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Důležité bezpečnostní informace 

 
Vyhledejte bezpečnostní symboly 
SYMBOL BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY signalizuje, že 
se vyskytuje potenciální ohrožení bezpečnosti osob a 
musí být provedena zvláštní bezpečnostní opatření. 
Když uvidíte tento symbol, dávejte pozor a pozorně 
si přečtěte sdělení, které za ním následuje. Kromě 
konstrukce a konfigurace zařízení závisí řízení rizik 
a prevence úrazů na vědomosti, zaujetí, opatrnosti 
a správném vyškolení pracovníků provozujících, 
přepravujících, udržujících a ukládajících zařízení. 
 
 
Všímejte si návěštních slov 
Návěštní slova označují stupeň nebo úroveň vážnosti 
nebezpečí.  

NEBEZPEČÍ označuje situaci bezprostředního rizika, 
která bude mít za následek smrt nebo těžké zranění, 
pokud jí nezabráníte. Toto návěštní slovo se omezuje na 
nejkrajnější situace typické pro součásti stroje, které 
nelze z funkčních důvodů chránit.  

VÝSTRAHA označuje potenciálně nebezpečnou situaci, 
která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění, 
pokud jí nezabráníte. Může být také použito pro 
upozornění na nebezpečné postupy.  

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou 
situaci, která by mohla mít za následek menší nebo 
středně těžké zranění, pokud jí nezabráníte. Může být 
také použito pro upozornění na nebezpečné postupy.  
 
 
Připravte se na nepředvídané 
případy 
▲ Buďte připravení, když vypukne požár.  

▲ Mějte po ruce lékárničku a hasicí přístroj.  

▲ Mějte po ruce pohotovostní telefonní čísla na lékaře, 
záchranku, nemocnici a hasiče.  

 
Seznamte se s bezpečnostními 
nálepkami 
▲ Pozorně si přečtěte a pochopte kapitolu 

"Bezpečnostní nálepky" na straně 6.  

▲ Přečtěte si všechny pokyny uvedené na nálepkách.  

▲ Udržujte nálepky čisté. Poškozené, vybledlé a 
nečitelné nálepky vyměňte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEBEZPEČÍ 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
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Noste ochranné vybavení 
▲ Noste ochranný oděv a ochranné vybavení.  

▲ Noste oblečení a vybavení vhodné pro danou práci. 
Nenoste volný oděv.  

▲ Protože dlouhé vystavování se hlasitému hluku může 
vést k poškození nebo ztrátě sluchu, noste vhodnou 
ochranu sluchu jako například sluchátka nebo 
ucpávky do uší.  

▲ Protože bezpečné ovládání zařízení vyžaduje vaši 
plnou pozornost, při práci se stroji si proto do 
sluchátek nepouštějte zábavné programy.  

 
Nakládejte správně s chemikáliemi 
Zemědělské chemikálie mohou být nebezpečné. 
Nesprávné používání může vážně poškodit osoby, 
zvířata, rostliny, půdu a majetek.  

▲ Přečtěte si pokyny výrobce chemikálie a dodržujte je.  

▲ Noste ochranný oděv.  

▲ Se všemi chemikáliemi manipulujte opatrně.  

▲ Nenadechněte se kouře z žádného druhu 
chemického požáru.  

▲ Nepoužité chemikálie uskladněte a zlikvidujte podle 
specifikací výrobce chemikálie.  

 
Používejte bezpečnostní řetěz 
(Jen volitelný hydraulický závěs. Tříbodový závěs nemá 
řetěz.)  

▲ Používejte bezpečnostní řetěz jako pomoc při 
ovládání taženého stroje, kdyby se oddělil od tažného 
závěsu traktoru.  

▲ Používejte řetěz s jmenovitou pevností rovnající se 
celkové hmotnosti taženého stroje nebo vyšší.  

▲ Připojte řetěz k držáku tažného závěsu traktoru nebo 
jinému specifikovanému upevňovacímu místu. 
Nechte řetěz volný jen tolik, abyste umožnili zatáčení.  

▲ Pokud je prasklý, vytažený nebo poškozený některý 
článek nebo koncové oko řetězu, řetěz vyměňte.  

▲ Nepoužívejte bezpečnostní řetěz pro tažení.  
 
Vyhýbejte se kapalinám pod 
vysokým tlakem 
Kapalina unikající pod tlakem může proniknout do 
pokožky a způsobit těžké zranění.  

▲ Abyste se vyhnuli riziku, před odpojováním 
hydraulických potrubí vypusťte tlak.  

▲ Na kontrolu míst podezřelých z netěsnosti použijte 
kousek papíru nebo lepenky, NIKOLI NĚKTEROU 
ČÁST TĚLA.  

▲ Při práci s hydraulickými systémy používejte 
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo brýle s 
uzavřenými bočnicemi.  

▲ Dojde-li k úrazu, neprodleně vyhledejte pomoc lékaře, 
který má zkušenosti s tímto druhem zranění.  
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Minimalizujte vystavení se radiaci 
Radar DICKEY-john RVS III je záměrný zářič 
vysokofrekvenční energie. I když je jeho vyzářená 
úroveň energie hluboko pod mezemi stanovenými 
normou EN 61010-1:1993 A2:1995 kapitola 12.4, 
doporučujeme nedívat se přímo do čela jednotky.  

Radar musí během používání vyzařovat směrem k zemi 
nejméně 20 cm (8 palců) od člověka, aby byly splněny 
meze expozice vysokofrekvenčního záření uvedené v 
FCC 47 CFR část 2.1091. RADAR NEPŘEMONTUJTE 
A NEPOUŽÍVEJTE V ROZPORU S JEHO 
STANOVENÝM POUŽITÍM.  
 
 
Bezpečnost pneumatik 
Výměna pneumatik může být nebezpečná a měli by ji 
provádět vyškolení pracovníci pomocí správných 
nástrojů a zařízení.  

▲ Při huštění pneumatik používejte upínací koncovku a 
dostatečně dlouhou prodlužovací hadici, abyste mohli 
stát po straně, a nikoli před pneumatikou nebo nad ní. 
Pokud je k dispozici bezpečnostní klec, používejte ji.  

▲ Při demontáži a instalaci kol používejte zařízení na 
manipulaci s koly odpovídající příslušné hmotnosti.  

 
 
Používejte bezpečnostní osvětlení 
a zařízení 
Pomalu se pohybující traktory a tažené stroje mohou 
představovat nebezpečí při jízdě po veřejných 
komunikacích. Jsou špatně viditelné, zvláště v noci.  

▲ Kdykoli jedete po veřejných komunikacích, používejte 
blikající varovná světla a signály při zatáčení.  

Používejte světla a zařízení dodaná se strojem.  
 
 
Nevozte na stroji osoby 
Osoby obsluze omezují rozhled. Osoby by mohli být 
zasaženy cizími předměty nebo vymrštěny ze stroje.  

▲ Nikdy nedovolte dětem, aby obsluhovaly zařízení.  

▲ Během práce vykažte okolostojící od stroje.  
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Bezpečná přeprava stroje 
Maximální přepravní rychlost stroje je 20 mph (32 km/h), 
při zatáčení 13 mph (22 km/h). Některý hrbolatý terén 
vyžaduje nižší rychlost. Náhlé brzdění může vyvolat 
vychýlení a převržení taženého stroje.  

▲ Nepřekročte 20 mph. Nikdy nejezděte rychlostí, která 
nedovoluje dostatečnou kontrolu řízení a zastavo-
vání. Jestliže tažený stroj není vybavený brzdami, 
snižte rychlost.  

▲ Dodržujte národní a místní předpisy.  

▲ Netáhněte stroj, který při plném zatížení váží více než 
1,5násobek hmotnosti tažného vozidla.  

▲ Vozte odrazky nebo signalizační značky pro označení 
secího stroje při poruše na silnici.  

▲ Při přepravě dodržujte dostatečnou vzdálenost od 
nadzemních elektrických vedení a jiných překážek. 
Viz přepravní rozměry v odstavci "Technické údaje 
a kapacity" na straně 137. 

▲ Secí stroj neskládejte nebo nerozkládejte za jízdy 
traktoru. 

 
 
 
 
Skončení práce a uložení 
▲ Spusťte secí stroj dolů, odstavte traktor, vypněte 

motor a vytáhněte klíček zapalování.  

▲ Zajistěte secí stroj klíny a dodanými podpěrami.  

▲ Secí stroj odpojte a uložte na místě, kde si nehrávají 
děti.  
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Postup bezpečné údržby 
▲ Před prací musíte pochopit příslušnou činnost. 

Používejte vhodné nářadí a zařízení. Další informace 
viz tato příručka.  

▲ Pracujte na čistém, suchém místě.  

▲ Před prováděním údržby spusťte secí stroj dolů, 
odstavte traktor, vypněte motor a vytáhněte klíček 
zapalování.  

▲ Přesvědčte se, že se zastavily všechny pohyblivé 
součásti a je vypuštěný všechen tlak systému.  

▲ Nechte secí stroj úplně vychladnout.  

▲ Před údržbou nebo seřizováním elektrických systémů 
nebo před svařováním na secím stroji odpojte 
zemnicí kabel akumulátoru (-).  

▲ Prohlédněte všechny součásti. Přesvědčte se, že 
jsou součásti v dobrém stavu a správně 
nainstalované.  

▲ Odstraňte nahromaděné mazivo, olej nebo zbytky.  

▲ Před prací odstraňte všechny nástroje a nepoužité 
součásti ze secího stroje.  

 
Stálá bezpečnost 
Před provozem si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce 
a pochopte je. Přečtěte si všechny pokyny uvedené na 
bezpečnostních nálepkách.  

▲ Seznamte se všemi funkcemi secího stroje.  

▲ Stroj obsluhujte jen ze sedadla řidiče.  

▲ Nenechte secí stroj bez dozoru s běžícím motorem 
traktoru.  

▲ Při připojování nestůjte mezi traktorem a secím 
strojem  

▲ Ruce, nohy a oděv a mějte v dostatečné vzdálenosti 
od poháněných součástí.  

▲ Noste přiléhavý oděv, aby nebyl zachycen 
pohybujícími se součástmi.  

▲ Při skládání a zvedání secího stroje dávejte pozor na 
dráty, stromy atd. Zajistěte, aby všechny osoby stály 
v dostatečné vzdálenosti od pracovní oblasti.  
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Bezpečnostní nálepky 
 
Bezpečnostní odrazky a nálepky 
Váš stroj přijde vybavený všemi světly, bezpečnostními 
odrazkami a nálepkami na jejich místech. Byly navrženy 
tak, aby pomohly při bezpečném provozu vašeho stroje. 

▲ Přečtěte si pokyny na nálepkách a dodržujte je.  

▲ Udržujte osvětlení v provozuschopném stavu.  

▲ Udržujte všechny bezpečnostní nálepky čisté a 
čitelné.  

▲ Nahraďte všechny poškozené nebo chybějící 
nálepky. Nové nálepky objednejte u svého prodejce 
Great Plains. Správné umístění nálepek viz tuto část 
příručky.  

▲ Při objednávání nových součástí nebo komponent 
požadujte také příslušné bezpečnostní nálepky.  

 
818-055C 

 
 

Odrazka vyznačující pomalu se pohybující 
vozidlo 
Vzadu na pochozí plošině; 1 celkem 
 
 
 
 
 

 
 

Červené odrazky 
Na zadní straně nápravy (před denními odrazkami); dvě 
celkem 

 
 
 
 
Instalace nových nálepek: 

1. Očistěte plochu, na niž má být nálepka umístěna. 

2. Stáhněte z nálepky nosnou fólii. Přitiskněte nálepku 
na povrch, přičemž dávejte pozor, aby se pod ní 
nevytvořily vzduchové bublinky.  
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838-267C 
 

 
 

Denní odrazky 
Na zadní straně nápravy (nad červenými odrazkami); 
dvě celkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
838-265C  
 

 
 

Oranžové odrazky 
Na přední straně nástrojových lišt prostřední sekce 
vpředu dole, na zadní straně nástrojových lišt křídel a na 
bocích rámu výsevní skříně; celkem šest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
818-557C  
 

 
 

Nebezpečí (ve Španělsku):  
Čtenářům neovládajícím angličtinu doporučujeme 
vyhledat překlad.  
Na boku čepu; jedna celkem. 
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818-590C 
 

 
 

Nebezpečí: Nebezpečí rozdrcení 
Nahoře uprostřed tříbodového závěsu; jedna celkem 
(není k dispozici se zvláštním příslušenstvím hydraulický 
čep) 
 
838-599C  
 

 
 

Nebezpečí: Nebezpečí zabití elektrickým 
proudem 
Jedna na každé straně svislého ramene znamenáku, na 
obou stranách; čtyři celkem. 

 

 
 
 
 
 
 



Great Plains Manufacturing, Inc.   Důležité bezpečnostní informace  |  9 

12/27/2011 401-705M 

818-045C 
 

 
 

Výstraha: Přiskřípnutí/rozdrcení 
Na předních stranách kývavého hřídele, nad stavěcími 
koly, na vnitřním a vnějším čele, svařencích natáčecích 
kol křídel, na boční straně svařence zadní nápravy; osm 
celkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
818-188C  
 

 
 

Výstraha: Rychlost 
Na levé straně čepu vedle závěsu; jedna celkem. 
 
 
 
 
818-339C  
 

 
 

Výstraha: Kapalina pod vysokým tlakem 
Na boku čepu na závěsu; jedna celkem 
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818-579C 
 

 
 

Výstraha: Nebezpečí přiskřípnutí/ustřižení 
Přední a zadní strana vnitřních ramen znamenáků; čtyři 
celkem. 
 
 
 
 
 
818-580C  
 

 
 

Výstraha: Znamenák nahoře 
Přední a zadní strana vnitřních ramen znamenáků; čtyři 
celkem. 
 
 
 
 
818-351C  
 

 
 

Upozornění: Přepravní pojistky 
Na levé straně čepu vedle závěsu; jedna celkem. 
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818-398C 
 

 
 

Upozornění: Pneumatiky nejsou schod 
Jedna na přední straně stavěcího kola každého křídla, 
jedna na každé straně přední střední nápravy, 
jedna na každé zadní straně ramen zadních natáčecích 
kol; 8 celkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
818-587C  
 

 
Upozornění: Přečtěte si návod 
k používání 
Na levé straně čepu vedle závěsu; jedna celkem. 
 
838-426C  
 

 
 

Upozornění: Tlak a krouticí moment 
Na vnějším ráfku každé zadní přepravní pneumatiky, na 
vnějším ráfku každého stavěcího kola; 4 celkem. 
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Úvod 

 
Společnost Great Plains Vás vítá v rozrůstající se rodině 
majitelů nových výrobků. Secí stroj Yield-Pro® šířky 
30 stop se 3 sekcemi (secí stroj YP3025A) byl pečlivě 
zkonstruován a vyroben zkušenými pracovníky s využi-
tím jakostních materiálů. Správné nastavení, údržba a 
bezpečné provozní postupy přispějí k dlouholetému 
uspokojivému používání Vašeho stroje.  
 
Popisované modely 
YP3025A-1230  12řádkový, 30 palců 
YP3025A-1270 12řádkový, 70 cm 
YP3025A-16TR36 16řádkový (8 dvojic), 36palcové 

dvojice 
YP3025A-1820 18řádkový, 20 palců 
YP3025A-2315 23řádkový, 15 palců 
YP3025A-2335 23řádkový, 35 cm 
YP3025A-2415 24řádkový, 15 palců 
YP3025A-24TR 24řádkový (12 dvojic), 30palcové 

dvojice 
YP3025A-24TR70 24řádkový (12 dvojic), 70 cm dvojice 
YP3025A-3610 36řádkový, 10 palců 
 
 
Popis stroje 
YP3025A je přívěsný secí stroj s namontovaným 
zařízením pro přihnojování na přání. YP3025A obsahuje 
25 sad prořezávacích kotoučů s výsevními ústrojími Air-
Pro®, umožňující široký výběr výsevních kotoučů. Secí 
stroj umožňuje namontovat na jednotku řadu 
příslušenství na přání. Secí stroj se pro přepravu sklopí. 

 
Zamýšlené využívání 
Secí stroj YP3025A využívejte pouze pro setí 
zemědělských plodin. Hodí se do běžně obdělávaných 
půd, půd s minimálním obděláváním a bezorebných 
systémů s průměrnými podmínkami. Neupravujte secí 
stroj pro využití s přídavnými zařízeními jinými než s 
vybavením na přání Great Plains a příslušenstvím 
speciálně určeným pro využití s YP3025A. 
 

 
Obr. 1 

Secí stroj YP3025A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řada dokumentů 
401-705M Návod k používání (tento dokument) 
401-627B Tabulky výsevního množství 
401-705P  Součásti 
 Příručky DICKEY-john® IntelliAg®:  
110011508  Secí stroj/řízení výsevu, uživatelská úroveň 

1 
110011501  Secí stroj/řízení výsevu, uživatelská úroveň 

2 a 3 
 QSG: Stručný úvodní návod k používání 
110011552  QSG: YP3025A-1230, YP3025A-1270  
110011553  QSG: YP3025A-1820  
110011554  QSG: YP3025A-2315, -2335, -2415  
110011557  QSG: YP3025A-24TR, YP3025A-24TR70  
110011558  QSG: YP3025A-16TR36  
110011555  QSG: YP3025A-3610  
11001-1126  Instalace snímače hladiny násypky 

DICKEY-john® 
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Používání této příručky 
Tato příručka vás seznámí s bezpečností, sestavováním, 
nastavováním, lokalizací a odstraňováním závad a 
údržbou. Přečtěte si příručku a řiďte se doporučeními. 
Pomůže vám to v zajištění bezpečnosti a produktivním 
provozu.  

Informace v této příručce byly aktuální v době tisku. Pro 
zajištění špičkového výkonu mohly být některé díly 
změněny.  
 
Definice 
V celé této příručce se používají následující pojmy.  
 
 
 
Pomoc majiteli 
Potřebujete-li zákaznický servis nebo náhradní díly, 
spojte se s prodejcem Great Plains. Má vyškolený 
personál, náhradní díly a zařízení speciálně 
zkonstruovaná pro výrobky Great Plains.  

Viz obr. 2 
Součásti vašeho stroje mají speciální konstrukci a měly 
by být nahrazovány jen díly Great Plains. Při 
objednávání dílů od vašeho prodejce Great Plains 
uveďte vždy sériové číslo a číslo modelu. Štítek se 
sériovým číslem je umístěný na levém konci nástrojové 
lišty hlavního rámu vzadu vedle osvětlení pro jízdu na 
silnici.  

Pro rychlou orientaci si zde zapište označení modelu 
secího stroje YP3025A a jeho výrobní číslo:  

Číslo modelu: ____________________________  

Výrobní číslo: _____________________________  

Váš prodejce Great Plains chce, abyste byli se svým 
novým strojem spokojeni. Pokud nerozumíte některé 
části této příručky nebo nejste spokojení s poskytnutými 
službami, proveďte prosím následující akce.  

1. Proberte záležitost s vedoucím služeb vašeho 
obchodního zastoupení. Přesvědčte se, že jsou 
si vědomi problémů a mohou vám tak pomoci.  

2. Pokud budete nadále nespokojeni, vyhledejte majitele 
nebo generálního ředitele obchodního zastoupení.  

 

 

POZNÁMKA!
 

Velmi důležitá informace vztahující se k předchozímu 
tématu. Pro zajištění bezpečnosti si přečtěte pokyny 
a řiďte se jimi, zabraňte vážnému poškození zařízení 
a zajistěte požadované výsledky na poli.  

Poznámka: Užitečná informace vztahující se k před-
chozímu tématu.  

Pokud není uvedeno jinak, 
označení "vpravo" a "vlevo" 
používané v této příručce platí při 
pohledu ve směru jízdy stroje 
během používání. Směrová růžice 
v některých pérových vyobrazeních 
znázorňuje směr: nahoru, dozadu, 
doleva, dolů, dopředu, dopravo.  
 
 

 
Obr. 2 

Štítek se sériovým číslem 
 
 
 
 
Pro další asistenci napište na:  

Product Support 
Great Plains Mfg. Inc., Service Department 

PO Box 5060 
Salina, KS 67402-5060 

 

 
785-823-3276 
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Příprava a nastavení 

 
Tato kapitola vám pomůže připravit váš traktor a secí 
stroj YP3025A na používání a popisuje činnosti, které je 
nutno provádět každou sezonu, nebo když se změní 
konfigurace traktoru/secího stroje.  
Před používáním secího stroje na poli ho musíte připojit 
k vhodnému traktoru, prohlédnout systémy a secí stroj 
vyrovnat. Před prvním použitím a potom v pravidelných 
intervalech jsou nutná určitá seřízení a kalibrace secího 
stroje.  
 
