12 Hüdraulikasüsteemi 
hooldus
Hüdraulikasüsteemi nõuetekohaseks 
talituseks peab see olema saasteainetest 
puhas, ei tohi sisaldada õhku ja peab olema 
täielikult õliga täitunud.

Ärge keerake liitmikke lahti, kui 
ahel on aktiveeritud. Kui ahel 
on neutraal- või ujuvasendis, 
keerake hüdraulikavoolikud 
ettevaatlikult lahti. Voolikud 
võivad olla survestatud ka siis, kui 
ahel on ujuv- või neutraalasendis. 
Kandke kaitsekindaid ja -prille. 
Keerake liitmikud aeglaselt 
lahti. Lisage aeglaselt õli. Kui 
ahel on aktiveeritud, jälgige 
vedeliku väljapaiskumist ohutust 
kaugusest.

Survestatud vedelik võib 
süsteemist välja paiskudes 
tungida läbi naha ja põhjustada 
tõsise vigastuse. Ohu vältimiseks 
tuleb enne hüdraulikavoolikute 
lahtiühendamist süsteem 
survest vabastada. Õlilekete 
tuvastamiseks kasutage paberi- 
või papitükki ning MITTE 
MINGIL JUHUL OMA KEHAOSI! 
H ü d r a u l i k a s ü s t e e m i d e g a 
töötamise ajal kandke 
kaitsekindaid ja -prille. Õnnetuse 
korral pöörduge viivitamatult arsti 
poole, kellel on kogemusi seda 
tüüpi vigastustega. 

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset traktori 
paagis, vajaduse korral lisage kuni nõutud 
tasemeni. Vajaduse korral lisage süsteemi 
hüdraulikavedelikku.

5. Hooldus
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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 Rehvide garantii 
Kõikidele rehvidele kohaldub rehvitootja 
garantii. Teavet rehvide garantii kohta saate 
allpool loetletud tootjate veebilehtedelt. 
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima 
volitatud põllumajandusrehvide edasimüüja 
poole. 
 

Tootja Veebileht
BKT www.bkt-tires.com

5.14 Pingutusmomentide tabel

5. Hooldus

5.15 Rehvirõhutabel

Rehvi 
mõõtmed

Rõhk

420 / 55-17 3,5 bar (50 psi)

Poldipea tüüpPoldipea tüüp
Poldi 
mõõtmed

Poldi 
mõõtmed

a) in-tpi = keerme nimiläbimõõt (keeret tolli kohta)
b)	N·	m	=	njuutonmeeter
c)	mm	×	samm	=	keerme	aste	(mm	×	keerme	samm)
d)	ft-lb	=	jalgnael

Pöördemomendi	kõrvalekalle	+0%,	–15%	pöördemomendi	väärtusest.	Kui	ei	ole	teisiti	öeldud,	juhinduge	ülal	toodud	pöördemomentidest.



81Centurion CDA600
270-600M-EST

2013-06-14

5.16 Pidurid ja rattarum
mud

Veenduge, et süsteemis ei ole 
hüdraulikavedelikku ega õhulek-
keid.

Pidurite ja rummu hooldust tohib 
teha ainult Great Plainsi poolt vo-
litatud edasimüüja.

Pidurite hoolduse kohta saate lisateavet 
seadmega koos tarnitud pidurite hooldus-
juhendist (rohkem teavet vt Erenteki veebi-
lehelt www.erentek.co.uk).