Počáteční nastavení 
Položky před dodáním (normálně prováděné prodejcem) 
a úlohy prvního a málo častého nastavování viz 
“Dodatek B – Před dodáním” na straně 162. Patří sem:  

• Instalace ovládacího panelu secího monitoru v 
traktoru (strana 165).  

 
Nastavení po dodání/sezónní 
Po dodání, při používání s novým traktorem a jednou za 
sezonu zkontrolujte a v případě potřeby proveďte tyto 
položky, než budete pokračovat položkami běžného 
nastavování:  

• Odvzdušněte hydraulický systém (strana 101).  

• Nivelaci a vyrovnání křídel (strana 104).  

• Kalibraci radaru (strana 167).  

• Odstranění maziva z obnažených pístních tyčí, pokud 
tak byly chráněny při posledním skladování.  

 
Nastavení před setím 
Před běžným nastavováním projděte tento kontrolní 
seznam:  

 Přečtěte si a pochopte kapitolu "Důležité bezpeč-
nostní informace" na straně 1. 

 Zkontrolujte, zda se všechny pracovní díly volně 
pohybují, jsou utažené šrouby a roztažené závlačky.  

 Zkontrolujte, zda jsou na svém místě a promazané 
všechny maznice. Viz “Mazání a plánovaná údržba” 
na straně 112.  

 Zkontrolujte, zda jsou správně umístěné případně 
čitelné všechny bezpečnostní nálepky a odrazky. V 
případě poškození je vyměňte. Viz “Bezpečnostní 
nálepky” na straně 6.  

 Nahustěte pneumatiky na doporučený tlak a utáhněte 
šrouby kol, jak je specifikováno. Viz “Tabulka 
huštění pneumatik” na straně 140.  
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Připojení traktoru k secímu stroji 
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
Nevstupujte a nenechávejte žádnou část těla mezi secím 
strojem a pohybujícím se traktorem. Můžete být těžce 
poraněni nebo usmrceni vtlačením mezi traktor a secí 
stroj. Před připojováním kabelů a hadic vypněte motor 
traktoru a zatáhněte parkovací brzdu.  
 
Připojení hydraulických hadic 
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí kapaliny pod vysokým tlakem:  
Před odpojováním hydraulických potrubí vypusťte tlak. 
Na kontrolu netěsností použijte papír nebo lepenku, 
NIKOLI NĚKTEROU ČÁST TĚLA. Při práci s 
hydraulickými systémy používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo brýle s uzavřenými bočnicemi. 
Kapalina unikající pod tlakem může mít dostatečný tlak, 
aby pronikla pokožkou a vyvolala těžké zranění. Dojde-li 
k úrazu, neprodleně vyhledejte pomoc lékaře, který má 
zkušenosti s tímto druhem zranění. Na hydraulice 
systému by měl pracovat pouze vyškolený personál. 

Hydraulické hadice Great Plains jsou barevně kódované 
jako pomoc při jejich připojování k výstupům vašeho 
traktoru. Hadice patřící k témuž rozvaděči vnějších 
okruhů hydrauliky jsou označené stejnou barvou.  
 

Barva Hydraulická funkce 
Zelená Sklápění křídel / sklápění znamenáků / 

přídavné funkce 
Modrá Zvedání / (a připojování v případě 

hydraulicky ovládaného oje) 
Černá Ventilátor 
Žlutá Hydraulický pohon 
 

Viz obr. 3 
Pro rozlišení hadic ve stejném hydraulickém okruhu si 
všimněte štítku hadice. Hadice pod symbolem 
vysunutého válce napájí konec s patkou válce. Hadice 
pod symbolem zasunutého válce napájí konec s pístní 
tyčí.  
U hydromotorů ventilátoru a pohonu připojte hadici pod 
symbolem zasunutého válce k výtlačné straně 
hydromotoru. Hadici pod symbolem vysunutého válce 
připojte k návratové straně hydromotoru.  
Hydromotor ventilátoru dále vyžaduje připojení třetího 
potrubí, které vrací hydraulickou kapalinu ze skříně 
hydromotoru ventilátoru.  
 

POZNÁMKA! 
 

Riziko poškození stroje: 
Před připojováním přívodní a vratné hadice musí být 
nejprve připojena vypouštěcí hadice skříně. 

Odpojena musí být vypouštěcí hadice skříně jako 
poslední, aby se zabránilo poškození hydromotoru 
ventilátoru. 

 

 
 
 

 
Obr. 3 

Štítek hadice 
 
Ochrana těsnění hydromotoru ventilátoru 
Nízkotlaký vypouštěcí přípoj (skříň) 

1. Připojte vypouštěcí hadici skříně k nízkotlakému 
vypouštěcímu přípoji.  

Poznámka: Vypouštěcí hadice skříně má menší vnitřní 
průměr 1/4in a malou spojku s plochým 
čelem.  

2. Připojte nízkotlakou vratnou hadici hydromotoru 
k nízkotlaké vratné spojce. Vyznačuje se velkou 
(průměr 1.06in/2,7 cm) rychlospojkou.  

 

POZNÁMKA!
 

Riziko poškození stroje:  
NEPŘIPOJUJTE vypouštěcí potrubí skříně k 
neregulovanému výstupu.  
3. Připojte hydraulické hadice k rozvaděčům vnějších 

okruhů traktoru.  
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Elektrické připojení 
 
Viz obr. 4 
Před připojováním se přesvědčte, že je vypnutý traktor 
a odpojené příslušenství.  

1. Připojte konektor osvětlení k výstupu traktoru.  

2. Připojte konektor monitoru ke kabelové formě 
traktoru.  

3. Připojte všechny volitelné nebo dokoupené elektrické 
konektory.  

Propojení proveďte před jízdou se secím strojem. 
Některé hydraulické okruhy secího stroje jsou 
monitorované.  
 
 
 
Připojení s tříbodovým závěsem 
Viz obr. 5 
1. V případě secího stroje modelu YP3025A-2415 

(“rovný řádek 15in”) zkontrolujte konfiguraci 
přesazení závěsu v “Tříbodový závěs YP3025A-
2415” na straně 168.  

2. Připojte tříbodový závěs traktoru k TBZ secího stroje. 
Používáte-li rychlé připojení, přesvědčte se, že se 
secí stroj bezpečně zaklesl v závěsu.  

3. Dostatečně zvedněte TBZ traktoru, abyste vypustili 
tlak z odstavných podpěr.  

 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Riziko kývání připojeného stroje:  
Nastavte ramena TBZ a omezovače kývání tak, abyste 
minimalizovali boční kývání pro zajištění správné 
směrové stability na poli a bezpečné jízdy po silnici. 

 
Obr. 4 

Vyobrazení konektorů 
 
 

 
Obr. 5 

Tříbodový závěs 
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Připojení s hydraulicky ovládaným ojem 
(zvláštní příslušenství) 
Viz obr. 6 
4. Najeďte traktorem do polohy pro připojení.  

5. Připojte hydraulické hadice k hydraulicky ovládanému 
oji. To je nutno provést před připojením kvůli zvedání 
a spouštění oje. Viz “Připojení hydraulické hadice” 
na straně 15. Ponechte vůli pro pohyby závěsu. 
Zavřete obtokový ventil válce oje.  

6. Proveďte elektrické připojení nejméně pro ovládací 
obvod secího stroje (nutné pro řízení hydraulického 
systému secího stroje). Viz strana 16. 

7. Přesvědčte se, že je zavřený místní obtokový ventil 
závěsu .  

 

Viz obr. 7 
8. Nastavte spínač  zvednutí/připojení modulu spojek 

a sklápění v kabině na připojení (Hitch).  

9. Zasouváním okruhu připojení/zvednutí nastavte 
výšku čepu mimo tažný závěs. Nacouvejte traktorem 
do vyrovnané polohy a připněte tažný závěs.  

10. Připojte bezpečnostní řetěz k vhodnému 
připevňovacímu místu na traktoru.  

11. Vysouváním okruhu připojení/zvednutí zvedněte 
hydraulicky ovládané oje právě natolik, aby se uvolnil 
tlak z odstavné podpěry.  

12. Odejměte a uložte odstavnou podpěru hlavního čepu. 
Viz “Uložení hlavní odstavné podpěry” na straně 
18.  

 

Lokální plovoucí poloha s hydraulicky ovládaným 
ojem 
 

Viz obr. 6 
 

POZNÁMKA! 
 

Riziko poškození zařízení:  
Během pohybu secího stroje musí být hydraulicky 
ovládané oje v plovoucí poloze.  

Pokud je nutné posunout secí stroj, aniž je nejdříve 
připojen k traktoru, který má okruh s možností plovoucí 
polohy pro hydraulicky ovládané oje, otevřete obtokový 
ventil  na válci oje. To zajistí možnost lokální plovoucí 
polohy oje.  
Zvednutí/spuštění oje 
Navíc k připojování je během skládání a rozkládání 
požadováno zvedání a spouštění oje pro zapínání a 
vypínání zámků křídel.  

Se standardním tříbodovým závěsem se oje secího 
stroje zvedá a spouští zvedáním a spouštěním TBZ.  

S volitelným hydraulickým ovládáním se oje secího stroje 
zvedá vysouváním válce závěsu a spouští zasouváním 
válce závěsu.  

 
Obr. 6 

Připojení s hydraulicky ovládaným ojem (obtokový ventil 
zavřený) 

 
 

 
Obr. 7 

Modul spojek a sklápění (závěs) 
 
 
 

OTEVŘENO 

ZAVŘENO 
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Odstavné podpěry 
 
Uložení hlavní odstavné podpěry 
 

Viz obr. 8 
1. Mírně zvedněte závěs traktoru, aby se odstavné 

podpěry zvedly nad zem.  

2. Vyjměte spodní čep  a horní čep  přidržující 
odstavnou podpěru .  

3. Posuňte podpěru zpod čepu do obrácené polohy v 
držáku  na levé straně čepu. Připněte ji na místě.  

 
Uložení odstavných podpěr TBZ 
 

Viz obr. 9 (pro srozumitelnost vyobrazeno bez 
traktoru) 
 

1. U standardního tříbodového závěsu uložte dvě přední 
podpěry  jedním z následujících způsobů:  

• Vyjměte horní čep , vytočte podpěru  ven, nahoru 
a svisle kolem spodního čepu  a nasaďte opět horní 
čep , nebo 

• Vyjměte spodní čep , otočte podpěru dovnitř do 
horizontální polohy pod závěs a zasuňte vyjmutý čep 
do otvoru  pod podpěrou.  

Viz obr. 8 
2. Nastavte horní rameno TBZ na dostatečnou délku 

tak, aby se kulový čep  při úplném zvednutí 
nevysunul.  

3. Zajistěte hadice tak, aby se nezachytily v kulovém 
čepu . Pokud tak neučiníte, hrozí nebezpečí 
rozdrcení hadice, která pak musí být vyměněna. 

 

 
Obr. 8 

Uložená hlavní odstavná podpěra 
 

 
Obr. 9 

Uložení podpěr TBZ 
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Připojení vozíku na nádrž 

Používáte-li vozík na hnojivo, podívejte se do příručky 
k vozíku na:  

• připojení čepu vozíku k secímu stroji 

• připojení řídicí elektroniky čerpadla k secímu stroji 

• připojení plnicích hadic hnojiva k secímu stroji 

Před připojováním vozíku s nádrží připojte secí stroj k 
traktoru. 
 

POZNÁMKA! 
 

Riziko ztráty materiálu:  
Až budete připraveni k setí, otevřete ventily hadic a 
vstupů. Když se nepoužívají, zavřete je. Když se 
neaplikuje materiál, mohou vést poškozené hadice 
k rychlému vyprázdnění nádrže.  
 

Typy připojení pro hnojivo 
 

Typ Popis 

2 
2 sekce, rozdělovač a čerpadlo secího 
stroje:  
jen vstup spouštěče 

3 
3 sekce, rozdělovač a čerpadlo vozíku: 
levý, prostřední, pravý vstup a potrubí 
manometru 

 

 
Obr. 10 

Přípoje vozíku na hnojivo 
 

Připojení vozíku na hnojivo 
 

Vozík se 3 potrubími nádrže plněné čerpadlem a 1potrubím gravitační nádrže,  
secí stroj YP3025A s rozdělovači Typu 2 a Typu 3 a čerpadlem s pohonem od pojezdových kol 
 

Vstup secího 
stroje 

 
levý typ 3 

 
středový typ 3

 
pravý typ 3 

  

 
typ 2 

 
potrubí manometru 

 
Vozík s 3potrubní čerpanou nádrží,  
secí stroj YP3025A s rozdělovačem typu 3 (jenom) 
 

Vstup secího 
stroje 

 
levý typ 3 

 
středový typ 3

 
pravý typ 3 

   
 

potrubí manometru 

 
Vozík s 1potrubní gravitační nádrží,  
secí stroj YP3025A s rozdělovačem typu 2 a čerpadlem s pohonem od pojezdových kol 
 

Vstup secího 
stroje 

     

 
typ 2 
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Výšky a vyrovnání 
 

Pro udržení rovnoměrné hloubky výsevu musí být 
všechny sekce rámu ve správné výšce a vyrovnané.  
Pravidelné vyrovnávání rámu by nemělo být nutné. 
Pokud máte problémy s nerovnoměrnou hloubkou, 
zkontrolujte vyrovnání secího stroje a proveďte tyto 
postupy.  

1. Před prováděním všech nastavení musí být zvedací 
válce uvedeny opět do fáze a musí správně pracovat. 
Pokud tomu tak není, viz “Uvedení zvedacího 
systému do fáze” na straně 28. 

2. Proveďte “Odvzdušnění hydrauliky” na straně 101.  

3. Secí stroj úplně rozložte (strana 24).  
 
Nastavení výšky oje 
Pro tento pracovní postup musí být secí stroj rozložený.  

Viz obr. 11 
Pomocí TBZ nebo válce hydraulicky ovládaného oje 
čepu nastavte počáteční výšku oje. Vzdálenost se měří 
na čepu nahoře k úrovni země.  

• Pro standardní tříbodový závěs: Nastavte doraz 
hloubky pro zachycení této pracovní výšky. Pokud 
nelze požadované výšky dosáhnout s normálním 
rozsahem závěsu, lze přemístit svařenec otočné 
spojky v šroubových otvorech oje.  

Poznámka: Tříbodový závěs traktoru musí být v režimu 
polohové regulace, nikoli v režimu silové 
regulace.  

• Pro hydraulicky ovládané oje: Všimněte si údaje na 
stupnici pro tuto výšku. Při výsevu (znovu) nastavte 
výšku oje na tuto hodnotu.  

 
Změna výšky secího stroje 
Secí stroj je zkonstruován pro provoz se všemi sekcemi 
hlavního nosníku nářadí nominálně 26in (66 cm) nad 
osévaným povrchem. Výška prostřední sekce není 
běžně nastavitelná. Hloubku setí nastavte nastavením 
secí jednotky.  

Při prvním spouštění secího stroje dolů na osévanou 
půdu:  

1. Nosník nářadí spusťte úplně dolů. V případě potřeby 
nejprve odklopte přepravní pojistky, pojistky odejměte 
a uložte.  

2. Nastavte závěs do secí výšky.  

3. Táhněte dopředu několik stop resp. něco přes metr.  
 

POZNÁMKA! 
 

Riziko špatného nastavení výšky:  
Secí stroj spusťte úplně dolů do polní polohy (s 
prořezávacími kotouči v půdě) a před bočním 
nastavováním nastavte výšku závěsu.  

4. Zkontrolujte výšku nosníku nářadí napříč celým secím 
strojem.  Další podrobnosti a nastavení viz strana 
104.  

Pozn.: Vyrovnejte rám v podmínkách setí. Pokud to 
neuděláte, nemusí pak nářadí poskytovat 
požadované výsledky.  

 

 
Obr. 11 

Počáteční výška oje 
 
 
 

 
Obr. 12 

Kontrola úrovně uprostřed 
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Nastavení Row-Pro™ (zvl. přísl.) 
Jen YP3025: Standardní tovární nastavení přítlaku se při 
prvním použití bude pravděpodobně lišit od nastavení 
požadovaného stavem vašeho pole.   

Před úpravou nastavení monitoru dolů působící síly 
zjistěte, jaká je skutečná ideální síla pro úvodní použití 
secího stroje. Jeden způsob stanovení počátečního 
nastavení vyžaduje provoz na poli (bez setí).  

1. Nastavte hloubku setí T klikou (strana 70).  

2. Posuďte hloubku na jednotku namontovaného 
krojidlového kotouče ve vztahu k prořezávacímu 
kotouči. Nastavte podle potřeby (strana 68).  

3. Nastavte vačky dolů působící síly na vrub 3 (strana 
66).  

4. Pracujtea na poli na krátké vzdálenosti.  

5. Vyhodnoťte brázdičku (strana 65).  

6. Nastavujte vačky, dokud nebudou hloubka a uzavření 
ideální. Pokud se ideální nastavení zdá být mezi 
dvěma hodnotami vrubů, použijte vyšší nastavení. 
Řádky v kolejích mohou být ještě vyšší.  

7. Zapněte systém Row-Pro™. Začněte s nastavením 
síly nižším, než je hodnota v tabulce pro vrub vačky 
(viz tabulka na straně 66).  

8. Pracujte na poli. Vyhodnoťte brázdičku a její 
uzavření. Upravte nastavení síly Row-Pro™ tak, 
abyste získali optimální výsledky.  

9. Při kontrole konečného nastavení a při setí dávejte 
pozor na signály nemožnosti ovládání, které mohou 
signalizovat, že jsou vačky o vrub nebo více příliš 
vysoko nebo příliš nízko.  

 
Nastavení znamenáku 
Před prvním použitím zkontrolujte a nastavte:  

• “Nastavení rychlosti dvojitých znamenáků” na 
straně 164.  

Před prvním použitím a při každé změně řádkových 
roztečí nastavte nebo znovu nastavte:  

• “Vysunutí znamenáků” na straně 166.  

Před každým setím zkontrolujte a nastavte:  

• “Nastavení kotoučů znamenáků” na straně 59.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Volitelně provozujte systém Row-Pro™ v diagnostickém režimu a poznamenejte si hlášené síly.  
 



22  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Uzamčení pohonu pro hnojivo 
 

YP3025A sériové číslo B1006W+  
 

 VÝSTRAHA 
 

Rizika ztráty kontroly a ostrých předmětů/rozdrcení:  
Kolo nezvedejte ani nespouštějte za paprsek nebo ráfek; 
používejte jen kliku. Nedávejte nohy pod kolo. Na 
zvednutí kola je potřeba síla 90 liber (41 kg). Jestliže je 
před nasazením kolíku nebo po něm pustíte, rameno se 
rychle zlomí dolů. Hnací zuby a síla nárazu kola mohou 
způsobit těžké zranění.  
Zvláštní příslušenství pro kapalná hnojiva používá 
pístové čerpadlo poháněné stykem kola se zemí. Pokud 
pohon hnojiva nepoužíváte, chraňte čerpadlo 
uzamčením pojezdového kola. Na starších modelech 
odejměte řetěz.  

Poznámka: Pokud neaplikujete materiál, nenechávejte 
pracovat čerpadlo secího stroje. 

Viz obr. 13 
Pro secí stroje YP3025A: 

10. Vyjměte čep vidlice z úložného otvoru . 

11. Uvolněte blokovací rameno , zvedněte kliku  pro 
zvednutí pojezdového kola doprostřed blokovacího 
ramena. 

12. Zajistěte kolíkem  a závlačkou. 

 
 

 
Obr. 13 

Uzamčený pohon pro hnojivo 
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Návod k používání 

 
Tato kapitola popisuje všeobecné provozní postupy. 
Zkušenost, znalost stroje a následující informace 
povedou k efektivnímu provozu a dobrým pracovním 
zvyklostem. Při provozování zemědělských strojů mějte 
stále na mysli bezpečnost.  
 
Kontrolní seznam před spuštěním 
Před přepravou secího stroje YP3025A na pole proveďte 
následující kroky.  

 Přečtěte si pozorně "Důležité bezpečnostní 
informace" na straně 1. 

 Nainstalujte výsevní kotouče vhodné pro plodinu. Viz 
“Instalace výsevních kotoučů Air-Pro®” na straně 
75.  

 Promažte secí stroj podle popisu v “Mazání a 
plánovaná údržba” na straně 112.  

 Zkontrolujte, zda jsou všechny pneumatiky správně 
nahuštěně. Viz “Tabulka huštění pneumatik” na 
straně 140.  