6. Probleemid ja lahendused

6.0 Probleemid ja lahendused
6.1 Üldine veaotsing

Probleem Põhjused Lahendused

Puudub materjali 
etteanne (kõik 
tööriistaribad)

Tühi punker Täitke materjaliga

Dosaator on ummistunud Puhastage dosaator

Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga 
madal

Tõstke ventilaatori pöörlemiskiirus nõutud 
tasemele (lk 42)

Ventilaator pöörleb vastupäeva Vahetage ventilaatori ahelavoolikud 
haakemehhanismi juures

Puudub materjali 
etteanne
(mitu tööriistariba)

Seemnete etteandevoolik on 
ummistunud

Veenduge, et seemnete etteandevoolikud ei 
ole paindes, voolikute alumised sektsioonid 
ei ole ummistunud, seal ei ole linnupesi ega 
putukaid

Seemnekast või pöördalus on 
ummistunud

Kõrvaldage ummistus

Puudub materjali 
etteanne (üks või 
mitu tööriistariba)

Tööriistariba seemnetoru on 
ummistunud

Kontrollige ja puhastage seemnetoru

Probleemse tööriistariba pöördalus on 
ummistunud

Avage punkri kate ja kontrollige

Valehäire – seemnetoru andur on lahti 
tulnud või defektne

Käivitage monitori enesekontrollisüsteem. 
Vahetage andur töötava tööriistariba 
anduriga, et veendumaks, kas viga on 
anduris. Vahetage andur välja. Reguleerige 
anduri tundlikkust

Materjali etteanne 
toimub, kuid 
külvimonitor ei 
tuvasta seda

Külvi esimestel meetritel on see 
normaalne, sest seemnete jõudmine 
kõikidesse tööriistaribadesse võtab 
aega

Langetage seemendid 3 m enne külvi 
alustamist. Monitor ei tuvasta esimese 5 
sekundi jooksul ummistusi

Külvimonitor on lahti tulnud. Ühendage külvimonitor

Liiga väike 
külvikogus (mõned 
tööriistaribad)

Dosaator, seemnevoolikud, -kastid ja 
-torud on osaliselt ummistunud

Kõrvaldage ummistus. Vt osa „Materjali 
etteanne puudub (mitu tööriistariba)” ja 
„Materjali etteanne puudub (üks või kaks 
tööriistariba)”
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Probleem Põhjused Lahendused

Liiga väike 
külvikogus (kõik 
tööriistaribad)

Vale külvikiirus, probleem dosaatori 
kanalites või külvinormi vahemikus

Vt külvinorme käsitlevat teavet alates lk 61

Liiga suur kiirus põllul. Liiga suur kiirus 
põllul: tabelis toodud külvinormide 
arvutamisel võeti aluseks kiirus 12 km/h

Vähendage põllul liikumise kiirust

Seemne suurus ja kaal või väetise 
tihedus ja teralisus erinevad 
külvinormitabelis toodud normidest

Kalibreerige. Kompenseerimiseks 
reguleerige külvinormi

Seemnete ja väetise tihedus ja teralisus 
võivad erineda olenevalt hooajast, 
partiist ja tarnijast

Kalibreerige uuesti, kui alates viimasest 
kalibreerimisest on materjalid muutunud

Punkris on liiga vähe materjali Täitke punker

Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga 
madal

Suurendage ventilaatori pöörlemiskiirust

Ventilaator ei pöörle piisavalt kiiresti Traktor peab tagama toite 68 liitrit/minutis 
survel 14 bar

Ventilaator ei pöörle piisavalt kiiresti Kontrollige, ega hüdraulikaventilaatori 
reguleerklapp ei ole tagurpidi paigaldatud

Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige üle põllu suurus

Ridade vahed on liiga suured Reguleerige reamarkereid

Külvidosaatorisse koguneb jääkaineid 
või prahti

Puhastage külvidosaator

Seemendi seemnetoru on ummistunud Tõstke seemendi üles, võtke seemnetoru 
alumine ots lahti ja puhastage

Liiga suur 
külvikogus (kõik 
tööriistaribad)

Seemne suurus ja kaal või väetise 
tihedus ja teralisus erinevad 
külvinormitabelis toodud normidest

Kalibreerige. Kompenseerimiseks 
reguleerige külvinormi

Seemnete ja väetise tihedus ja teralisus 
võivad erineda olenevalt hooajast, 
partiist ja tarnijast

Kalibreerige uuesti, kui alates viimasest 
kalibreerimisest on materjalid muutunud

Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige üle põllu suurus

Rea ülekate on liiga suur Reguleerige reamarkereid

Ebaühtlane 
külvisügavus

Liiga suur kiirus põllul Sõitke aeglasemalt. Vaadake 
külvinormitabelist lubatud maksimaalset 
kiirust põllul

Haakeseade ei ole horisontaalne Horisonteerige haakeseade

Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma

Külgsektsioonide otsad hoiavad liiga alla 
või künnavad maad

Langetage keskmine sektsioon tööasendisse

Ebaühtlane 
seemnete paigutus

Liiga suur kiirus põllul Vähendage põllul liikumise kiirust

Külvik ei ole horisontaalne Kontrollige horisonteeritust ja survet

Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma

Seemnelapatsid on kahjustunud või ära 
tulnud

Vahetage seemnelapatsid välja

Seemendi seemnetoru on osaliselt 
ummistunud

Võtke seemnetoru alumine ots lahti ja 
puhastage

Seemendi kettad ei 
pöörle vabalt

Seemendi on ummistunud Puhastage seemendi

Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma

Ketta laagrid on defektsed Vahetage ketta laagrid välja

Seemendi raam on paindes või 
keerdunud

Vahetage seemendi raam välja

Seemendi seemnetoru on osaliselt 
ummistunud

Tõstke seemendi üles, võtke seemnetoru 
alumine ots lahti ja puhastage
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Probleem Põhjused Lahendused

Hektarisuurustel 
aladel 
ebakvaliteetne külv 
(kõige täpsema 
külvitulemuse 
saavutamiseks 
tuleb külvata edasi-
tagasi, sõites nii, 
et reamarkerid 
on alla lastud 
ning pööramiste 
arv tuleb viia 
miinimumini)

Liiga suur ülekate või vahed ridade 
vahel

Vältige ülekatet ja vahesid. Reguleerige 
reamarkereid

Pinnasetingimused Lahtine pinnas ja libisemine mõjutavad 
negatiivselt külvikvaliteeti

Põllu tegelik suurus on erinev Kontrollige üle põllu suurus

Surverattad ei 
tihenda korralikult 
pinnast

Liiga märjad tingimused või on pinnases 
suured kamakad

Oodake kuiva ilma või töödelge pinda

Surve on liiga väike või vale Reguleerige survet

Surveratta sügavus on vale Reguleerige surveratta sügavust, lk 46

Seeme lõheneb 
liiga intensiivselt

Liiga suur kiirus põllul Vähendage põllul liikumise kiirust

Seeme ei ole puhas Kasutage puhast seemet

Seeme on kahjustunud, aegunud või 
kuiv

Kasutage puhast värsket seemet

Ventilaatori pöörlemiskiirus on liiga suur Ventilaatori pöörlemiskiirus peab olema 
selline, et oleks tagatud täpne etteanne 
kõikidele tööriistaribadele

Surveratas või 
seemendid on 
ummistunud

Külvitingimused on liiga märjad Oodake kuivemat ilma

Külviku tagaosa on ummistunud Puhastage ja veenduge, et ei ole kahjustusi

Ketta laagrid on defektsed Vahetage ketta laagrid välja

Ketasnoad on kulunud Vahetage ketasnoad välja

Kaabits on kulunud või kahjustunud Vahetage kaabits välja

Seemendid 
külvavad liiga 
sügavale 
(sahkavad)

Külvikettad on seatud liiga sügavale Tõstke seemendi raami

Surveratas on valesti reguleeritud Reguleerige surveratast uuesti, lk 46

Surve on liiga suur Reguleerige tööriistariba survet

Seemendite 
esiosa langeb 
liiga madalale, 
kui pinnas on 
kõva või mulda on 
minimaalselt haritud