 Zkontrolujte všechny šrouby, kolíky a upevňovací 
prvky. Utahujte podle údajů v “Tabulka hodnot 
utahovacích momentů” na straně 139.  

 Zkontrolujte secí stroj ohledně opotřebených nebo 
poškozených součástí. Před vyjetím na pole součásti 
opravte nebo vyměňte.  

 Zkontrolujte hydraulické hadice, fitinky a válce 
ohledně těsnosti. Před vyjetím na pole opravte nebo 
vyměňte.  

 
Přehled zámků složení/rozložení 
Secí stroj YP3025A má pět sad zámků pro rám, křídla a 
samostavitelná kola:  

Viz obr. 14 
1. Háky na tažné oje zapojí zámky na křídlech a tím 

zabrání rozložení při přepravě. Pro zapnutí/uvolnění 
musí být tažné oje zvednuté. Viz strana 25. 

2. Zámky U-profilu na zvedacích válcích: Ty instaluje 
obsluha na zvednutém secím stroji a brání spuštění 
při přepravě nebo při odstavení. Viz strana 28. 

3. Ventily zámku sklápěcího válce a válce otočného 
ramene samostavitelného kola: Automatické, 
spínačem ovládané elektromagnetické ventily, brání 
pohybu sklápěcích válců a válců otočných ramen 
samostavitelných kol při přepravě a na poli. Viz 
strana 141. 

4. Zámek tažné oje: Ten se aktivuje automaticky při 
rozkládání a uzamkne geometrii oje/závěsné lišty pro 
práce na poli. Viz strana 25. 

5. Zámky otočných čepů samostavitelných kol: Aktivuje 
je obsluha po rozložení, brání otáčení kol na poli, což 
pomáhá držet stopu při příčné jízdě na svahu. Viz 
strana 30. 

 
 

VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí kapaliny pod vysokým tlakem:  
Před odpojováním hydraulických potrubí vypusťte tlak. 
Na kontrolu netěsných míst použijte kousek papíru nebo 
lepenky, NIKOLI NĚKTEROU ČÁST TĚLA. Při práci s 
hydraulickými systémy používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo brýle s uzavřenými bočnicemi. 
Kapalina unikající pod tlakem může mít dostatečný tlak, 
aby pronikla pokožkou a vyvolala těžké zranění. Dojde-li 
k úrazu, neprodleně vyhledejte pomoc lékaře, který má 
zkušenosti s tímto druhem zranění.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 14 

Funkce uzamčení složení/rozložení/zvednutí 
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Rozložení secího stroje YP3025A 
Vzdálenost mezi traktorem a secí konstrukcí se při 
rozkládání sníží o 12 ft (3,7 m). Secí stroj, traktor nebo 
obojí se během této činnosti budou pohybovat.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Rizika rozdrcení, smáčknutí a nebezpečí nad zemí – 
Pro zabránění těžkému zranění nebo smrti:  

▲ Skládání provádějte jen na pevné rovné zemi. 
Zajistěte dostatek místa.  

▲ Je-li potřeba, aby se traktor nepohyboval, přesvědčte 
se, že je traktor v parkovacím režimu a/nebo má 
zataženou parkovací brzdu, jinak je pravděpodobné, 
že teleskopický pohyb secího stroje vyvolá pohyb 
traktoru.  

▲ Nedovolte nikomu, aby se během rozkládání zdržoval 
na secím stroji nebo v jeho blízkosti.  

▲ Zůstaňte mimo dosah oblouku vlečeného křídla. V 
oblouku vlečených křídel je řada míst, kde může v 
mechanismu dojít k přiskřípnutí a rozdrtit těla. 
Krojidlové a prořezávací kotouče řádků jsou ostré.  

▲ Nedovolte nikomu, aby se zdržoval u secího stroje. 
Secí konstrukce se při rozkládání obvykle pohybuje 
dopředu.  

▲ Neprovádějte rozkládání s dolů spuštěným secím 
strojem, jinak se stroj poškodí.  

▲ Rozkládání provádějte jen se znamenáky uloženými 
v přepravních lůžkách.  

▲ Rozkládání provádějte jen tehdy, když je hydraulika 
odvzdušněná a zcela naplněná hydraulickým olejem.  

1. Zajeďte na rovnou zem.  

Viz obr. 15 
2. Na modulu spojek a sklápění (CFM) nastavte 

následující přepínače do vypnuté polohy (dolů):  
Přepínač MASTER  ve skupině spojek CLUTCH  
a čerpadlo hnojiva Fert.Pump . 

3. Je-li složený secí stroj spuštěný dolů, zvedněte hlavní 
rám (viz “Zvednutí/spuštění secího stroje” na 
straně 26).  

4. Je-li součástí výbavy hydraulický závěs, přepínač 
CFM pro zvedání a připojení Lift/Hitch  musí být 
nastavený na Hitch.  

U všech natáčecích kol křídel zkontrolujte, zda jsou 
ovládací kliky uzamykání  a indikátory  v silniční 
poloze ROAD, jež umožňuje natáčení 
samostavitelných kol. Pokud tomu tak není, uveďte 
kliku do polohy ROAD a secí stroj úplně zvedněte a 
spusťte, abyste odlehčili blokovací desky a umožnili 
jejich otevření.  

 

Viz obr. 15 
6. Nastavte CFM přepínač Marker/Fold (znamenák/ 

složení)  na Fold. Trvale bliká LED nad 
přepínačem.  

 
 
 
 
 

 
Obr. 15 

Modul spojek a sklápění 
 
 

 
Obr. 16 

Odemknuté natáčecí kolo 
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Rozložení, pokračování.  
7. Zvedněte tříbodový závěs traktoru nebo vysouvejte 

(zvedejte) hydraulický čep secího stroje, dokud se 
nezvednou a nevypnou zámky čepů křídel .  

 

POZNÁMKA! 
 

Riziko poškození stroje:  
Zvedněte závěs před rozložením. Pokud není závěs 
zvednutý, zůstanou zámky křídel v přepravních hácích. 
Křídla se nerozloží a stroj se může poškodit.  

8. Nastavte CFM přepínač Marker/Fold 
(znamenák/složení)  na Fold. Trvale bliká LED nad 
přepínačem.  

9. Aktivujte (obvykle zasuňte) hydraulický okruh traktoru 
pro rozložení křídel.  

10. Operace je skončena, když zapadne zámek tažného 
oje .  

 

Viz obr. 19 
 

POZNÁMKA! 
 

Riziko poškození stroje:  
Neprovozujte secí stroj, když je rozložený, pokud není 
zaklapnutý zámek oje. Když je odemknutý, systém tažné 
lišty zaznamená nadměrné zatížení. Mohou se poškodit 
kotoučová krojidla tím, že nebudou taženy přímo vpřed.  

11. Při úplném rozložení nastavte hydraulický okruh 
Marker/Fold (znamenák/složení) do neutrálu.  

12. Pro nastávající činnosti ve spuštěném stavu 
odstraňte zámky zvedacích válců (viz “Zablokování 
zvedacích válců” na straně 28).  

13. Nastavte výšku závěsu do secí polohy (“Zvednutí/ 
spuštění tažného oje” na straně 17).  

 

POZNÁMKA! 
 

Riziko poškození stroje:  
Proveďte pomalé rozložení a složení. Seřiďte hydraulický 
průtok, aby rozložení a složení trvalo min. 60 sekund. 
Křídla jsou robustní, a když dosáhnou konce dráhy 
vysokou rychlostí, mohou se poškodit. Při nízkých 
rychlostech máte také čas na kontrolu přiskřípnutí nebo 
zauzlení hadic a můžete též zareagovat na cokoli 
nečekaného v dosahu opsaného oblouku. 

 
Obr. 17 

Rozložení: Křídla uzamčená 
 
 
 

 
Obr. 18 

Rozložení secího stroje 
 
 

 
Obr. 19 

Uzamčený zámek tažného oje  
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Zvedání/Spouštění secího stroje  
 
Odkaz na Obr. 20  
Zvedání/spouštění secího stroje spočívá na čtyřech 
zvedacích válcích v hlavním rámu a opěrných kolech 
krajních křídel.  
 

Při sklápění a rozložení musí být secí stroj zvednutý.  
Jestliže jsou namontovány přepravní zámky, secí stroj 
se nebude spouštět na zem. Viz “ Zajištění zvedacího 
válce ” na straně 28.  

Poznámka: Při rozložení, jestliže jeden nebo oba 
znamenáky jsou vysunuté a zůstávají 
vysunuté během režimů zvedání nebo 
spouštění, mohou způsobit náraz nebo 
tažení. Aby jste se toho vyvarovali, dříve než 
začnete zvedat nebo spouštět stroj, sklopte 
znamenáky.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nespouštějte rozložený secí stroj pokud nejsou na 
válcích namontovány zámky U-profilu. Spouštění bez 
zámků U-profilu způsobí, že při rozložení se přední 
prostřední přepravní kola dotknou secích jednotek uvnitř 
křídla. Dojde k poškození.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nespouštějte stroj, dokud probíhá nějaká činnosti 
skládání secího stroje nebo není úplně dokončená.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Při jakékoliv činnosti zpětného chodu/couvání secí stroj 
vždy zvedněte.  

 
Obr. 20 

Modul spínání sklápění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 21 

Zvednutý secí stroj 
 
 
 
 

 
Obr. 22 

Spuštěný secí stroj 
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Zvedání secího stroje  
 

Odkaz na Obr. 23  
1. Jestliže má secí stroj hydraulicky ovládaný závěs, 

nastavte spínač LIFT/Hitch na LIFT. 

Poznámka: Jestliže má secí stroj standardní 3-bodový 
závěs, tento spínač nemá žádnou funkci. 
Hydraulický obvod je vždy v režimu LIFT 
(zvedání/spouštění).  

2. Pro nastavení obvodu pro Lift/Hitch pohněte pákou v 
kabině.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Na traktorech s elektronickým ovládáním časovačů 
hydraulických obvodů, musí být časovač zvednutí 
nastavený na ne více než 2 sekundy déle, než je 
potřebné pro úplné zvednutí secího stroje.  

Nenastavte na nepřetržitý režim.  

Pro přepravu, údržbu nebo uskladnění namontujte 
zámky zvedacích válců. Viz “ Zajištění zvedacího válce 
” na straně 28.  
 
 
 
 
 
Spouštění secího stroje  
Odkaz na Obr. 24  
1. Jestliže jsou namontovány zámky zvedacích válců, 

nejdříve úplně zvedněte secí stroj a odstraňte zámky. 
Viz “Zvedání secího stroje” na straně 27 a “ 
Zajištění zvedacího válce ” na straně 28.  

2. Jestliže je stroj vybavený hydraulicky ovládaným 
závěsem, nastavte spínač Lift/Hitch  na LIFT. Na 3-
bodovém závěsu nemá tento spínač žádnou funkci a 
obvod je vždy v režimu LIFT.  

3. Pro odvolání obvodu pro Lift/Hitch pohněte pákou v 
kabině. Když je stroj úplně spuštěný, vraťte páku na 
neutrál.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nespouštějte secí stroj, dokud není rozložený, ledaže 
jsou na válcích namontovány zámky U-profilu. Spouštění 
válců bez zámků U-profilu způsobí, že při rozložení se 
přední prostřední přepravní kola dotknou secích jednotek 
uvnitř křídla. Dojde k poškození.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nikdy nespouštějte secí stroj, dokud je částečně 
rozložený. Křídlo se secími jednotkami může udeřit do 
hlavních přepravních kol.  
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí přiskřípnutí/rozdrcení:  
Při zvedání nosníku s pracovními jednotkami udržujte 
všechny zaměstnance z dosahu prostřední sekce a 
podvozku s osivem. Kola se pohnou dovnitř.  
 

 
Obr. 23 

CFM: Zvedání secího stroje 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
Při zvedání nosníku s pracovními jednotkami udržujte 
všechny zaměstnance z dosahu prostřední sekce a 
podvozku s osivem. Kola se pohnou ven.  
 

 
Obr. 24 

CFM: Spouštění secího stroje 
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Uzamknutí zvedacího válce 
Když přejíždíme se zvedaným secím strojem více než na 
krátkou vzdálenost, nebo přes jakoukoliv veřejnou 
komunikaci, nebo když provádíme seřizování nebo 
údržbu, nespoléhejme pouze na zvedací válce, že udrží 
hlavní rám zvednutý.  

Namontujte přepravní zámky.  
 

Odkaz na Obr. 25  
1. Jestliže je secí stroj rozložený, ověřte, zda je závěs 

ve volné poloze. Jestliže je secí stroj rozložený, 
závěs může být v jakémkoliv uspořádání.  

2. Zvednout hlavní rám secího stroje. Viz 
“Zvedání/Spouštění secího stroje” na straně 26.  

3. Vyjmout přepravní zámky z jejich úložné polohy . 
Namontovat přepravní zámky na pístnice válců , 
zajistěte je s stejnými kolíky, použitými pro uložení.  

4. Spusťte zvedací válce na zámky.  
 

Opětovné sfázování zvedacího systému  
Při typickém využití během samotné činnosti setí je 
normální, že zvedací válce nejsou ve stejné fázi, což má 
za následek nerovnoměrné zvedání a spouštění secího 
stroje YP3025A.  

Po každém 8 až 10 použití a nebo jestliže je zdvihání 
nerovnoměrné, opětovně sfázujte válce tímto postupem:  

1. Secí stroj úplně zvedněte a po dosažení úplného 
zvednutí secího stroje podržte hydraulickou páku 
nebo spínač na několik sekund vysunutý, nebo dokud 
nejsou všechny válce úplně vysunuté.  

2. Když jsou všechny válce úplně vysunuté, okamžitě 
obraťte (zasuňte) ovládání až do spouštění secího 
stroje 1/2in (13 mm).  

 

Místní volná poloha na hydraulicky 
ovládaném tažném oji  
Jestliže je potřeba secí stroj s hydraulicky ovládaným 
ojem posunout nebo přepravit a traktor s kompatibilním 
ovládacím panelem DICKEY-john ® a spínačem CFM 
není k dispozici, pro zajištění lokální volné polohy na 
válci tažné oje použijte obtokový ventil  .  

1. Překontrolujte, zda je secí stroj úplně rozložený a 
spuštěný na přepravní zámky U-profilu. 

2. Jestliže je hydraulicky ovládané tažné oje již nad 
závěsem, pohybujte závěsem do jeho zarovnání. 
Kromě toho nastavte některé zařízení pro zdvihání a 
pomalu otevřete obtokový ventil . Pomalu zvedněte 
oje na požadovanou výšku a uzavřete ventil.  

3. Trhnout závěsem. Pomalu otevřít obtokový ventil.  

4- Před odpojením a před připojením k traktoru s 
kompatibilním monitorem/ CFM uzavřete obtokový 
ventil. Činnost monitoru obvodu závěsu s otevřeným 
obtokovým ventilem nemá žádný vliv.  

 

 
Obr. 25 

Zámky zvedacího válce 
 
 
 
 

 
Obr. 26 

Místní volná poloha na hydraulicky ovládaném oji 
 

VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
Když je místní obvod ve volné poloze, čep může náhle 
klesnout.  
Držte se stranou a otevírejte ho pomalu.  
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Složení secího stroje YP3025A  
Pro přesuny mezi poli a pro jízdu na veřejných 
komunikacích secí stroj YP3025A sklopte, rovněž při 
uložení. Vzdálenost mezi traktorem a pracovním ústrojím 
v průběhu složení vzroste na 12 stop (3,7 m).  Secí stroj, 
traktor a nebo oba se budou během této činnosti 
pohybovat.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Místo přiskřípnutí a nebezpečí rozdrcení  
Pro zabránění vážnému poranění nebo usmrcení:  

▲ Sklápějte pouze na pevné, rovné ploše. Poskytněte 
dostatečné místo.  

▲ Jestliže se bude požadovat, aby se traktor během 
sklápění nepohyboval, ujistěte se, že je traktor 
zaparkovaný a/nebo má zapnuté parkovací brzdy, 
jinak zasouvací pohyb secího stroje bude mít 
pravděpodobně za následek pohyb traktoru.  

▲ Nedovolte, aby v průběhu složení nebyl nikdo na a 
nebo poblíž secího stroje.  

▲ Zůstaňte mimo dosah oblouku dráhy křídla. Dosah 
oblouku křídel má v mechanismu četná místa 
přiskřípnutí a rozdrcení. Krojidlové kotouče a 
prořezávací kotouče jsou ostré.  

▲ Nedovolte nikomu, aby stál za secím strojem. 
V průběhu sklápění se pracovní ústrojí pohybuje 
dozadu.  

▲ Nesklápějte secí stroj spuštěný, nebo to bude mít za 
následek poškození stroje.  

▲ Sklápějte pouze se znamenáky, uloženými v 
přepravních vidlicích.  

▲ Sklápějte pouze tehdy, jestliže je hydraulika 
odvzdušněná a úplně naplněná hydraulickým olejem.  

1. Pohybovat se na rovné ploše.  
 

Odkaz na Obr. 27  
2. Na modulu Clutch Folding Module (CFM - skupině 

ovladačů sklápění), nastavte následující spínače OFF 
- VYPNUTO (dolů): 
spínače „MASTER“  ve skupině „CLUTCH“ , a 
„Fert.Pump“ .  

3. Zvednout hlavní rám secího stroje (viz 
“Zvedání/Spouštění secího stroje” na straně 26). 
Nezvedat (hydraulicky ovládaný) závěs v tomto 
místě. 

4. Namontovat zámky zvedacích válců (viz “ Uzamknutí 
zvedacích válců" na straně 28).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 27 

CFM: Sklápění křídla 
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Odkaz na Obr. 28  
Jestliže jsou zámky samostavitelných kol zapnuté (ručně 

 v poloze „FIELD“ pole), musí být před sklápěním 
uvolněny.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Zámky samostavitelných kol musí být před přepravou 
uvolněny.  

5. Na každém samostavitelném kole křídla posuňte 
zámek ovládací ruční pákou  do polohy „ROAD“.  

6. Jestliže konec ukazatele zámku  ihned nezaklapne 
z „FIELD“ na „ROAD“, nějaké napětí otočného čepu 
drží konec západky zajištěný  na štítku západky . 
Pohybujte secím strojem po krátké dráze dopředu 
nebo dozadu, dokud se oba zámky neuvolní.  

 
Odkaz na Obr. 27  
7. Nastavte spínač CFM „Marker/Fold“  na „Fold“. LED 

nad spínačem plynule bliká.  

8. Pro sklopení křídel aktivujte (normálně Extend) 
hydraulický obvod "Marker/Fold" traktoru. Postup 
začíná uvolněním západky čepu (Odkaz na Obr. 19 
na straně 25). Před úplným složením…  

 
 

9. Zvedněte tažné oje secího stroje (“Zvedání/ 
Spouštění oje” na straně 17). To se musí udělat před 
úplným složením.  

Poznámka: Jestliže není oje zvednuté před úplným 
složením, zámky křídel budou nad 
přepravními závěsy a nezpůsobilé pro 
zabezpečení křídel do oje.  
 
Jestliže se to stane, částečně secí stroj 
rozložte, zvedněte oje a opět sklopte. 

 
 
Odkaz na Obr. 28  
10. Když je úplně rozložený, spouštějte oje, aby se křídlo 

zajistilo  zapněte přepravní závěsy .  

11. Nastavte obvod „Marker/Fold“ na Neutral.  

12. 3-bodový závěs: úplně spusťte závěs 
Hydraulicky ovládaná tažná oj: Nastavte obvod 
závěsu na „Float“ (ne na Neutral).  

 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Přepravní nebezpečí:  
Pro bezpečnou přepravu musí být zapnuté zámky křídel 
a pro udržení zamčených křídel musí být oje secího 
stroje spuštěné.  
Hydraulicky ovládané tažné oje, pokud je namontované, 
musí být ve volné poloze. 

 
Obr. 28 

Samostavitelné kolo odjištěno 
 
 
 

 
Obr. 29 

Zahájení rozložení 
 
 

 
Obr. 30 

Křídla uzamčená 
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Opětovné sfázování sklápěcího systému  
Při typickém využití během samotné činnosti setí je 
normální, že zvedací válce nejsou ve stejné fázi, což má 
za následek nerovnoměrné složení a rozložení secího 
stroje YP3025A.  

Vždy po několika dnech setí opětovně sfázujte válce 
tímto postupem:  

1. Secí stroj úplně zvedněte, rozložte a složte, potom 
podržte hydraulickou páku nebo spínač na několik 
sekund v „Extend“ dokud není secí stroj úplně 
složený a nebo dokud nejsou všechny válce úplně 
vysunuté.  

2. Když jsou všechny válce úplně vysunuté, obraťte 
(zasuňte) ovládání až do rozložení secího stroje a 
pokračujte v setí.  
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Přeprava secího stroje 
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí snížení ovládání:  

Zajistěte, aby tažné vozidlo bylo práci přiměřené. 
Používání nepřiměřeného tažného vozidla je neobyčejně 
nebezpečné a může mít za následek ztrátu ovládání, 
vážné poranění a smrt.  

Secí stroj může vážit až 42,000 liber (19000 kg), 
v závislosti na konfiguraci a naloženém osivu. Vozík 
s 500 galonovou nádrží (cca 1900 l), zavěšený k secímu 
stroji by mohl přidat dalších 3,000 liber (1400kg) 
prázdný. Traktorová jednotka MUSÍ být jmenovitě určená 
pro dané zatížení. Jestliže traktor není jmenovitě určený 
pro přinejmenším 42,000 liber, vypočítejte nebo získejte 
rozsah hmotnosti secího stroje a vozíku.  

Nepřipojujte, jestliže zatížení secím strojem překračuje 
jmenovité zatížení vozidla.  

 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí snížení ovládání:  
Nádrž v přivěšeném vozíku musí být PRÁZDNÁ. Plný 
zásobník vozík by mohl vážit 3,000 liber (1400kg) a když 
bude připojený k secímu stroji, bude představovat 
nebezpečné zatížení na silnici bez ohledu na jmenovité 
zatížení tažného vozidla. Jestliže musí být vozík 
přepravován naložený, táhněte ho samostatně.  
 
Ověřte si zatížení mostu: Naložený secí stroj, nebo 
secí stroj s přivěšeným vozíkem, může převyšovat 
hodnotu zatížení mostů, které musíte přejet.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí snížení ovládání:  
V průběhu přepravy musí být spínač CFM nastavený na 
"Hitch" a hydraulický obvod ve VOLNÉ POLOZE. Pokud 
to opomenete, může to mít za následek poškození 
hydraulického systému, odjištění přepravních závěsů a 
závažnější poškození secího stroje/traktoru. 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Brzdění a nebezpečí ztráty ovládání:  
Při přímé jízdě nepřekročte rychlost 20 mph (32 km/h). 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí snížení ovládání:  
Při otáčení nepřekročte rychlost 13 mph (22 km/h). Secí 
stroj YP3025A je extremně těžký a může způsobit 
"odlehčení řízení" u většiny traktorů. Vede opěrná kola a 
poslední přepravní kola, řídí plně samostavitelné kolo 
vozíku se zásobníkem a neposkytne žádný odpor 
bočnímu kolébání secího stroje nebo vozíku.  

 
 

POZNÁMKA!
 

Osivo smí být naložené před jízdou, ale vzroste 
vzdálenost pro zastavení, zvyšuje se potřeba opatrnosti 
při otáčení a brzdění a zvyšuje se opotřebení pneumatik.  
 

POZNÁMKA!
 

Snížení nebezpečí při ovládání:  
Osivo smí být naložené před jízdou, ale vzroste 
vzdálenost pro zastavení, zvyšuje se potřeba opatrnosti 
při otáčení a brzdění a zvyšuje se opotřebení pneumatik.  
 

POZNÁMKA!
 

Při couvání nikdy nepřekročte rychlost 3 mph (5 km/h) 
 

POZNÁMKA!
 

Nikdy necouvejte se spuštěným secím strojem nebo se 
secím strojem s připojeným zásobníkem umělého 
hnojiva.  
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Normální hmotnosti secího stroje YP3025A  
 YP3025A YP3025A 

-1230  -16TR36 -1820 -2315 -2415 -24TR -3610 -1270 -2335 -24TR70
Konfigurace  Libry Kilogramy 
Minimální¹ 21900 22700 23000 24400 24600 24700 27400 9900 11100 11200 
Normální ², 
prázdný 

23500 24500 25000 26600 26900 26900 30400 10600 12100 12200 

Normální ², plný 28700 29800 30200 31900 32200 32200 35600 13000 14500 14600 
Max.³, prázdný 24900 26100 26400 28200 28500 28500 31800 11300 12800 12900 
Max.³, plný 35000 36100 36500 38200 38500 38600 41800 15900 17300 17500 
¹ Základní konfigurace; nejlehčí prořezávací kotouče; bez zásobníku osiva, UMC nebo RC 
² Prořezávací kotouče střední hmotnosti, zásobník 82 bušlů (cca 2900 l), UMC  
³ Nejtěžší prořezávací kotouče (spider), 82 bušlů (cca 2900 l), kapalné hnojivo, UMC, RC  
 

Kontrolní seznam přepravy  
 Cestu si naplánujte. Jestliže je k secímu stroji 

přivěšený vozík, naplánujte cestu tak, aby jízda 
mohla proběhnout bez couvání. Vyhněte se příkrým 
kopcům. V mysli udržujte světlé výšky. Rozložený, 
může být váš secí stroj YP3025A téměř 15 stop (4,6 
m) široký a 13 stop (4 m) vysoký. 

 Závěs. 
Připojte elektrické i hydraulické konektory. Viz 
“Připojení secího stroje k traktoru” na straně 15. 

 Jestliže jsou znamenáky rozložené, sklopte je. 
Viz “ Sklápění znamenáků ” na straně 54. 

 Zvednout secí stroj. 
Viz “Zvedání/Spouštění secího stroje” na straně 26 

 Na zvedací válce namontovat uzamykatelné kanálky. 
Viz “ Uzamknout zvedací válec ” na straně 28. 

 Uvolnit zajištění samostavitelných kol. Viz stranu 30. 

 Sklopit a západku spustit do oka sekce. Viz stranu 
34. 

 Jestliže jsou rozložená křídla secího stroje, sklopte je. 
Viz “Sklápění secího stroje YP3025A” na straně 29. 
Ujistěte se, že zámky křídel jsou zapojené. 

 3-bodový závěs: 
Aby zůstala křídla uzamčená, úplně spusťte závěs. 
Hydraulicky ovládaný závěs: 
Potvrďte nastavení CFM na "Hitch" (závěs) a obvod 
závěsu ve volné poloze „Float“. 

 Při jízdě po silnici musíte mít vždy osvětlení. 

 Při jízdě na veřejných komunikacích se přizpůsobte 
všem celostátní i místním předpisům. 

 Jezděte opatrně. 

Poznámka: Údaje ve výše uvedené tabulce představují 
pouze omezený počet konfigurací. Hmotnost 
vašeho secího stroje se může měnit v tisíci 
librách, dokonce i jestliže bude stejný 
základní model, zásluhou namontovaného 
vybavení na přání a/nebo poprodejního 
vybavení. 

 Jestliže hmotnost nebo kapacita vašeho 
traktoru je blízko jeho hranic, odvezte váš 
prázdný secí stroj na váhu a získáte přesnou 
hmotnost. 
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Nakládání materiálů 
Pracovní plošina a žebřík  
Činnost čepu a otočného čepu pracovní plošiny je 
zpracována na straně 38.  

 
Odkaz na Obr. 31  
Spodní dva stupně  žebříku pracovní plošiny se otáčejí 
dolů. Pro jejich uvolnění táhněte za pružinou přitlačovaný 
kolík  dopředu a táhněte horní stranu volného konce 
žebříku dozadu. 
Pro nové uložení stupňů jimi pouze zhoupněte nahoru a 
dopředu. Pružinou zatížený kolík automaticky zapne. 
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje: 
Stupně žebříku musí být před spouštěním secího stroje 
zajištěny, protože hrozí poškození stroje.  
 
Odkaz na Obr. 31  
Na podlaze pracovní plošiny jsou položeny dva nástroje:  
3. klíč 
4. trychtýř pro čištění měřicího přístroje Air-Pro® 
Je snadné odstranit a vyměnit tyto nástroje se secím 
strojem spuštěným.  
Konec klíče s maticí slouží k nastavení síly pružiny vačky 
(strana 66).  
Nálevka je použitá pro vyčištění výsevního ústrojí (strana 
96). 
 
 
 
Odkaz na Obr. 33  
Protože je nutné zajistit pro šnekový dopravník volný 
prostor, otevřete horní zábradlí pracovní plošiny. Na 
každé straně vytáhněte ven příčné kolíky  a udělejte 1/4  
otáčku. Vysunout kolík do mělké aretace. Vykývnout 
zábradlím směrem k zásobníku.  

 

 
Obr. 31 

Spodní žebřík pracovní plošiny 
 
 
 
 

 
Obr. 32 

Nářadí pracovní plošiny 
 
 

 
Obr. 33: 

Dolů výkyvné zábradlí pracovní plošiny 
 



Great Plains Manufacturing, Inc. Návod k používání  |  35 

12/27/2011 401-705M 

Vnější okruh hydrauliky 
Odkaz na Obr. 34, Obr. 35 a Obr. 36  
Secí stroj YP3025A obsahuje, jako standardní vybavení, 
hydraulický obvod vnějšího okruhu, určeného pro pohon 
šnekového dopravníku osiva pro naplnění objemných 
zásobníků.  
Rychloodpojitelné výstupy  vnějšího okruhu (Aux) jsou 
na rámu. Tento obvod je sdílený se znamenáky (pokud 
jsou namontovány). 

Poznámka: Jestliže nejsou znamenáky namontovány, 
obvod Aux/Marker je vždy v režimu Aux 
(vnější okruh).  

 
Činnost hydrauliky vnějšího okruhu   
Pro vhodný přístup k ručně ovládanému hydraulickému 
ventilu je zapotřebí secí stroj rozložit.  

1. Rozložte kterýkoli vysunutý znamenák a nastavte 
páku obvodu traktoru marker/aux na Neutral.  

2. Jestliže byl rozložený bez znamenáků, nastavte 
spínač "Clutch" modulu na Marker (znamenák)/Fold 
(sklopení)  na “Marker”.  

3. Jestliže stroj má znamenáky, na nosníku pracovního 
ústrojí levého křídla pohněte pákou na ručně 
ovládaném ventilu  z "Marker" (znamenák)  (páka 
zahrocením dopředu) až do "Aux" (páka zahrocením 
dozadu). 

4. Připojení zařízení vyžaduje hydraulickou sílu.  

5. Krátce zatáhněte za páku traktoru pro obvod Marker 
(znamenák), zapněte místní ventil/zapněte zařízení a 
potvrďte činnost příslušného zařízení (šnekový 
dopravník se otáčí ve správném směru). 

6. Nastavte páku obvodu traktoru na Extend a pracujte 
se zařízením s místním ovládáním. 

7. Když je činnost ukončená, nastavte obvod traktoru na 
Float nebo Neutral.  

8. Nastavte ventil křídla  zpět na Marker .  
 

 VÝSTRAHA 
 

Neočekávaný pohyb znamenáku:  
Nehýbejte ventilem Marker (znamenák)/Aux (vnější 
okruh) jestliže je obvod traktoru ve volné poloze, v 
Neutrálu, nebo uzavřený. Jestliže je obvod natlakován a 
když je ventil nastavený na Marker (znamenák), 
znamenák se začne ihned pohybovat.  
 

 

 
Obr. 34 

Výstupy hydrauliky vnějšího okruhu 
 
 
 
 
 

 
Obr. 35 

CFM: činnosti vnějšího okruhu 
 
 
 

 
Obr. 36 

Hydraulický ventil vnějšího okruhu 
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Provoz se zásobníkem 82bu  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí překlopení:  
Zásobník 82 bu nakládat pouze tehdy, když je 
namontovaný na vozíku. Plný zásobník může vážit více 
než 5,500 liber (2500 kg), což je nad schopností většiny 
traktorů a faremních vysokozdvižných vozíků zajistit 
zvedání a udržet rovnováhu.  

Poznámka:  Požadovaná schopnost dosažení výšky 
je u zvedacích vidlí:  
Secí stroj spuštěný: 4ft 25/8in (129 cm)  
Secí stroj zvednutý: 6ft 57/8in (198 cm)  

Poznámka:  Zásobník obsahuje snímač hladiny 
osiva, který není továrnou namontovaný. 
Jestliže si přejete využít snímač, namontujte 
ho dříve, než uskutečníte první využití 
zásobníku. Viz strana 165.  

 

Přidání osiva do zásobníku 82bu  

1. Když použijete nové měřidlo poprvé, nebo při 
zahájení každé sezóny, odměřte přibližně 4 galony 
(15 litrů) osiva do vědra. Do vědra přidejte 1/2 
pohárku (120ml) lubrikantu. Smíchejte a před montáží 
zásobníku nalijte do vzduchové komory.  

2. Zaparkovat traktor.  

3. Vypnout ventilátor skříně osiva.  

4. Jestliže 82bu zásobník ještě není na secím stroji, 
odmontujte jakoukoliv současnou skříň nebo 
zásobník a namontujte prázdný zásobník 82bu. Viz 
“Výměna výsevní skříně nebo zásobníku ” na 
straně 38.  

5. Otevřete posuvná dvířka na spodku zásobníku. 
Otevřete víčko.  

6. Odměřte požadovaný lubrikant a jestliže nakládáte 
osivo pomocí vaku, určete množství lubrikantu na 
vak.  
 
Pokud nakládáte s hydraulicky ovládaným šnekovým 
dopravníkem, viz “Vnější okruh hydrauliky” na 
straně 35. Pokud to bude nutné, sklopte zábradlí 
pracovní plošiny.  

 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Komplikace, chemikálie a nebezpečí padání:  
Sledovat všechna bezpečnostní opatření týkající se 
manipulace a použitých nakládacích zařízení (zejména 
šnekové dopravníky).  

Poznámka: Požadovaná schopnost dosažení výšky 
šnekového dopravníku je:  
ProBox, secí stroj spuštěný: 8ft 91/2in (2,68m)  
ProBox, secí stroj zvednutý: 11ft 3/4in (3,37m)  
Zásobník 82bu, secí stroj spuštěný: 9ft 1/4in 
(2,75m)  
Zásobník 82bu, secí stroj zvednutý: 11ft 
31/2in (3,44m)  

7. Přidání osiva, plynulé míchání v lubrikantu nebo 
podle vaku.  

 
 
 
 

 
Obr. 37 

Obsah zásobníku osiva 82 bu (bušlů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí ucpávání systému:  
Nepoužívejte kapalinou ošetřené osivo.  
 

Přibližné naplnění zásobníku osiva objemu 82 bu, 
v bušlech, při 10 palcovém přírůstku. 
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Provoz se zásobníkem 150bu  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí překlopení:  

Zásobník 150 bu nakládat pouze tehdy, když je 
namontovaný na vozíku. Plný zásobník může 
vážit více než 10,500 liber (4500 kg), což je 
nad schopností většiny traktorů a faremních 
vysokozdvižných vozíků zajistit zvedání a 
udržet rovnováhu 

Poznámka: Zásobník 150bu není kompatibilní s na přání 
dodávaným vozíkem, nesoucím systém s 
kapalným hnojivem. Boky zásobníku se 
rozšiřují do prostoru vyhrazeného nádrži 
systému.  

Poznámka: Požadovaná schopnost dosažení výšky je u 
zvedacích vidlí:  
Secí stroj spuštěný: 4ft 25/8in (129 cm)  
Secí stroj zvednutý: 6ft 57/8in (198 cm) 

Poznámka: Zásobník obsahuje snímač hladiny osiva, 
který není továrnou namontovaný. Jestliže si 
přejete využít snímač, namontujte ho dříve, 
než uskutečníte první využití zásobníku. Viz 
strana 165. 

 

Přidání osiva do zásobníku 150bu  

1. Když použijete nové měřidlo poprvé, nebo při 
zahájení každé sezóny, odměřte přibližně 8 galonů 
(30 litrů) osiva do vědra. Do vědra přidejte 1 pohárek 
(240ml) lubrikantu. Smíchejte a před montáží 
zásobníku nalijte do vzduchové komory. 

2. Zaparkovat traktor.  

3. Vypnout ventilátor skříně osiva.  

4. Jestliže 150 bu zásobník ještě není na secím stroji, 
odmontujte jakoukoliv současnou skříň nebo 
zásobník a namontujte prázdný zásobník 150bu. Viz 
“Výměna výsevní skříně nebo zásobníku ” na 
straně 38.  

5. Otevřete posuvná dvířka na spodku zásobníku. 
Otevřete víčko.  

6. Odměřte požadovaný lubrikant a jestliže nakládáte 
osivo pomocí vaku, určete množství lubrikantu na 
vak.  

 Pokud nakládáte s hydraulicky ovládaným šnekovým 
dopravníkem, viz “Vnější okruh hydrauliky” na 
straně 35. Pokud to bude nutné, sklopte zábradlí 
pracovní plošiny.  

 

Poznámka: Požadovaná schopnost dosažení výšky 
šnekového dopravníku je:  
ProBox, secí stroj spuštěný: 8ft 91/2in (2,68m)  
ProBox, secí stroj zvednutý: 11ft 3/4in (3,37m)  
Zásobník 82bu, secí stroj spuštěný: 9ft 1/4in 
(2,75m)  
Zásobník 82bu, secí stroj zvednutý: 11ft 
31/2in (3,44m) 

7. Přidání osiva, plynulé míchání v lubrikantu nebo 
podle vaku.  

 
 
 
 
 

 
Obr. 38 

Obsah zásobníku osiva 150 bu (bušlů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Komplikace, chemikálie a nebezpečí padání:  
Sledovat všechna bezpečnostní opatření týkající se 
manipulace a použitých nakládacích zařízení (zejména 
šnekové dopravníky).  
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí ucpávání systému:  
Nepoužívejte kapalinou ošetřené osivo  
 

Přibližné naplnění zásobníku osiva objemu 
150 bu, v bušlech, při 10 palcovém přírůstku. 
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Výměna výsevní skříně nebo zásobníku 
Poznámka: Secí stroj YP3025A připouští montáž 

zásobníků Great Plains 82bu,150bua nebo 
výsevních skříní s volně loženým osivem, 
které vyhoví specifikaci Pioneerb ProBox®.  

 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí přetížení a překlopení:  

Zásobník vyměňte pouze tehdy, když je prázdný. Plný 
zásobník může vážit mezi 5,000 a 10,500 
librami (2700 - 4500 kg), což je nad 
schopností většiny traktorů a faremních 
vysokozdvižných vozíků zajistit zvedání a 
udržet rovnováhu. 

1. Zajeďte se secím strojem na rovnou plochu a nebo 
do haly s dostatečným prostorem pro manévrování 
traktoru nebo vysokozdvižného vozíku. 

2. Odpojte vozík zásobníku, pokud je připojený. 
 

Odkaz na Obr. 39 (zobrazení totožná s činností na  
YP40)  
3. Odpojte snímač hladiny osiva v zásobníku (jestliže je 

namontovaný).  

4. Vyjměte čep  zajišťující levý konec pracovní plošiny 
ke skupině žebříku.  

5. Otevřete pracovní plošinu vykývnutím a zajistěte ji 
úplně otevřenou pomocí západky .  

6. Zvedněte secí stroj. To způsobí, že se zadní 
přepravní kola posouvají dopředu a poskytují těsnější 
přístup zvedacímu zařízení.  

7. Secí stroj vraťte nahoru o tři stopy (1m). To způsobí 
posun zadních přepravních kol k přednímu 
samostavitelnému kolu a tím další snížení dosahu, 
požadovaného pro zdvihání.  

8. Vypnout ventilátor skříně osiva.  

9. Zaparkovat traktor. Zastavit motor. Vyjmout klíček. 

10. Zavřete posuvná dvířka ve spodku zásobníku nebo 
výsevní skříně.  

 

Odkaz na Obr. 40  
11. Vyjměte dva kolíky v protějších rozích, použité 

k uchycení výsevní skříně nebo zásobníku. 
Demontujte tyto kolíky i když žádná nádrž nebude 
brzy namontovaná.  

 

Odkaz na Obr. 41 (znázornění totožné činnosti na  
YP24)  
12. Zarovnejte zvedací vidle se zadními otvory na 

výsevní skříni nebo zásobníku. Pomalu jeďte 
dopředu, dokud nejsou vidle úplně pod kontejnerem.  