Külvikettad on seatud liiga sügavale Tõstke seemendi raami

Hüdrauliline 
reamarker ei tööta 
korralikult

Õhu- või õlilekked voolikuliitmikes või 
-ühendustes

Veenduge, et voolikuliitmikes ega 
-ühendustes ei ole õhu- või õlilekkeid

Langetage traktori hüdraulikaõli taset Kontrollige traktori hüdraulikaõli taset

Poldid või kinnituselemendid on lahti 
tulnud või ära kukkunud

Kontrollige üle kõik poldid ja 
kinnituselemendid

Ketta kalle ei ole tingimuste jaoks parim Pöörake reamarkeri ketas ümber ja 
puhastage saastast
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6.2 Pidurisüsteemi veaotsing

Probleem Põhjused Lahendused

Sillapiirkonnas on 
tunda suitsu- või 
kõrbelõhna

Pidurid on ülekuumenenud, üldjuhul 
juhtub see järskudel kallakutel

Jätke traktor kohe seisma. Oodake, kuni 
pidurid on täielikult jahtunud. Vähendage 
kallakust allasõitmise kiirust, kasutades 
madalamat käiku. Jääge tihti seisma. 
Veenduge, et pidurisüsteemi osadel ei ole 
kuumakahjustusi

Uued pidurid võivad tekitada kerget 
suitsu või lõhna, kuni pidurite hõõrdkate 
on trumlitele sobitunud

Kontrollige pidureid, kui probleem püsib või 
kui pidurdamine ei ole piisavalt tõhus

Pidurdamine on 
vähetõhus, üks 
ratas

Rehvirõhk ei ole piisav Täitke rehvid spetsifikatsioonis sätestatud 
rõhuga

Pidurite hõõrdkate ja/või trummel on 
kulunud

Hooldage pidureid

Pidurisilinder on kulunud või lekib Remontige või vahetage silinder

Määrige või õlitage pidurite hõõrdkate Kõrvaldage probleemi põhjustanud reostus. 
Hooldage pidureid

Pidurite kulumiskompensaator ei 
reguleeri

Jää või kuivanud muda võivad mehhanismi 
kinni kiiluda. Püüdke tuvastada 
kinnikiilumise põhjustanud liikumised. 
Kontrollige, kas põrklink on kulunud või 
defektne, või kas põrklingi vedru on nõrk, 
kulunud või ära tulnud

Pidurdamine on 
vähetõhus, kõik 
rattad

Külviku pidurisüsteemis on õhk Kontrollige, et kinnituselemendid ei ole lahti 
tulnud. Veenduge, et kinnituselemendid 
ega torud ei ole kahjustunud. Kontrollige, 
et tööosad ei ole kahjustunud ega kulunud. 
Kõrvaldage lekkeallikas. Täitke süsteem 
uuesti ja õhutustage

Õhu-/hüdraulikasüsteem: pidurivõimendi 
diafragma on kahjustunud

Vahetage pidurivõimendi välja

Õhu-/hüdraulikasüsteem: lekked 
õhusüsteemis

Kõrvaldage lekked

Õhu-/hüdraulikasüsteem: filtrid on 
ummistunud

Puhastage filtrid

Õhu-/hüdraulikasüsteem: klapp on lahti Sulgege kaitseklapp

Pidurdamine on 
vähetõhus, kõik 
rattad (jätkub)

Hüdraulika/hüdraulikasüsteem: traktorist 
tuleb pidurivoolikusse õhku

Õhutustage pidurid ja aktiveerige uuesti

Pidurite hõõrdkatted ja/või trumlid on 
kulunud

Hooldage pidureid

Pidurite hõõrdkatete väljavahetamisel 
on kasutatud sertifitseerimata osi, mille 
hõõrdkatte parameetrid ei ole piisavad

Vahetage piduriklotsid heakskiidetud osade 
vastu

Traktori surve ei ole piisav Õhusüsteemi jaoks vajalik minimaalne surve 
on 55 kPa (80 psi)

Pidurite ja rummu hooldust tohib 
teha ainult Great Plainsi poolt 
volitatud edasimüüja.
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Probleem Põhjused Lahendused