13. Pomalu zvedněte kontejner osiva nad třmeny a 
odjeďte zpět od secího stroje. 

14. Spusťte kontejner na zem a vyměňte ho za další 
kontejner. 

  
Obr. 39 

Čep a západka pracovní plošiny 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 40 

Výsevní skříň zajištěná čepy 
 
 
 
 
 

 
Obr. 41 

Odstranění/montáž zásobníku 
 

 
 
 
 
 

a. 150bu zásobník je nekompatibilní s nádržemi s umělým hnojivem.  
b. PROBOX® je registrovaná obchodní značka Pioneer Hi-Bred International, Inc.  
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15. Jestliže je výsevní skříň namontována poprvé 
v sezóně, otevřete novou výsevní skříň a odměřte 
přibližně 3 galony (11 litry) osiva do vědra. Přidejte 
1/3 pohárku (80 ml) lubrikantu. Smíchejte a před 
montáží nová výsevní skříně nalijte do vzduchové 
komory.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí ucpávání a proměnlivé množství:  
Lubrikant pro smíchání Ezee Glide Plus je závazný pro 
všechno osivo, zejména upravená nebo naočkovaná 
semena. Malé množství lubrikantu v osivu může způsobit 
ucpávání systému, vynechávky a dvojnásobný výsev.  

16. Jestliže výsevní skříň montujete, přidejte současně 
k výsevní skříni lubrikant. Je možná snadnější ho 
přidat tehdy, když je skříň ještě na zemi.  

 

Odkaz na Obr. 42  
17. Přistupujte k zásobníku nebo výsevní skříni zezadu 

(strana s posuvnými dvířky). 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí překlopení:  
Nenechejte nikoho stát pod a nebo před zvednutou 
výsevní skříní. Ujistěte se, že váš traktor nebo 
vysokozdvižný vozík je předepsaný a konfigurovaný pro 
zvednutí požadované hmotnosti. Plná výsevní skříň 
může vážit přes 2500 liber (1134 kg); plný zásobník 82bu 
přes 5000 liber (2270 kg).  

18. Jestliže montujete zásobník osiva, ověřte si, že je 
zásobník ve správné verzi pro tu stranu. Levý 
zásobník má čep víka nalevo. Pravý zásobník má čep 
víka napravo.  

19. Pomalu zvedněte plnou výsevní skříň nebo prázdný 
zásobník, a umístěte je v rámu vzduchové komory 
secího stroje.  

20. Namontujte upevňovací kolíky skříně v rozích rámu.  

21. Jestliže má zásobník snímač hladiny osiva, připojte 
vedení k "HOPPER 2" vedení montážní skupiny 
secího stroje, umístěné pod hydraulickým pohonem 
v prostřední sekci.  

22. Zavřete a připevněte pracovní plošinu.  

23. Pro dosažení přesného kontaktu mezi vzduchovou 
komorou a výsevní skříní/zásobníkem bude možná 
nezbytné udělat někdejší úpravu k těsnění na vrcholu 
vzduchové komory.  

24. Jestliže namontujete pro setí prázdný zásobník, 
naložte osivo (a lubrikant).  

25. Otevřete posuvná dvířka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 42 

Přeprava zásobníku 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí neúčinné konfigurace:  
Je možné zvednout zásobník nebo výsevní skříň z 
jakékoliv strany, bude to ale funkční, jestliže dvířka pro 
osivo jsou na zadní straně secího stroje.  
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Činnost pneumatického systému Air System 
 

 
Obr. 43 

Systém Yield-Pro Air pro výsevní ústrojí Air-Pro®  
 
 

Prvky pneumatického výsevního systému (  ukazuje směr vzduchu) 
 Hydraulicky poháněný 

ventilátor 
 Vedení snímače tlaku Výsevní ústrojí Air-Pro®  

 Potrubí rozdělení vzduchu  Komora snímače tlaku Tlakové trubky pro secí jednotky
 Servopohonem ovládaná 

lamela 
 Signální vedení zpětné vazby Trubka s osivem v botce secí 

jednotky 
 Programování servopohonu 

WSMT 
 Vzduchová komora & 

rozdělovací potrubí osiva 
Ovládací panel IntelliAg 

 Stlačený vzduch přednostně 
pro výsevní ústrojí 

 Hadice rozvodu osiva 
(semenovod) 

  

 Přebytečný vzduch do 
vzduchové komory   

 Mřížka vypouštění vzduchu   
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Přehled pneumatického systému  
Hydraulicky poháněný ventilátor  dodává vzduch 
jednak pro dopravu osiva, jednak pro činnost dávkování 
výsevního ústrojí. Otáčky ventilátor jsou nastaveny 
řidičem (strana 43) prostřednictvím ovládání průtoku 
hydrauliky traktoru a hlášeny systémem monitoru osiva. 
Ostatní systém je plně automatický.  

V potrubí rozdělení vzduchu  , rotační ovladač  
obsluhuje lamelu, řízenou software v WSMT , která 
reguluje vzduch odvedený k tlakovému systému 
výsevního ústrojí .  

Vzduch, který není použitý pro dávkování (normálně je to 
asi méně než polovina) protéká do vzduchové komory  

 a slouží pro dopravu volně loženého osiva. Tlak 
vzduchu v systému dodání osiva není na monitoru 
oznámený. Stlačený vzduchu pro výsevní ústrojí má 
prioritu a může zachytit všechen vzduch.  

Několik řádků má vedení  pro vzorek měření tlaku 
vzduchu, který je změřený v komoře snímače . 
Odečítání snímače je vedeno zpětně  do WSMT pro 
uzavřený obvod ovládání tlaku. Pro systém měření 
vzduchu není zapotřebí žádné nastavení řidičem.  

Ve vzduchové komoře , je vzduch smíchaný s osivem 
ze zásobníku volně loženého osiva nebo ProBox a 
vytéká výstupy potrubí vzduchové komory do 
semenovodů (primárních hadic s osivem  do řádků. Y-
trubky (nejsou vidět) mohou rozdělit primární hadice do 
sekundárních hadic až do řádků.  

Mřížka vypouštění vzduchu  nad každou výsevním 
ústrojím Air-Pro®  umožňuje unikání dodaného 
vzduchu. Větrací otvor má dvě funkce:  

1. Uvolní dodaný vzduch přičemž zadrží dodaná 
semena.  

2. Je to pasivně ovládaný vstup pro dodání volně 
loženého osiva.  

Poznámka: Trvá to asi minutu od začátku zaplnění 
měřiče.  

Samostatné natlakované trubky  dodávají vzduch 
k výsevnímu ústrojí, které udrží osivo v komůrkách 
kotouče, dokud není uvolněno do trubky s osivem v secí 
botce .  

Čidlo v každé trubce s osivem podává zprávu 
o průchodu osiva do systému monitorování osiva, které 
podává zprávu o počtech a výsevku na ovládací panel 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovládacím panelu je menu pro seřizování 
dávkovacího vzduchu a ruční ovládání režimů 
nouzového řešení.  
 
 
V případě malého množství vzduchu z ventilátoru nebo 
významném unikání vzduchu při dodání osiva, může být 
průtok osiva nepravidelný a nebo se zastavit.  
 
 
 
Měření stlačeného vzduchu je zobrazené mechanickým 
měřicím přístrojem a snímačem připojeným k 
monitorování systému osiva. Jakmile tyto snímače změří 
tlak ve stejných místech, budou většinou souhlasit.  
 
 
Jestliže je proud vzduchu dodání semen nedostatečný, 
objeví se signalizace, že bude nízký výsevek. Jestliže 
otáčky a směr ventilátor jsou takové jako doporučené, 
zkontrolujte zda vzduch neuniká v systému dodávky 
osiva.  
 
 
Když je vstup výsevního ústrojí zaplněný a trubka nad 
vstupním otvorem zaplněná osivem, mřížka se ucpe 
osivem a zastaví vzduch, vtékající do výsevního ústrojí. 
Jakmile výsevní ústrojí spotřebuje osivo, mřížka se 
odkryje, vzduch "začne znovu" proudit, dopraví více 
osiva z potrubí vzduchové komory k výsevnímu ústrojí.  
 
 
Několik řádků má výstupy snímače tlaku pro měření tlaku 
v systému. Použití speciálního prázdného kotouče je 
obzvlášť důležité, když jeden z těchto řad je vypnutý. 
Běh normálního kotouče bez osiva způsobí nadměrné 
vyrovnání pneumatického systému.  
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Činnost obvodu ventilátoru 

Viz také “Ventilátor a nastavení” na straně 60.  

Odkaz na Obr. 44  
Ventilátor obsluhují tři hydraulické hadice a musí být 
správně připojené k ventilátoru, aby pracovaly ve 
správném směru , při doporučených otáčkách a bez 
poškození. Viz “ Připojení hydraulické hadice ” na 
straně 15.  

1. Nejdříve vždy připojte vedení vypuštění skříně .  

 Toto vedení chrání vnější těsnění hřídele 
hydraulického motoru. K vyprázdnění skříně je malé 
vedení k závěsu, zabezpečené specializovaným 
rychle odpojitelným vypuštěním skříně s plochým 
povrchem a nízkým průsakem. Tlakové špičky během 
činnosti motoru a tlakové cykly kvůli změně teploty 
jsou úplně odstraněny vypuštěním skříně.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození těsnění motoru:  
Do vedení vypuštění skříně nepoužívejte tlak. 
Neprohoďte speciální QD konektor. Zanesení nebo 
utěsnění vedení vypouštění skříně bude mít ihned za 
následek poškození těsnění motoru.  

2. Připojte druhé zpětné vedení motoru  do odpadní 
nádržky. 

 Secí stroj má v nízkém zpětném tlaku sadu 11/16 QD 
konektoru. Namontujte nádobku na vstup odpadní 
nádoby traktoru a ne na normální vstupní otvor 
zpětného obvodu vnějšího okruhu. Neobvyklý rozměr 
napomáhá při zajištění správného připojení, takže 
zpětné vedení motoru pracuje s vysokým objemem 
při nízkém zpětném tlaku, tím zabezpečí nejvyšší 
účinnost motoru.  

3. Připojte vstupní vedení motoru  k vnějšímu okruhu 
traktoru, schopného průtoku ukázaného v 
“Doporučené otáčky ventilátoru” na straně 43.  

4. Hydraulický obvod ventilátoru obsahuje pojistný ventil  
, který zajistí cestu pro uvolnění oleje při vypnutí 

motoru. Následné nízké otáčky ventilátoru poskytují 
nápadné znamení obrácené přípojky.  

 Správný směr ventilátoru je ukázaný v . Jestliže je 
podezřelý obrácený běh ventilátoru, všimněte si toho 
v průběhu vypnutí, protože na směr pohybu se 
snadněji dívá při nižších otáčkách protože k 
zastavení zpomaluje (počáteční spuštění je vlastně 
okamžité, zahájení pozorování při uvedení v chod je 
obtížné). 

Otáčky ventilátoru jsou ovládané obvodem traktoru (a ne 
monitorem setí). Otáčky ventilátoru jsou uvedené na 
monitoru ovládacího panelu setí.  

Ventilátor můžete zastavit nastavením obvodu na neutrál 
nebo volnou polohu. Pojistný ventil zpomalí lopatky k 
zastavení pomocí místního oběhu oleje.  

 

 
Obr. 44 

Hydraulický pohon ventilátoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestliže je ventilátor připojený obráceně, nemusí běžet 
vůbec (příčinou je, že v přípojce zpětného obvodu není 
žádný olej). Jestliže tam olej je, olej obejde v pojistném 
ventilu  zabrání dosažení pracovních otáček 
ventilátoru. Obrácený chod ventilátoru není schopný 
poskytnout dostačující proud vzduchu pro setí.  
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Všeobecné informace o činnosti ventilátoru 

Pro nastavení otáček ventilátoru použít regulaci průtoku 
hydraulickým ventilem vnějšího okruhu traktoru. Uvedení 
ventilátoru do chodu vždy s nastavením nízkého průtoku.  

Sledovat otáčky ventilátoru s monitorem setí.  

Pozvolna vést ventilátor nahoru na doporučené 
počáteční otáčky. Servopohon lamely rozdělení vzduchu 
zapnout pouze nad 50 ot/m. Nenechat běžet ventilátor 
nad 3500 ot/m nebo při otáčkách pod 2000 ot/m.  

Při nadměrných otáčkách může přílišný proud vzduchu 
způsobit:  
• osivo ucpe vzduchovou komoru   
• zastavení osiva ve výsevní skříni  
• ohřívání oleje  
• dlouhé časy zvednutí  

Jestliže jsou otáčky příliš nízké, systém rozdělení 
vzduchu může odvést téměř všechen vzduch k výsev-
nímu ústrojí, neponechá žádný pro dopravu semen 
(nebo právě dost, aby ucpal spodní místa v 
semenovodech).  

Monitor ovládacího panelu může oznámit tlak výsevního 
ústrojí. Zde je také manometr Magnehelic®. Tyto dva 
údaje by se neměly lišit o více než několik desetin palce.  

Poznámka: Ruční nastavení výsevku poskytne počáteční 
hodnoty tlaku pro výsevní ústrojí. Normální 
údaje jsou v rozmezí 0,8 až do 4,0 vodního 
sloupce a značně se mění podle plodiny.  

Jestliže při doporučených otáčkách ventilátoru nemůžete 
dosáhnout požadovaný tlak, je možnost, že ventilátor 
běží obráceně. Jestliže jsou otáčky a údaj měřidla tlaku 
správné, ale výsevní ústrojí jsou nedostatečně zásobená 
osivem, ventilátor může běžet obráceně a měřidlo tlaku v 
systému zahrnuje všechen vzduch, přitom odchází malý 
nebo žádný vzduch k dopravě semen. Přehoďte 
přítok/zpětné vedení v závěsu.  

Jestliže pneumatický systém nepracuje s vhodnými 
otáčkami ventilátoru mezi 2000 a 3800 ot/m, viz “ 
Odhalování a odstraňování závad dodání osiva ” na 
straně 89.  

Při uvedení prázdného stroje do provozu musíte 
nafoukat osivo do výsevního ústrojí, aby jste ho naplnili, 
po dobu dvou až čtyři minut.  

Poznámka: Během “NAPLNĚNÍ VÝSEVNÍHO ÚSTROJÍ”, 
je všechen vzduch směrován do vzduchové komory a 
žádný do systému udržení tlaku výsevního ústrojí.  

Monitor má snímač hladiny pod zásobníkem nebo 
výsevní skříní tak, aby varoval, když je výsevní skříň. 
Když čidlo ponejprv označí skříň za prázdnou, v systému 
je osiva ještě na čtyři akry (cca 2 ha), v závislosti na 
výsevku.  

Doporučené otáčky ventilátoru  
 

YP3025A  Zásobník 
osiva¹  

Skříň s volně 
loženým 
osivem 

Počáteční otáčky 
ventilátoru  2700 ot/m  2500 ot/m  

Spotřeba  11.6 gpm  11.2 gpm  
oleje ventilátorem²  44 l/min  42 l/min  

Spotřeba  4.5 gpm  4.5 gpm  
hydraulického 
oleje k pohonu²  17 l/min 17 l/min 

Olej celkem², 
motory,  16.1 gpm  15.7 gpm  

Počáteční otáčky  61 l/min 59 l/min 
Rozsah otáček 
ventilátoru  2300 - 3500 ot/m  2300 - 3200 ot/m  

Spotřeba 9.9 - 12.9 gpm  9.9 - 12.4 gpm  
oleje ventilátorem² 37 - 49 l/min  37 - 47 l/min  

Spotřeba 4.5 gpm  4.5 gpm  
oleje k pohonu² 17 l/min 17 l/min 
Olej celkem², 
motory,  16.1 - 15.7 gpm  14.4 - 16.9 gpm  

Rozsah otáček  61 - 59 l/min  54 - 64 l/min  
¹ To předpokládá 2007+ Great Plains zásobník, nebo starší 

zásobník s provedenou aktualizací odvětrání vedení. Pro starší 
neodvětraný zásobník, použijte otáčky doporučené pro ProBox.  

 

² Nezahrnuje olej pro zvednutí/spouštění nebo znamenáky.  
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí malého výsevku při otáčení:  
Výše uvedené údaje nezahrnují olej potřebný pro 
zvednutí/spouštění a nebo olej pro činnost znamenáků. 
Agresivní činnosti jako zvednuti/spouštění a současné 
zvednutí/činnosti znamenáků, mohou snížit otáčky 
ventilátoru níže, než jsou potřebné pro udržení tlaku 
kotoučů výsevního ústrojí. Jestliže osivo vypadává ven z 
komůrek, krátce po otočení se mohou vyskytnout malé 
oblasti s menším výsevkem.  
 
Jestliže traktor nemá nadměrný průtok oleje, 
zvedá/sklápí znamenáky před zvednutím a zvedá 
pomalu. Dávejte pozor na tlak v potrubí a přizpůsobte 
činnost tak, aby jste ho udrželi na úrovni setí při otáčení. 
 
Každou sezónu před prvním setím nebo při použití 
nových výsevní ústrojí nebo ponejprv použijeme 
odměřovací kola nebo při začátku každé sezóny, před 
naplněním osivem, přidat na dno vzduchové komory 1/3 
pohárek (80 ml) Ezee Glide Plus.  
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Kroky pro seřízení a regulování pneumatického systému 
se nachází "Ventilátor a jeho seřízení" na straně 60.  
 
Y-Trubky  
Odkaz na Obr. 45  
 
Na stroji se zdvojenými řádky mohou být zavřeny 
uzávěry Y-trubek pro dodávku pouze jedné řady pro 
jednořadé setí. Na fotografii je levá trubka otevřená a 
pravá zavřená.  

Y-trubku můžete také uzavřít pro vyčištění 
pneumatického systému a výsevního ústrojí. Viz 
“Vypnutí secí jednotky ” na straně 77.  
 
Činnost vzduchové komory 
 
Odkaz na Obr. 46  
Funkcí vzduchové komory  je smíchat semeno s víří-
cím vzduchem z hydraulicky poháněného ventilátoru, 
které potom vychází přes rozdělovací potrubí (není 
ukázáno) do semenovodů, které zásobují výsevní ústrojí 
jednotky.  

Poznámka: Každou sezónu před prvním setím nebo při 
použití nových výsevní ústrojí nebo ponejprv 
použijeme odměřovací kola nebo při začátku 
každé sezóny, před naplněním osivem, přidat 
na dno vzduchové komory 1/3 pohárek 
(80 ml) grafitu  

Při uvedení prázdného stroje do provozu musíte 
nafoukat osivo do výsevního ústrojí, aby jste ho naplnili, 
po dobu dvou až čtyři minut.  

Monitor má snímač hladiny pod zásobníkem nebo 
výsevní skříní tak, aby varoval, když je výsevní skříň. 
Když čidlo ponejprv označí skříň za prázdnou, v systému 
je osiva ještě na čtyři akry (cca 2 ha), v závislosti na 
výsevku.  

 
Obr. 45 

Y-Trubky semen 
 
 
 

 
Obr. 46 

Vzduchová komora 
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Činnost výsevního ústrojí Air-Pro 
 

Odkaz na Obr. 47  

Výsevní kotouč disk je poháněný, na horní straně 
vpředu, řetězovým převodem (není ukázaný), stále 
připojeným ke skupině hnacího hřídele (nebo na přání 
spojkou řada-Pro™). V řádcích, které nesejí, vždy 
použijte prázdný kotouč (strana 77).  

Semeno je vzduchem dopraveno ke vstupu nad mřížkou 
k vypouštění vzduchu . Semeno se obvykle naplnění 
až na vrchol mřížky, brání dalšímu průtoku vzduchu ze 
systému dopravy osiva, dokud hladina semene 
nespadne pod mřížku.  

Semeno vstoupí do výsevního ústrojí clonou přívodu 
osiva  (pokud je otevřená), a vytváří zásobu semen  
na spodku výsevního ústrojí. Velikost zásoby semen je 
ovládaná ručně clonou  (která je nastavena pouze 
obsluhou ve výsevním ústrojí). Počáteční nastavení 
clony jsou uvedeny ve výsevních tabulkách.  

Stlačený vzduch vstoupí do výsevního ústrojí v , a 
vystupuje z výsevního ústrojí zejména v komůrkách se 
semeny ve výsevním kotouči. Rozdíl tlaku udrží semena 
v komůrkách kotouče  zdvihá je ze zásoby semen. 
Nadměrná semena v komůrce jsou stírána stěracím 
kartáčem .  

Stěrací kartáč zablokuje stlačený vzduch ve výsevním 
ústrojí. Semena procházející kartáčem  jsou uvolněna 
k pádu do trubky v secí botce a jsou zaznamenána 
snímačem semen .  

Činnost výsevního ústrojí  
1. Podle výsevních tabulek a úvodních instrukcí v ná-

vodu k obsluze namontujte kotouče, vhodné pro vaši 
plodinu/výsevek (na straně 75 tohoto návodu).  

2. Otevřete clonu v secí jednotce na doporučené 
počáteční nastavení (z výsevní tabulky). V nepouží-
vaných řádcích uzavřete Y-trubku (strana 95), 
namontujte prázdný kotouč (strana 77) a uzavřete 
clonu.  

3. Jestliže používáte střídavé uspořádání pro 
dvojřádkové plodiny, označte nastavení řetězového 
kola (podrobnosti najdete v Návodu pro nastavení 
výsevku).  

4. Nechejte ventilátor pracovat při normálních polních 
otáčkách (strana 43).  

5. Na monitoru semen proveďte činnost "FILL METER".  
6. U všech základních řádků jednou otočte výsevním 

ústrojím, až se naplněné komůrky dostanou po okraj 
stěracího kartáče.  

 Pro hydraulický pohon zapněte všechny spojky a 
použijte režim monitoru osiva "FILL DISK".  

 Pro pohon od pojezdu buď vypněte všechny spojky a 
pomocí klíče 7/8 palce (23 mm) otáčejte sekcí hnací 
hřídele (nahoře, dopředu), nebo zvedněte secí stroj, 
zapněte spojky a otáčejte pneumatikami hnacích kol 
(horní strana dopředu). 

7. Ponechejte ventilátor v běhu (pro udržení semen v 
komůrkách). Znovu je namontujte kryty proti dešti. 
Zahajte setí. Činnost výsevního ústrojí je automaticky 
od tohoto místa zapnutá.  

 
Obr. 47 

Výsevní ústrojí Air-Pro® secí jednotky 
 
Pro secí stroje s hydraulickým pohonem je od DICKEY-
john® na přání k dispozici spínač testování vnějšího 
okruhu, který na secí jednotce umožňuje regulaci 
výsevního ústrojí, otáčení výsevního kotouče a jeho 
zaplnění osivem a obnovu zásoby semen.  

Viz také: 
“ Odhalování a odstraňování závad zásoby semen ” 
na straně 83, 
“ Obnovení zásoby semen ” na straně 84, 
“ Vyčištění výsevního ústrojí ” na straně 95,  
a “ Údržba stěracího kartáče výsevního ústrojí ” na 
straně 97. 
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Činnost „Clutch“  
 

Secí stroj YP3025A má spojky systému pohonu, které 
zapnou nebo vypnou pohon výsevního ústrojí secí 
jednotky:  

• (standardní) elektricky ovládaná spojka pro každou 
sekci secího stroje (levé křídlo, střed, pravé křídlo; 
celkově 3 spojky), nebo 

• (na přání Swath Command) pneumaticky ovládaná 
spojka pro každou secí jednotku, nebo, na zdvojené 
secí jednotce, pro každý pár secích jednotek. 

Spínače na CFM umožní ovládání spojek pro celý secí 
stroj, nebo pro každou sekci secího stroje. Toto ovládání 
je přidáno za předpokladu zvednutí spínače (zapne/ 
vypne všechny secí jednotky) a na přání Swath 
Command (libovolně nastaví zapnutí/vypnutí spojek).  

Spínače Left  / Center  / Right  se shodují s levým 
křídlem secích jednotek, prostřední sekcí secích 
jednotek a pravým křídlem secích jednotek ústrojí a 
naopak.  

Hlavní spínač – „Master“  ovládá všechny secí 
jednotky, bez ohledu na druh pohonu. Pro všechny 
spínače, "OFF" (dolů) vypne pohon z Clutch, vypne se 
tak nastavení secích jednotek. Když je jakýkoliv spínač 
(plus Master) ON (zapnutý), LED kontrolka pro daný 
spínač se trvale rozsvítí.  

Informace uvedené v tabulce vpravo jsou normálně 
nastavené v továrně pro konfiguraci vašeho secího 
stroje.  
 

Potlačení spojky  
V případě problémů spojky, jsou systémy pro jednání 
navrženy následovně:  

• Elektricky ovládané spojky (sekcí) vypnou při poklesu 
výkonu. 

• Pneumaticky ovládané spojky (secí jednotka) zapnou 
při ztrátě tlaku vzduchu.  

Pro pokračování setí, než může být problém opravený, 
přijměte tyto kroky:  

• Elektricky ovládaná spojka (standardní):  

 Uzamykací šrouby jsou vybaveny pro jejich zapnutí v 
případu ztráty výkonu nebo prokluzování spojky. 
Pokyny pro zajištění najdete na straně 47.  

• Pneumaticky ovládaná spojka (Swath Command™):  

 Jiná činnost než odhalování a odstraňování závad 
není v "Clutch" zapotřebí. Aby jste zabránili ztrátě 
tlaku v jiných secích jednotkách, vypněte jakékoliv 
přiskřípnuté potrubí. 

 

 
Obr. 48 

CFM: Spínače spojky - panel „Clutch“  
 
 

Řádky Působení spínačů "Clutch" 
Model  Vlevo Střed Vpravo 
YP3025A-1230  01 - 04 05 - 08 09 - 12 
YP3025A-16TR36  01 - 04 05 - 12 13 - 16 
YP3025A-1820  01 - 06 07 - 12 13 - 18 
YP3025A-2315  01 - 07 08 - 16 17 - 23 
YP3025A-2415  01 - 07 08 - 16 17 - 24 
YP3025A-24TR  01 - 08 09 - 16 17 - 24 
YP3025A-3610  01 - 11 12 - 25 26 - 36 
YP3025A-1270  01 - 04 05 - 08 09 - 12 
YP3025A-2335  01 - 08 09 - 16 17 - 23 
YP3025A-24TR70  01 - 06 07 - 16 17 - 24 
 

Jestliže je nainstalovaný Swath Command™, seskupování řádků 
ovládané spínači CFM se může od této tabulky lišit. Swath 
Command™ není k dispozici pro rozestup řádků pod 15 palců (38 
cm).  
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Uzamknutí elektricky ovládané spojky 
Poznámka: Tato informace se týká pouze standardních 

elektricky ovládaných spojek sekcí. Jestliže 
má secí stroj Swath Command (pneumatické 
ovládání spojek secích jednotek), nejsou tam 
žádné elektricky ovládané spojky. 
Pneumaticky ovládané spojky uzavírají při 
ztrátě tlaku vzduchu (viz stranu 46).  

V případě, že elektricky ovládaná spojka má poruchu, 
elektricky ovládaná spojka může být uzamknuta 
mechanicky.  
 

Odkaz na Obr. 49 a Obr. 50  
1.  Aby se umožnil přístup k uzamykacím otvorům, 

odstraňte z olejové clony kotouče  pryžové zátky . 
Zátky jednoduše vystrčte ven ze strany spojky  

2.  Vyrovnejte vypínací pojistky  s otvory .  
 
 

3.  Vložte metrické šrouby M8-1.25x14 mm dlouhé . 

 Pokud zjistíte, že polovina otvoru je zahrazena 
kovovým kotoučem , nejste ve spojce. 

 Jestliže je celý otvor zahrazený kovovým kotoučem, 
nejste ve spojce.  

 Když jste ve spojce, šroub se zašroubuje s velmi 
malým odporem, dokud hlava šroubu nebude 
dosahovat na povrch spojky.  

4. Znovu je namontujte zátky tak, aby se neztratily.  

Poznámka: Používejte pouze šrouby o délce 14 mm. 
Delší šrouby poškodí spojku. Kratší šrouby 
nemohou ovlivňovat uzamknutí.  

 
Obr. 49 

Uzamknutí elektricky ovládané spojky 
 

 
Obr. 50 

Kotouč spojky je těsně ve spojce 
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Nádrže na průmyslové hnojivo (na přání)  
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí zemědělských chemikálií:  
Vyvarujte se kontaktu s kůží nebo očima. Noste 
příslušné ochranné vybavení, požadované výrobcem 
chemikálií. Vyvarujte se dlouhotrvajícímu dýchání 
chemických výparů. Podle požadavku výrobce chemikálií 
noste respirátor. Některé chemikálie mohou způsobit 
vážné popálení, poškození plic a smrt. Jestliže se 
vyskytne úraz ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V 
případě nehody musíte vědět co dělat.  
 
Plnění nádrží 
Odkaz na Obr. 51 (znázornění totožného zařízení na 
YP40)  

1. Připojte konektor rychloplnění , umístěný v zadním 
nosníku nářadí, k hadici plnění nádrže. Hadici na 
místě zajistěte pákami s vačkovým uzávěrem.  

2. Uzavřete ventil (není ukázaný) vedoucí přímo k filtru, 
umístěnému těsně před čerpadlem.  

3. Otevřete ventily  v každé nádrži a v konektoru 
rychloplnění.  

4. Naplňte nádrže, potom v konektoru rychloplnění 
uzavřete ventil a odpojte hadice plnění nádrže.  

Poznámka: Při plnění nebo uložení jakékoliv kapaliny v 
nádržích vždy uzavřete ventil ve filtru. Pokud 
to neuděláte, můžete způsobit, že materiál 
po vytečení z výpustných otvorů potrubí, 
rozlitím zamoří okolí. 

Poznámka: Hnojivo do nádrží naplňte vždycky na stejnou 
úroveň. Jestliže je jedna nádrž naplněna 
rychleji, uzavřete ventil té nádrže tak, aby se 
zvedla hladina ve druhé nádrži. 

 

Pohon čerpadla od země  
Na přání je možné použít čerpadlo kapalného hnojiva s 
pohonem od země, které zapne tehdy, když je secí stroj 
spuštěný a pohybuje se dopředu. Pro činnost čerpadla a 
jeho údržbu odkazujeme na návod k obsluze čerpadla, 
dodávaný v soupravě aplikátoru kapalného hnojiva na 
přání. Pro nastavení aplikátoru hnojiva viz návod k 
nastavení výsevku.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí ucpávání systému: 
Nedovolte, aby umělé hnojivo zůstalo v nádržích po 
dlouhé období, protože materiál sedimentuje a může 
ucpat systém. 

 
 
 
 

 
Obr. 51 

Konektor rychloplnění 
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Práce s přívěsným vozíkem 
Secí stroj YP3025A volitelně obsahuje otočný čep 
závěsu, určený k využití s vozíkem pro nádrže, které 
mají objem maximálně 550 galonů (2080 litrů).  
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí ztráty ovládání:  
Nepřipojujte vozík s nádrží většího objemu než 550 
galonů (2080 l) (to zahrnuje Great Plains návěsné vozíky  
735/1000 a PFC1600/2000). Vozík s nádrží nad 550 
galonů představuje nestabilní zatížení, které by mohlo 
vést k závažnější nehodě, mající za následek poškození 
stroje, vážné poranění nebo smrt.  
Provozní předpisy, týkající se připojení/naložení, 
jsou poskytnuty v Návodu k obsluze vozíku nádrže. 
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí ztráty ovládání:  
NIKDY NEPŘEPRAVUJTE vozík s nádrží, připojený k 
secímu stroji (k tažnému vozidlu) přes komunikace, 
pokud je v nádrži nějaká kapalina. Nádrž(e) musí být při 
přepravě prázdné, nebo vozík musí být odtažen 
samostatně.  
 
CFM spínač čerpadla  
Některé nádrže obsahují čerpadlo s elektricky ovládanou 
spojkou nebo elektromagnetema. Obvod spojka / 
elektromagnet je ovládaný spínačem “Fert.Pump”  na 
modulu Clutch Folding.  
Na přání namontovaný pohon čerpadla hnojiva secího 
stroje, odvozený od pohybu po zemi, nevyužívá nebo 
nevyžaduje tento spínač. Čerpání se automaticky 
spouští/zastaví, jakmile se secí stroj spustí / zvedne a 
jede/zastaví se.  

 
 

 
 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nepokoušejte se o couvání se přívěsem zavěšeným k 
secímu stroji. Řízení přívěsu je neobyčejně namáhavé 
na ovládání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 52 

CFM: Ovládání čerpadla nádrže 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Obvod monitoru čerpadla poskytne pouze 12 V při maximálním proudu 5 A. To je určeno pro obsluhu spojky nebo elektromagnetu. Není to 
dostatečné pro přímý pohon elektrického čerpadla. 
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Kontrolní seznamy polního 
nastavení 
Následující tabulky použijte pro zdokonalení 
závěrečného kontrolního seznamu pro vaši konfiguraci 
traktor/secí stroj. Dodatečné kroky a nebo naopak méně 
kroků může být učiněny v závislosti na vlastnostech 
traktoru, vybavení secího stroje na přání a dalšího 
příslušenství.  
 
 
Kontrolní seznam mechanického 
ovládání 

Strana 

 Předvolená výška čepu na 3-bodovém 
závěsu. 

20 

 Rozložený secí stroj. 24 

 Zapnutá přední západka čepu závěsu. 25 

 Přepravní zámky posunuty na uskladnění.  28 

 Zámky samostavitelných kol nastavené na 
FIELD (pouze na extrémních svazích). 51 

 Stejná úroveň otáčení stavěcích kol. 104 

 Nastavení výchozí délky znamenáku. 166 
 Nastavení úhlu talíře znamenáku. 59 

 
Kontrolní seznam elektrického vybavení Strana 

 Ověřit elektricky ovládané připojení. 16 
 Zkontrolovat terminál monitorování semen a 

všimnout si jakékoliv diagnostické zprávy. a 

 S hydraulickými obvody v Neutrálu 
zkontrolovat spínače a kontrolky na panelu 
spínačů Clutch Folding Module. Potvrdit 
Master OFF.  

- 

 Ověřit, že když je secí stroj spuštěný, 
snímač rychlosti radaru směřuje k zemi, 
v úhlu přibližně 35° pod horizontálu.  

b 

a.  Odkaz na návod k obsluze monitoru.   
b.  Odkaz na dokumentaci snímače.   
 
Kontrolní seznam pneumatického 
systému 

Strana 

 Těsnění potrubí k výsevní skříni nebo 
zásobníku. 

- 

 Do každé vzduchové komory přidat 1 
pohárek lubrikantu osiva, dříve než stroj 
poprvé použijeme a dříve než naložíme 
osivo. 

124 

 Naložení osiva. 36  
 Hradítka trubek natočená do správných 

secích jednotek. 44  

 Neuniká žádný vzduchu (kromě z výsevní 
skříně). - 

 Směrování hadic - bez prohýbání, bez 
přiskřípnutí (zkontrolovat křídlo - rozložené & 
polní polohy). 

- 

 Hadice úplně připojené k výsevním ústrojím 
a zajištěné. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní seznam secí jednotky Strana 

 Stejné nastavení pracovní hloubky ručními 
pákami.  70 

 Nastavte stejný přítlak pružin, mimo koleje.  65 
 Nastavte všechny jednotky - namontované 

krojidlové kotouče budou o 1/4 palce níže 
než ostří prořezávacích kotoučů.  

68 

 Zkontrolujte vyrovnání krojidlového kotouče 
v řádku. 69 

 Zkontrolujte závěrečné seřízení kol. 80 
 Stejně nastavte přítlačná kolečka.  80 
 Zkontrolujte činnost a kontakt bočních 

hloubkových kol. 71 

 Zkontrolujte mezery stěrek kol (jestliže jsou 
namontovány). 72 

 
 
Kontrolní seznam úprav (vybavení na 
přání) 

Strana 

 Ověřte, že je spínač Clutch Folding Module 
"Fert.Pump" v poloze OFF. 49 

 Zkontrolujte díly, namontované na traktor. a 
 Kolo pohonu od země, řetěz. 
 Vyhotovit kontrolní seznam vozíku nádrže. b 
 Zkontrolujte, zda jsou lamely clon v bezvad-

ném stavu. c 

 Naplňte systém 100 galony vody a překon-
trolujte, zda neprosakuje. - 

 Přezkoušejte, zda jsou všechna vedení 
secích jednotek připojena, nezauzlená a 
výpustné trubky/trysky uvolněné. 

- 

 Vstupní otvory a ventily hadice jsou volné. 
 SmartBox systém je vyvolaný, zapnutý. 

a. Zkontrolovat návod k obsluze dodavatele nádrže a čerpadla. 
Zkontrolovat návod k obsluze monitoru sekce aplikace 
umělého hnojiva.  

b. Viz návod k obsluze vozíku. 
c. Zkontrolovat Výsevní tabulky a návod k obsluze systému 

čerpadla umělého hnojiva.  
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Kontrolní seznam hydraulického 
systému 

Strana 

 Zkontrolovat, zda je nádrž hydrauliky 
traktoru plná. 

- 

 Zkontrolovat spojení, zda neprosakují. - 
 Předveďte činnost zvedání a spouštění. 26  
 Zkontrolujte otáčky ventilátoru a směr 

proudění vzduchu. a 

 Nastavte spínač Clutch Folding Module 
“Marker/ Fold” na “Marker”. 53 

a.  Uveďte ventilátor krátce do provozu a pozorujte otočení 
lopatek rotoru, zda směřují k výstupnímu otvoru. Na monitoru 
setí zkontrolujte otáčky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámky samostavitelného kola  - polní 
činnost (Field)  
Pro setí v podmínkách v rozsahu od rovné země po 
mírné svahy, mohou být zámky samostavitelných kol 
ponechány v poloze ROAD, umožňující, aby se 
samostavitelná kola otáčela volně a usnadnila činnost 
sklopení/rozložení.  

Při setí přes extrémní svahy, kde by se mohlo stát, že 
dojde k bočnímu posunu, po rozložení stroje 
samostavitelné kolo uzamkněte:  

1. Přesuňte ruční páku zámku  z ROAD na FIELD na 
každém samostavitelném kole.  

Rameno zámku  bude automaticky zachyceno a podrží 
otočnou desku zajištěnou  při dalším pohybu secího 
stroje.  

Kroky pro odemknutí najdete na straně 30.  

 

Kontrolní seznam hydraulického 
pohonu secího stroje 

Strana 

 Zkontrolujte namazání řetězů a zda nejsou 
uvolněné. 

119 

 Uložte počáteční hodnoty pro požadovaný 
stupeň zaplnění. a 

 Předběžně nechte běžet systém za použití 
režimu ručního ovládání pracovní rychlosti 
na monitoru setí. Po proběhlém testu ho 
resetujte na digitální frekvenci zdroje.  

a  

 Se spuštěným secím strojem kalibrujte pulsy 
snímače rychlosti radaru.  b 

 Namažte posuvná spojení na hnacích 
hřídelích. 119 

 Potvrďte, že je Master spínač Clutch Folding 
Module vypnutý (OFF) a překontrolujte 
otáčení hydraulického pohonu secího stroje 
testem s 5 obrátkami. 

46 
c 

a. Odkaz na návod k obsluze monitoru setí a Výsevní tabulky.  
b. Odkaz na návod k obsluze monitoru setí.  
c. Při testu s 5 obrátkami se podívejte na: návody k obsluze 

secího stroje DICKEY-john® 
 
Kontrolní seznam výsevního ústrojí Strana 

 Správné kotouče pro setí. a 
 Kukuřice?  

Zkontrolujte načasování výsevního ústrojí 
pro zdvojené řádky. 

a 

 Zkontrolujte napnutí řetězu. Napínáním 
pružin znovu připojte jakékoliv uvolněné 
napínací řetězové kolo.  

- 

a. Odkaz na Výsevní tabulky.  
 
 

 
Obr. 53 

Zámek samostavitelného kola 
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Činnost na poli  
Proveďte všechny kroky uvedené v části "Kontrolní 
seznam před uvedením do chodu" na straně 23 a 
"Kontrolní seznamy polního nastavení" na straně 50.  

 
Kontrolní seznam činnosti při prvním 
průjezdu 

Strana 

1. Nastavte činnost 3-bodového závěsu 
traktoru na "ovládání hloubky" (a nezatížit 
regulaci). 

- 

2. Vyložit znamenák na stranu příští řádky. 53 
3. Nastavit hydraulický obvod ventilátoru na 

malý průtok, zapnout obvod. Postupně 
nastavit průtok hydraulikou ventilátoru tak, 
abychom získali doporučené počáteční 
otáčky ventilátoru. 

43 

4. Naplnit výsevní ústrojí osivem. 
Ponechat ventilátor v běhu. 45 

5. Pomocí monitoru setí hydraulicky zapnout 
pohon setí. Odkaz na návod k obsluze 
monitoru setí. 

- 

6. Jestliže má secí stroj integrovaný systém 
hnojení s monitorem setí DICKEY-john, 
nastavte spínač “Fert.Pump” na Clutch 
Folding Module na ON. 

49 

7. Ve skupině CLUTCH modulu Clutch Folding 
Module, nastavte všechny spínače, včetně 
Master, na ON (zapnuto). 

46 

8. Táhněte dopředu, secí stroj spouštějte a na 
krátkém úseku zahajte setí.  

9. Zastavit. Vyhodnotit: 
• hloubku setí 
• rozteč setí 
• činnost utužovacích kol 
• aplikaci hnojiva (jestliže se používá) 

 

10. Proveďte nezbytná nastavení 57 
 

 
 
 
 
 
 
Kontrolní seznam ostrého otáčení na 
poli 

Strana 

1. Sklopit znamenák. 54 
2. Zvednout secí stroj. 26 
3. Otočit se.  
4. Spustit secí stroj. 26 
5. Vyložit znamenák na stranu dalších řádků. 53 
6. Pokračovat v setí.  
 