Pidurid ei toimi, 
üks ratas

Õhutusava on lahti Sulgege ava. Õhutustage süsteem ja 
aktiveerige uuesti

Pidurite hõõrdkatted on kulunud või ära 
tulnud

Kontrollige ja vajaduse korral parandage

Pidurisilinder on külmunud Kontrollige ja vajaduse korral parandage

Pidurisüsteemi osad on purunenud või 
ära tulnud

Kontrollige ja vajaduse korral parandage

Pidurid ei toimi, 
kõik rattad

Pidurisüsteemis ei ole pidurivedelikku Veenduge, et pidurisüsteemis on 
pidurivedelikku ja õhutustage avad. Sulgege/
parandage, täitke uuesti ja õhutustage

Traktorisüsteem on valesti ühendatud Kontrollige ühendusi

Traktori treileri pidurisüsteem on 
desaktiveeritud või ei tööta korralikult

Kontrollige talitlust mõne muu treileriga

Surve traktori voolikutes ei ole piisav Pöörduge edasimüüja poole, kes kontrollib 
pordis olevat survet

Külvik kisub ühele 
poole

Vt alljärgnevat osa „Pidurid kisuvad 
kõrvale”

Kontrollige rataste blokeerumise põhjuseid 
enne, kui rehvidele tekivad siledad laigud

Pidurid on kogu 
aeg rakendunud, 
kõik rattad

Kulumiskompensaator on liiga väljas Reguleerige kulumiskompensaatori põrklinki 
uuesti ja oodake, kuni süsteem ise seadub

Õhu-/hüdraulikasüsteem: traktori 
pidurisüsteemi voolikud on omavahel 
ära vahetatud ja toitetoru tõttu on pidurid 
kogu aeg rakendunud

Vahetage pidurisüsteemi voolikud 
haakemehhanismi juures omavahel ära

Hüdraulika/hüdraulikasüsteem: külviku 
pidurivoolik on ühendatud valesse, 
püsivalt rakendunud porti

Ühendage pidurivoolik õigesse porti

Traktori pidurisüsteemi surve on liiga 
suur (hüdropidur) või liiga madal 
(õhkpidur)

Maksimaalne lubatud hüdraulikasurve: 150 
bar / 2175 psi.
Minimaalne nõutav õhusurve: 550 kPa / 80 
psi

Pidurid kisuvad 
kõrvale

Kulumiskompensaator on liiga väljas Reguleerige kulumiskompensaatorit. 
Tuvastage põhjus, miks see on liiga väljas

Pidurites on prahti Eemaldage piduriklotsid. Puhastage ja 
kuivatage

Defektsed piduriosad kraabivad Vahetage kulunud osad välja

Tagastusvedru on liiga nõrk Vahetage kõik vedrud välja

Kolb on pidurisilindrisse kinni jäänud Remontige või vahetage silinder

Pidurid tõmbavad, 
loksuvad ja 
krigisevad

Tagastusvedrud on liiga nõrgad Vahetage kõik vedrud välja

Trummel on kulunud, defektne või ei ole 
enam ümar

Taastage trummel, kui kulumine on normi 
piires, muidu vahetage välja

Liiga tühjad või väikesed rehvid Kui spetsifikatsioonile vastav rõhk ei lahenda 
ebaühtlase kontakti probleemi, vahetage 
rehvid välja

Rummus olevad piduriosad on lahti 
tulnud, kulunud või kahjustunud

Kontrollige pidurid üle

Rattalaagrid on lahti või kulunud Vahetage laager välja

Rehvidel on 
siledad laigud

Vt osa „Pidurid on kogu aeg 
rakendunud, kõik rattad”

Pidurid kriiksuvad Pidurite hõõrdkatted on kulunud Kontrollige pidurid üle. Vahetage kulunud 
hõõrdkatted välja

Defektsed piduriosad kraabivad Kontrollige pidurid üle. Vahetage kulunud 
osad välja

6. Probleemid ja lahendused
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