Kontrolní seznam zastavení setí Strana 
1. Zastavit traktor.  
2. Hydraulický okruh ventilátoru do polohy 

Float nebo Neutral. 42 

3. Sklopit znamenák. 54 
4. Zvednout secí stroj. 26 
 
Kontrolní seznam ukončení setí Strana 
1. Přerušit činnosti tak, jak je výše uvedeno, 

potom 
 

2. Namontovat zámky zvednutí. 28 
3. Nastavit zámky samostavitelných kol na 

ROAD. 30 

4. Složit secí stroj. 29 
5. Rozsvícení osvětlení. - 
6. Přeprava. 32 
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Rozložení znamenáku 
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí zabití elektrickým proudem:  
Dávejte si pozor na elektrické vedení vedené horem. 
Jestliže se znamenáky dotknou vedení, traktor, zvednutý 
secí stroj a jakýkoliv vozík se může dostat "pod napětí" 
bez jakékoliv výstrahy. Osoba stojící na zemi a dotýkající 
se stroje může uzavřít okruh. Je pravděpodobné, že 
dojde k vážnému poranění nebo smrti. Při vyšším napětí 
hrozí zabití elektrickým proudem bez přímého doteku.  

Jestliže má váš secí stroj YP3025A znamenáky, 
rozložení znamenáku lze provést pouze po rozložení 
křídel.  

Ventil Marker/Aux na levém křídle musí být nastavený na 
“Marker”. Viz “ Vnější okruhy hydrauliky” na straně 35.  

Před provozem znamenáků se ujistěte, že jsou válce 
důkladně odvzdušněné. Viz “Odvzdušnění hydrauliky” 
na straně 101.  

Tato kapitola předpokládá správnou délku znamenáku, 
správnou pro váš odstup při průjezdu. Jestliže to nebylo 
nastavené, nebo potřebuje se uskutečnit změna, 
podívejte se na “Prodloužení znamenáku ” na straně 
166  

Zdvojené znamenáky jsou vybaveny ventilem 
automatické sekvence, který ovládá to, která strana se 
aktivuje, právě tak jako rozložení znamenáku.  
 

Rychlost složení zdvojeného znamenáku je nastavená 
pomocí stavěcího šroubu na tělese ventilu sekvence. 
Nadměrná rychlost složení může poškodit znamenák. 
Podívejte se na: "Nastavení rychlosti zdvojených 
znamenáků" na straně 164. 
 
Rozložení znamenáku (jedna strana)  
Odkaz na Obr. 55 a Obr. 56 (zobrazení totožné 
činnosti na modelu YP40)  
1. Jestliže byl hydraulický obvod vnějšího okruhu 

nedávno použitý, potvrďte, že ventil ručního ovládání 
Marker/Aux na levém křídle je nastavený na "Marker". 

2. Na modulu Clutch Folding Module (CFM) DICKEY-
john®, nastavte spínač “Marker/Fold”  na „Marker“ 
(nahoru). Při normální činnosti LED kontrolka nad 
spínačem trvale svítí.  

3. Pohněte hydraulickým ovládáním traktoru (pákou 
nebo spínačem) obvodu znamenáku pro vysunutí. 
Podržte, dokud není znamenák úplně rozložený. 
Nezanechávejte ovládání traktoru zablokované.  

4. Jestliže pracovní strana znamenáku není stranou 
požadovanou, nechejte ho částečně rozložit a 
přesuňte obvod ovládání traktoru do "složení". Když 
je znamenák rozložený, posuňte obvod ovládání na 
rozšíření aktivace druhé strany.  

Na CFM, zanechá během normálního polního provozu 
"Marker/Fold" spínač v "Marker".  

 

 
 

VÝSTRAHA 
 
Nebezpečí rozdrcení a ostrý předmět nad hlavou:  
V průběhu činností znamenáku nedovolte nikomu stát 
poblíž a nebo za konci křídel. Ramena znamenáku jsou 
těžká a talíř znamenáku může být ostrý. Je možnost 
vážného poranění nebo usmrcení.  
 

 
Obr. 54 

CFM: Činnost znamenáku 
 
 

 
Obr. 55 

Rozložení znamenáku 
 
 
 

  
Obr. 56 

Jeden znamenák rozložený 
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Činnost znamenáků 
Vystřídání strany, která má být označena: 

1. Přesuňte obvodu ovládání traktoru na sklopení 
znamenáku. Podržte ho, dokud není znamenák 
sklopený. 

2. Obraťte obvod ovládání traktoru. Podržte ho, dokud 
není znamenák úplně rozložený na nové straně. 

3. Vraťte ovládání traktoru na neutrál. 
 

Sklopení znamenáků 
Jestliže má váš secí stroj znamenáky, před sklopením 
křídel musí být sklopeny a zajištěny. 

1. Přesuňte obvod ovládání traktoru na složení. Podržte 
ho, dokud není znamenák sklopený. 

2. Nastavte obvod ovládání na neutrál. 
 

Neobvyklé činnosti znamenáku  
Obě strany rozložené 

S oběma znamenáky v jejich vidlicích: 

1. Rozložte jednu ze dvou stran a když ji úplně rozvinete 
… 

2. Krátce přesuňte páku/spínač na složení a obraťte 
přetažením až po rozvinutí druhé strany. 

 
Setí 
Když jsou všechny položky kontrolního seznamu 
kompletně zkontrolované, normální přejezd při setí se 
skládá z několika jednoduchých kroků: 

1. Spustit hlavní rám secího stroje. 

2. Vysunout znamenák. 

3. Rozjet se dopředu. 

4. Pozorovat monitory a ovladače. Překontrolovat 
závady, výstrahy a mimořádné události. Prověřit 
hlášení o výsevku. 

5. Zvednout znamenák. 

6. Zvednout hlavní rám secího stroje. 

7. Otočit se. 

8. Prodloužit znamenák, pokud je to potřebné pro další 
průjezd. 

9. V následujících jízdách pokračovat krokem 1. 
Při překládce osivo a hnojiva zkontrolujte skutečnou 
spotřebu oproti předpokládané k tomuto místu. 
 

Kontrola výsevku  
Třebaže váš monitor setí bude hlásit odpovídající 
výsledky celého průjezdu, zkušenost počítá s ruční 
kontrolou výsevku brzy po prvním průjezdu. 
 
Kniha Výsevní tabulky pro tento secí stroj (návod k 
obsluze číslu dílu 401-627B) obsahuje instrukce k 
odběru vzorků.  
 
 

Činnost monitoru 
Činnost Monitoru je popsaná v samostatném návodu k 
obsluze, dodávaném s vaším secím strojem YP3025A. 

Činnosti zpracované v tom návodu k obsluze (a proto 
nejsou v tomto návodu k obsluze) obsahují: 

• ovládání hydraulického pohonu 

• výsevek 

• dávku hnojení 

• pracovní rychlost 

• pneumatický přítlačný systém Row-Pro™ 

• nastavení limitů dávky a zjišťování práce mimo limit 

• zapojení GPS 

• nastavení tlaku vzduchu ve výsevním ústrojí a 
sledování otáček ventilátoru 

• signalizace vyprázdnění zásobníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 57 

Setí 
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Krátkodobé parkování  
1. Sklopte znamenáky. Viz "Sklopení znamenáků" na 

straně 54. 

2. Vyberte polohu s rovnou, pevnou zemí. Neodpojujte 
stroj na svahu.  

3. Secí stroj zvedněte. Viz “Zvedání secího stroje” na 
straně 27.  

4. Secí stroj složte (na přání). Viz “Složení secího 
stroje YP3025A” na straně 29.  

5. Založte pneumatiky.  

6. Opět namontujte parkovací opěry (“Připojení secího 
stroje k traktoru” na straně 15).  

 

Odkaz na Obr. 58 (pro lepší názornost ukazuje bez 
traktoru)  
7. U standardního 3-bodového závěsu rozmístěte dvě 

přední opěry . Vyjměte vnitřní čep , vykývněte 
opěru  ven, dolů a svislé kolem čepu spodní strany 

, a znovu čep vložte .  

 U hydraulicky ovládaného závěsu secího stroje 
nastavte válec závěsu tak, aby odlehčil zatížení ze 
spodního závěsu. 

8. Na všechny zvedací válce vložte přepravní zámky.  

9. Odpojte hydraulické vedení. Zajistěte je tak, aby se 
nedotýkaly země.  

10. Odpojte elektrické kabely, zakryjte čepičkou tam, kde 
je.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 58 

Rozmístění opěr 3-bodového závěsu 
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Dlouhodobé uložení  
Nejdříve proveďte kroky pro zaparkování.  

1. Jestliže je to možné, zaparkujte, za pomoci výše 
uvedených kroků, secí stroj pod střechou. Great Plains 
doporučuje parkování/uskladnění ve zvednutém 
uspořádání, sklopený, na parkovacích opěrách a 
s namontovanými všemi zámky zvedacích válců.  

2. Jestliže není namontovaný žádný zásobník nebo 
výsevní skříň, přikryjte vzduchovou komoru.  

3. Jestliže je namontovaná prázdná výsevní skříň nebo 
zásobník, uzavřete hradítka semen a víko.  

4. Jestliže je namontovaná částečně naložená výsevní 
skříň, uzavřete průchod semen a odstraňte výsevní 
skříň. Jestliže je současně zčásti naložená výsevní 
skříň, vyprázdněte semeno prostřednictvím čistících 
dvířek na vzduchové komoře. Uskladněte secí stroj 
pouze bez semen.  

5. Otevřete čistící dvířka vzduchové komory. Vyprázdněte 
zbylá semena.  

6. Uzavřete čistící dvířka vzduchové komory. Za použití 
ventilátoru secího stroje vyfoukejte semeno do 
výsevního ústrojí, pročistěte vedení.  

7. Odstraňte z výsevního ústrojí výsevní kotouče (to hlavně 
kvůli uvolnění tlaku na kartáče). Očistit kotouče od 
nelepených zbytků (viz Upozornění vpravo). Použijte 
jemné mýdlo, neabrazivní kartáče a horkou nebo teplou 
vodu. Jestliže používáte uzavřené uskladnění, nechte 
vyschnout kotouče dříve, než je uskladníte.  

8. Uzavřete vstupní hradítka semen ve výsevních ústrojích 
(aby se zabránilo vstupu škodlivého hmyzu do 
semenovodů). Z výsevní ústrojí důkladně odstraňte 
semena a zbytky po ošetřování osiva. Více informací 
získáte v “Vyčištění výsevního ústrojí” na straně 95.  

9. Zavřete všechna čistící dvířka a okénka. Uzavřete 
všechny Y-trubky.  

10. Aby jste zabránili korozi, namazejte odkryté pístnice 
válců.  

11. Volitelně: Vypláchnout potrubí umělého hnojiva (jestliže 
je přítomno). Jestliže je vyhlídka na zamrznutí dříve než 
nejbližší použití stroje, vypláchněte systém nemrznoucí 
směs RV.  

12. Volitelně: Vyprázdněte a vyčistěte síta a filtry umělého 
hnojiva.  

13. Volitelně: ze všech vzduchojemů vypusťte vypouštěcími 
ventily vzduch.  

14. Aby jste zabránili korozi, namažte všechna místa, 
uvedená v "Údržbě".  

15. Očistěte secí stroj od bláta, nečistot, přebytečného oleje 
a tuku.  

16. Zkontrolujte YP3025A, zda nejsou díly opotřebené nebo 
poškozené. V průběhu sezóny provádějte údržby a 
ošetření.  

17. Pro ochranu kovových částí na secím stroji, pro zakrytí 
škrábanců, ťuknutí a otřených ploch, použijte postříkání 
barvou.  

18. Jestliže je YP3025A uskladněný venku, zakryjte ho 
plachtou.  

 

 
Obr. 59 

Secí stroj připravený pro zaparkování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odstranění výsevní skříně/zásobníku zvyšuje životnost 
těsnění vzduchové komory, která jsou sice schopná být 
nestále stlačená, jestliže jsou mimo sezónu uložena pod 
zatížením. 
 
 
Neskladujte zásobník volně loženého osiva, dodávaného 
na přání, venku na zemi. Zvedněte ho na špalky a aby 
jste zabránili jeho převržení, na místě ho zajistěte. Pokud 
je to možné, uložte ho uvnitř.  
 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Možnost chemického nebezpečí:  
Na výsevních kotoučích zůstanou zbytky mastku a 
grafitu a mohou na sobě mít pozůstatky nebezpečného 
ošetření osiva. Neumývejte kotouče tam, kde se 
připravuje potrava nebo tam, kde se umývá kuchyňské 
nebo stolovací nádobí. Při mytí kotoučů noste rukavice. 
Vyhněte se stříkání. Třebaže jsou kotouče zabezpečené 
v myčce, neumývejte je v zařízení také používané pro 
mytí kuchyňského a nebo jídelního nádobí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uložení: aplikátor umělého hnojiva, 
dodaný na přání 
Čerpadlo, sítko, filtr a systém potrubí vyžaduje před 
uskladněním speciální pozornost. Viz “Údržba systému 
hnojení” na straně 111. 
 



Great Plains Manufacturing, Inc.   |  57 

12/27/2011 401-705M 

 
Seřizování  

 
Aby jste získali z vašeho secího stroje YP3025A 
maximální výkonnost, musíte porozumět všem 
jednotlivým činnostem a postarat se o mnoho různých 
seřízení, umožňujících dosažení optimálních výsledků při 
práci na poli. Některé z nich byly zpracovány na začátku 
tohoto návodu k obsluze. 
 

I když se vaše podmínky setí málokdy změní, některé z 
těchto položek potřebují periodické seřízení kvůli 
normálnímu opotřebení. 

Seřízení Str. Účinky seřízení 
Výška čepu 18 Správné tahové zatížení traktoru 
Výška rámu  21 Stálá hloubka setí 
Vyrovnání rámu  20 Shodnost setí 
Nastavení spínače výšky  106 Správný stav vypnutí/zapnutí pohonu výsevního ústrojí  
Vyrovnání křídla 104 Shodnost setí 
Uzamknutí spojky 47 Nouzový provoz s poškozenou spojkou 
Pneumatický systém  40  
Otáčky ventilátoru  43 Optimální rozdělování semen 
 (hodnoty z SRMa)  60 Stálý průtok semen a stírání kotouče 
Výsevek  SRMa Odkaz na Výsevní tabulky 
Seřízení znamenáků    
 Prodloužení znamenáku  166 Určené rozestupem řádků 
 Nastavení délky řetízku znamenáku 54 Činnost složení znamenáku 
 Nastavení rychlosti zdvojeného znamenáku 164 Bezpečná činnost znamenáku 
Nastavení aplikátoru hnojiva    
Seřízení aplikátoru hnojiva (na přání)  63 Klíčení a růst semen 
Seřízení výstupní clony hnojiva (na přání)  - Odkaz na Výsevní tabulky secí stroje YP3025A 
Nastavení secích jednotek 25AP    
Hloubka prořezávacího kotouče 70 Hloubka setí  
Přítlak secí jednotky 65 Rovnoměrnost hloubky setí 
Uzamčení secí jednotky 78 Setí do samostatných nebo zdvojených řádků 
Nastavení stěrače secí jednotky (na přání)  67 Příprava řádku 
Seřízení krojidlového kotouče (na přání)  68 Rovnoměrnost hloubky setí 
Seřízení prořezávacího kotouče 70 Hloubka setí, kontakt semen s půdou 
Boční hloubková kolečka 70 Hloubka setí, zabrání ucpávání 
Seřízení stěrek opěrných kol 72 Rovnoměrná hloubka brázdičky pro semena    
Nastavení a seřízení výsevního ústrojí 73 Rovnoměrné obsazení semeny 
Nastavení přitlačení semen (na přání)  79 Kontakt semen s půdou  
Seřízení přítlačného kolečka 80 Úspěšné zakrytí zeminou   
Výsevek   Odkaz na Výsevní tabulky 
Nastavení Monitoru  PDCb Odkaz na návod k obsluze monitoru setí   
a. SRM: Výsevní tabulky (401-627B)  
b. PDC: Návody k obsluze ovládání secího stroje DICKEY-john®  
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Seřízení dávky materiálu  
Výsevek   
Seřízení výsevku vyžaduje následující:  

1. Nastavení Monitoru:  
Monitor setí musí být nastavený na správný počet 
řádků, rozestup secích jednotek a počet komůrek 
kotouče. Viz Výsevní tabulky (Seed Rate Manual - 
SRM) a DICKEY-john® ovladač (Planter/Drill Control 
- PDC).  

2. Příprava řádků:  
Pro správný výsevek je zapotřebí správná volba 
kotouče podle osivo a správné nastavení Y-trubky. 
Výsevek zajistí seřízení clony výsevního ústrojí a 
seřízení tlaku ve výsevním ústrojí. Viz SRM.  

3. Kalibrace pracovní rychlosti:  
Ovládání dávky monitorem setí a hlášení je přesné 
pouze tehdy, když je rychlost hlášena radarem. Viz 
návod PDC.  

4. Seřízení výsevku m¨pomocí monitoru setí:  
Viz návody k obsluze SRM a PDC. 

5. Kontrola výsevku:  
I když monitor setí ohlásí vypočítanou obsazenost, 
založenou na snímání semen, pouze skutečná 
kontrola v brázdičce poskytne jistotu o skutečném 
výsevku. Viz SRM.  

 
Dávka hnojiva 
Více podrobností najdete na straně 63. Následující je 
krátký přehled kroků:  

1. Nastavení stupnice čerpadlo a řetězových kol.  

2. Nastavení hubice na řádku.  

3. Seřízení pojistného ventilu.  

4. Nastavení sítka.  

 
 

 
Obr. 60 

Obrazovka výsevku na monitoru setí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 61 

Čerpadlo hnojiva JohnBlue 
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Nastavení znamenáku  
Pro znamenáky jsou uvedeny tři nastavení a dvě položky 
údržby:  

• Úhel talíře (následuje)  
 I když se rozestup vašich řádků málokdy mění, 

můžete potřebovat nastavit úhel talíře podle půdních 
podmínek a rychlosti setí.  

• Výměna střižného šroubu (Údržba, strana 103)  
 Jestliže znamenák narazí na překážku, šroub při 

sklopení je navržený tak, aby se ustřihl.  

• Odvzdušnění válce znamenáku (Údržba, strana 103)  
 Jestliže je činnost znamenáku nepravidelná, 

zkontrolujte systém, zda v něm není vzduch.  

• Prodloužení znamenáku (Prodloužení znamenáku, 
strana 166)  

 Jakmile jednou nastavíte speciální rozestup řádků, 
potřebuje to pouze periodickou kontrolu na ověření, 
že je sponka zajištěná.  

• Rychlost znamenáku (Nastavení rychlosti 
zdvojeného znamenáku, strana 164). Jakmile ji 
jednou nastavíte u vašeho prodejce, zřídka kdy 
potřebuje úpravu.  

 
Nastavení talíře znamenáku 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí ostrého předmětu:  
Když provádíte nastavení v této oblasti, buďte opatrní. 
Talíře znamenáku mohou být ostré.  
 

Odkaz na Obr. 62  

1. Pro změnu úhlu proříznutí a šířky stopy, povolte 1/2-
palcové šrouby  držící montážní skupinu talíře.  

 Pro širší značku  zvětšit úhel znamenáku vzhledem 
k trubce  Pro zúžení značky , zmenšete úhel.  

Poznámka: Nenastavujte úhel znamenáku širší, než je 
potřebné pro udělání čitelné značky. 
Nadměrným nárůstem úhlu se zvýší 
opotřebení všech dílů znamenáku.  

2. Šrouby utáhněte .  

Poznámka: Směr jízdy  působí na rozšíření úhlu talíře. 
Jestliže šrouby nejsou dostatečně utažené, 
nebo jsou občas povolené, talíř bude klouzat 
a vytvářet širokou značku.  

 

 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí nad hlavou při náhlém pohybu 
znamenáku:  
Jestliže vás uhodí při složení nebo rozložení znamenák, 
může vás zranit. Znamenáky mohou spadnout rychle a 
neočekávaně, jestliže se poškodí hydraulické ovládání. 
Nikdy nedovolte, aby kdokoli stál blízko secího stroje při 
složení nebo rozložení znamenáků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 62 

Úhel talíře znamenáku 
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Ventilátor a jeho seřízení  
1. Tyto kroky předpokládají, že jsou nainstalované 

správné výsevní kotouče (tabulky výsevku) a vstupní 
clony osiva jsou nastavené podle semen (strana 73).  

2. S vypnutým ventilátorem, zkontrolujte tlak ve 
výsevním ústrojí, oznámený na monitoru setí. Podle 
potřeby vynulujte (viz návod k obsluze monitoru setí).  

3. Stanovte doporučené otáčky ventilátoru, založené na 
vašich vlastních poznámkách ve výsevních 
tabulkách, nebo v tabulce na straně 43.  

4. Určete doporučený tlak výsevního ústrojí, založený 
na vašich vlastních poznámkách nebo na hodnotě 
uvedené ve výsevních tabulkách.  

5. Spusťte chod ventilátoru. Za použití obvodu pro 
regulaci průtoku hydrauliky traktoru postupně zvyšujte 
otáčky ventilátoru. Nastavte na vyvolanou nebo 
navrženou hodnotu z kroku 3.  

6. Zkontrolujte, zda je alespoň v malém množství 
výsevních ústrojí snímán tlak a zda je tlak ve 
výsevních ústrojích blízko doporučené hodnotě tlaku.  

7. Na alespoň jednu minutu nechejte běžet činnost 
"FILL METER“ – (NAPLNĚNÍ VÝSEVNÍHO 
ÚSTROJÍ)  (podívejte se do návodu k obsluze 
DICKEY-john® Planter/Drill Control, stupeň 1).  

8. Pro naplnění výsevního ústrojí zkontrolujte:  
S běžícím ventilátorem zaparkujte traktor a zabrzděte 
ho. Jděte za křídla, odstraňte několik dešťových krytů 
a pohledem skrz čisté kotouče zkontrolujte, zda je ve 
výsevních ústrojích osivo. Zkontrolujte, zda mají 
hadice semenovodů, vedoucí do secích jednotek, 
delší nebo ostré ohyby.  

9. Naplňte komůrky kotouče semenem: činnost Run a 
“FILL DISK”.  

10. Zkontrolujte regulování tlaku v pneumatickém 
systému. S naplněným výsevním ústrojím a kotouči 
by tlak ve výsevním ústrojí měl dosahovat cílové 
hodnoty.  

11. Zahajte setí. Odhalte a odstraňte závady plynoucí z 
jakýchkoliv zřejmých problémů nebo z jejich signálů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systému udržení tlaku ve výsevním ústrojí nemůže 
dosáhnout plný pracovní tlak, když jsou hadice, výsevní 
ústrojí a kotouče úplně prázdné. Nízké počáteční tlaky 
jsou normální.  
 
 
 
 
Jestliže výsevní ústrojí běží úplně bez semen ("hladoví"), 
zpětný tlak potrubí ke vzduchové komoře může zabránit 
rychlému doplňování. Pro naplnění vyhladovělého 
výsevního ústrojí, s běžícím ventilátorem, uzavřete 
vstupní clonu semen na asi 15 sekund, potom obnovíte 
původní nastavení.  
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12. V průběhu prvního průjezdu si poznamenejte 
průměrný výsevek, oznámený na monitoru setí.  
Typické umístění:  Položka:  
Obrazovka 1, 1. řádek 
nad grafy  

Průměr celkového 
množství semen 

 Jestliže se oznámený výsevek od vašich záměrů 
významnou velikostí liší, je nevyhnutelné vykonat 
kontrolu v brázdičce. Při podstatné změně dávky 
nejde rychle určit co je příčinou problému a najít 
rychlé řešení, viz “ Tabulky odhalování a 
odstraňování závad výsevku ” na straně 84.  

 Jestliže je výsevek pouze nepatrně menší, problém 
může být vynecháním (pravidelně prázdně komůrky 
kotouče). Jestliže je nepatrně vyšší, problémem může 
být dvojnásobný náběr (interval komůrky se dvěmi 
semeny). Seřízení tlaku vzduchu ve výsevním ústrojí 
může opravit každý stav (viz krok 14).  

13. Obnovit setí. V průběhu dalšího průjezdu, na 
monitoru setí si poznamenejte následující dva 
výstupy:  
Typické umístění:  Položka:  
Obrazovka 1, 2. řádek 
nad grafy  

Minimální množství semen 
v řádku 

Obrazovka 1, 3. řádek 
nad grafy  

Maximální množství semen 
v řádku 

14. Vynechávky:  
Jestliže jsou všechny ostatní správné a celkový 
průměrný výsevek se sníží (nebo je v brázdičce 
ověřená mezera), příčinou mohou být semena, která 
před dodáním semen do trubky secí botky vypadnou 
z komůrky kotouče ven. Pro opravu zvětšete tlak 
vzduchu ve výsevním ústrojí. Tlak vzduchu ve 
výsevním ústrojí můžete seřídit se secím strojem 
v pohybu.  

 Na konzole monitoru setí stiskněte membránové 
tlačítko “SPLIT AIR +“. Počkejte 5 až 10 sekund na 
provedení aktualizace systému, přičemž pokračujete 
v setí. Pokračujte v provádění malých nárůstů 
seřízení, dokud oznámený výsevek nedosáhne cílové 
hodnoty. 

15 Dvojnásobný náběr:  
Jestliže jsou všechny ostatní správné a celkový 
průměrný výsevek se zvýší (nebo jsou v brázdičce 
dvě semena vedle sebe), příčinou mohou být dvě 
semena ve stejné komůrce kotouče a dodaná do 
trubky secí botky. Pro opravu snižte tlak vzduchu ve 
výsevním ústrojí. Tlak vzduchu ve výsevním ústrojí 
můžete seřídit se secím strojem v pohybu.  

 Na konzole monitoru setí stiskněte membránové 
tlačítko“SPLIT AIR –". Počkejte 5 až 10 sekund na 
provedení aktualizace systému, přičemž pokračujete 
v setí. Pokračujte v provádění malých úbytků 
seřízení, dokud oznámený výsevek nedosáhne cílové 
hodnoty.  

 

Malá semena, jako například čirok, mohu být pod - 
oznámeno. Pro ověření stavu osiva v komůrkách 
kotouče použijte “ Kontrola kolísání 
vynechání/zdvojeného náběru ”.  
 
 

Kontrola brázdičky:  
Na každém z vybraných řádků odkryjte několik semen, 
dávejte pozor, aby jste neporušili jejich vzájemné polohy. 
Změřte průměrnou vzdálenost mezi semeny. Porovnejte 
ji s předpokládanou vzdáleností semen pro daný výsevek 
s hodnotami ve Výsevních tabulkách.  
Jakékoliv případy bez semen tam, kde je očekáváme 
mohou být příznakem "míst bez náběru". Nález dvou 
semen na stejném místě je jasným znamením 
"dvojnásobného náběru" - "dvojáku" 
 
 
 

Malé kolísání odchylek od výsevku je mezi řádky 
normální; nicméně, jestliže je výsevek v řádku soustavně 
nižší nebo vyšší než u ostatních secích jednotek, může 
to naznačit, že výsevní ústrojí nebo snímač semen má 
problém, kterému je zapotřebí věnovat pozornost. “ 
Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku ” 
na straně 84.  
 
 
Nedostatečný tlak vzduchu ve výsevním ústrojí, nebo 
neobvykle hrbolatá pole, mohou zvětšit nárazy množství 
prázdných komůrek. Ujistěte se, že jste pro omezení 
zjevných míst bez náběru a před seřízením tlaku 
vzduchu ve výsevním ústrojí, vyloučili jiné příčiny (jako 
např. přeskakování řetězů, nedostatečný přísun semen 
(hladovění) do výsevního ústrojí, nevhodné výsevní 
kotouče).  
 
Doporučeným zvýšením změny jsou dva stisky 
membránového tlačítko “SPLIT AIR”, v továrně 
s předvolenou hodnotou pro změnu zvýšením.  
 
 
 
 
Nadměrný tlak vzduchu ve výsevní ústrojí může zvětšit 
výskyt dvojnásobných náběrů. Ujistěte se, že jste pro 
snížení dvojnásobných náběrů a před seřizováním tlaku 
vzduchu ve výsevním ústrojí, vyloučili jiné důvody 
(například nevhodné výsevní kotouče).  
 
 



62  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Jemné vyladění 
Po několika průjezdech a pokud jste spokojeni s činností 
secího stroje, můžete ve výsevním ústrojí optimalizovat 
tlak vzduchu. Použijte tuto metodu v průběhu delších 
průjezdů, takto dojde k menšímu odvedení pozornosti (a 
s ohledem na čirok, je vidět boční rameno).  

16. Poznamenejte si aktuální celkový průměrný výsevek, 
oznámený monitorem.  

17. Nastavte tlak vzduchu ve výsevním ústrojí dolů, 
v oddělených krocích, s vyčkáváním 5-10 sekund 
mezi seřizováními, dokud se nevyskytnou místa bez 
náběru (okamžitý výsevek začíná klesat pod cílový). 
Poznamenejte si tlak, při kterém začíná docházet k 
místům bez náběru.  

18. Krokem 16 opět zaveďte tlak na počáteční hodnotu.  

19. Nastavte tlak vzduchu ve výsevním ústrojí nahoru, po 
pravidelných malých přírůstcích, dokud se nevyskyt-
nou dvojnásobné náběry (okamžitý výsevek začíná 
být vyšší než cílový). Poznamenejte si tlak, při kterém 
začíná dvojnásobný náběr.  

Poznámka: Jestliže jste neschopný seřízení do 
dvojnásobného náběru (nebo místo toho se 
přihodí místa bez náběru), dodání semen je 
pravděpodobně nedostatečné kvůli 
chybějícímu vzduchu. Zvětšete otáčky 
ventilátoru a opakujte vyhledání limitu.  

20. Nastavte tlak vzduchu ve výsevním ústrojí k hodnotě, 
ležící na půl cesty mezi limity stanovenými v kroku 17 
a 19. To je ideální hodnota pro vaši plodinu, kotouč a 
výsevek, poskytující dostatečnou rezervu proti 
místům bez náběru a s dvojnásobným náběrem. 
Zaznamenejte si tuto hodnotu pro budoucí použití.  

 
Seřízení ventilátoru pro dopravu semen 
 

Odkaz na Obr. 63  

Prvořadou regulací dodávky vzduchu pro dopravu semen 
jsou otáčky ventilátoru. Servopohon lamely (není 
ukázaný), pod ovládacím zařízením rozdělení 
pneumatického systému, odebere všechno co je 
potřebné pro udržení tlaku vzduchu ve výsevním ústrojí 
(výstup tři potrubí na spodní straně . Zbývající vzduch 
je poslaný do horního výstupu na dopravu semen.  

Pomocí hydraulického systému traktoru nastavte 
základní rychlost ventilátoru a monitor setí zobrazí 
otáčky ventilátoru. Nenechávejte ho běžet při otáčkách 
nad 4000 ot/min a nebo pod 2000 ot/min.  

 
 
Alternativní kontrola vynechání/dvojnásobného 
náběru 
Malá semena, obzvlášť čirok, jsou méně spolehlivě 
snímána snímačem semene v potrubí jako místa bez 
náběru nebo s dvojnásobným náběrem a při pohledu na 
monitor setí není pravděpodobné, že určíme limity tlaku. 
Tento test také může být pro všechno semena rychlejší.  

A. Po několika průjezdech při setí s počátečním 
nastavením, odstraňte z několika secích jednotek 
dešťové kryty (použijte řádky s různou délkou a 
směry semenovodů).  

B. Ve výsevním ústrojí proveďte seřízení tlaku vzduchu. 
Pokračujte v setí dalším průjezdem (nebo bez).  

C. Zastavte pohyb secího stroje, ale ponechejte 
ventilátor v běhu.  

D. Podrobně zkontrolujte výsevní kotouče. Hledejte 
prázdné komůrky bez semen (místa bez náběru) a 
komůrky s více semeny (dvojnásobný náběr).  

E. Opakujte krok B - krok D dokud nejsou pevně 
stanoveny limity. Limity zaznamenejte. Znovu 
namontujte dešťové kryty. Vysévejte se střední 
hodnotou nastavení.  

 
 
 

 
Obr. 63 

Ventilátor a rozdělovací potrubí 
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Seřízení aplikátoru kapalného 
hnojiva 
 

Systémya aplikace kapalného hnojiva jsou dodané na 
přání na secím stroji YP3025A.  

Jestliže jsou namontovány, několik bodů se týká 
nastavení a/ nebo seřízení aplikace hnojiva:  

1. Nastavení čerpadla na kruhové stupnici nebo 
řetězovým kolem. Základní dávka čerpání je 
nastavená v čerpadlech.  

 Pro čerpadlo namontované na vozík viz návod k 
obsluze provozu vozíku.  

 Odkaz na Výsevní tabulky a návod k obsluze vozíku s 
nádrží.  

2. Nastavení hubice secí jednotky 
 Velikosti hradítka vstupního otvoru jsou vybrané tak, 

aby zajistily rovnoměrný tlak ve všech tryskách. 
Odvolávat se na Výsevní tabulky.  

3. Seřízení pojistného ventilu 
 Odvolávat se na Výsevní tabulky.  

4. Vstupní otvory  
 Oba systémy Typ 2 (2-sekce, jediný vstup) a Typ 3 

(3-sekce, 3 vstupy) mají rychlospojky vstupních 
otvorů a za secím strojem vypínací ventil. Viz detaily 
schémat zapojení na straně 19.  

5. Nastavení síta 
 Na přání dodaný pohon čerpadla od země zahrnuje 

síto. Velikost ok pletiva musí být slučitelný se 
vstupním otvorem hradítka v systému výsevního 
ústrojí. Odkázat na Výsevní tabulky.  

Great Plains doporučuje kontrolu s vaším místním 
agronomem, protože se půdní podmínky mění. Půdní 
podmínky ve vaší oblasti mohou potřebovat méně nebo 
více umělého hnojiva, než je představeno v těchto 
tabulkách. Do brázdiček v žádném případě nepřekročte 
dávku 12 galonů/akr  (112 l/ha).  

Systém kapalného hnojiva je navržen pro práci (ideálně) 
mezi 15 a 40 psi (103 až 276 kPa), ale v žádném případu 
více než 65 psi (448 kPa). Několik prvků systém 
ovlivňuje v systému tlak a potřebuje počáteční nastavení, 
periodickou údržbu a nastavení při změně dávky hnojiva.  

 
 
 
 
 
 

NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí zemědělských 
chemikálií:  
Vystříhejte se kontaktu s kůží nebo očima. Noste 
příslušné ochranné vybavení podle požadavku výrobce 
chemikálií. Vyvarujte se dlouhotrvajícímu dýchání 
chemických výparů. Podle požadavků výrobce chemikálií 
noste respirátor. Některé chemikálie mohou způsobit 
vážné popáleniny, poškození plic a smrt. Jestliže se 
přihodí nehoda, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
V případě nehody musíte vědět co dělat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Typ 2, Typ 3, nebo oba, s nebo bez secího stroje s namontovaným pohonem čerpadla od země pro Typ 2. Podrobnosti najdete na 
straně 19.  
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Seřízení secí jednotky řady 25AP   
Odkaz na Obr. 64 (který zobrazuje secí jednotku 
osazenou většinou příslušenství, dodávaných na přání a 
sloužících k lepšímu využívání secího stroje YP3025A)  

Od předu do zadu, mohou secí jednotky řady Great 
Plains 25 řad obsahovat následující zařízení (některé na 
přání):  

1. Zajištění otvoru uložení čepu (standardní otvor)  
 Viz "Vypnutí secí jednotky" na straně 77.  

2. Vačka přítlaku (standardní)  
 Secí jednotky jsou nesené na ramenech 

paralelogramu. Toto paralelní uložení poskytuje secí 
jednotce pohyb nahoru i dolů, přičemž ji zachovává 
ve vodorovné poloze. Pružiny zvětší nastavitelnou 
sílu, seřízenou vačkou, která se přidá k hmotnosti 
secí jednotky. Jestliže má secí stroj vybavení na 
přání Row-Pro™, přítlak na secí jednotku ovládá 
pneumatický válec, řízený počítačem a který působí 
proti síle pružin. Viz "Přítlak na secí jednotku" na 
straně 65.  

3. Vstup vzduchu (Standardní)  
 Zde vstoupí vzduch s regulovaným tlakem do 

výsevního ústrojí a drží semena v komůrkách 
kotouče. Viz “Ventilátor a jeho seřízení” na straně 
60.  

4. Vstupní otvor semenovodu (hadice dodání 
semen) (Standardní)  

 Vzduch dopravující volně ložená semena uniká na 
spodní straně kuželu vypouštění vzduchu. Tíže 
potom dopraví semena ke cloně do výsevního ústrojí 

. Pro kontrolu lze hadici lehce vyjmout. Není zde 
žádné seřízení.  

5. Výsevní ústrojí Air-Pro® (Standardní, výběr 
kotoučů)  

 Viz “ Montáž výsevních kotoučů Air-Pro® ” na 
straně 75.  

6. Clona vstupu semen (Standardní)  
 Ovládá vrstvu volně ložených semen kolem kotouče. 

Jsou čtyři pracovní seřízení, plus úplné otevření 
(čistění) a úplné uzavření (vypnutí nebo uskladnění). 
Viz “ Seřízení clony vstupu semen ” na straně 73.  

7. Hloubka práce bočních opěrných kol (Standardní)  
 Ruční T- páky nastaví hloubku setí pomocí ovládání 

výšky bočních opěrných kol ve vztahu k 
prořezávacím kotoučům. Viz “Seřízení hloubky setí” 
na straně 70.  

8. Tlak přítlačného kolečka, úhel, odstupňování 
(Standardní)  

 Přítlačné kolečko uzavře brázdičku, jemně stlačí půdu 
nad semenem, tím zajistí dobrý kontakt semen s 
půdou a jeho rovnoměrný vývoj. Viz “ Nastavení 
přítlačného kolečka ” na straně 80.  

9. Otvor pro zajištění secí jednotky (Standardní otvor)  
 Na některých modelech jsou čepy standardně. Se 

secí jednotkou zvednutou nad rovinu, se zde vloží 
pojistný čep. Viz “Vypnutí secí jednotky” na straně 
77.  

 

 
Obr. 64 

Secí jednotka řady 25  
 

10. Čistič řádků (Na přání)  
 Čistič řádků odstraní před secí jednotkou nečistoty, 

seřízení hloubky se provede nastavením na 
ramenech. Viz “ Nastavení čističe, namontovaného 
na jednotku ” na straně 67.  

11. Montážní jednotka krojidlového kotouče (Na přání)  
 Krojidlové kotouče rozřezávají zbývající rostlinné 

zbytky a začínají odkrývat brázdičky pro semena. 
Pracovní hloubka se nastaví zahloubením secí 
jednotky a volbou připojovacího otvoru. Viz “ Seřízení 
krojidlového kotouče ” na straně 68.  

12. Prořezávací kotouče (Standardní)  
 Dva prořezávací kotouče secí jednotky vytvoří 

brázdičku seťového lůžka. Mají nastavení úhlu a 
mezery. Viz “ Nastavení prořezávacího kotouče 
secí jednotky ” na straně 70.  

13 Trubka v secí botce se snímačem semen 
(Standardní)  

 Nevyžaduje seřízení.  

14. Stěrky (Na přání, nejsou ukázané)  
 Vnitřní stěrky nevyžadují nastavení. Pro stěrky 

opěrných kol, viz “ Nastavení stěrek stavěcích kol ” 
na straně 72.  

15. Přitlačovač semen (standardní lopatka, není vidět 
 Na přání dodaný přitlačovač semen (ukazovaný je 

Keeton) minimalizuje odskakování semen a zlepšuje 
jejich kontakt s půdou. Může také dodat hnojivo. Viz 
“Nastavení přitlačovače semen” na straně 79.  

16. Typ přítlačného kolečka (Výběr)  
 K dispozici jsou různé montážní skupiny jednodílných 

a zdvojených přítlačných koleček, specifické pro 
některé oblasti. Poraďte se s vaším prodejcem Great 
Plains.  

 

POZNÁMKA!
 

Necouvejte se secí jednotkou uloženou v zemi. Tím by 
jste způsobili ucpání a vážné poškození secí jednotky.  
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Přítlak secí jednotky  
 

Odkaz na Obr. 65  
Přítlak secí jednotka je vytvořený:  
+ sílou pružiny nastavené vačkou,  
+ hmotností secí jednotky,  
- proměnlivá síla odstraněná pneumatickým systémem 
na přání Row-Pro™.  

Ideální stupeň přítlaku bočních opěrných kol způsobí 
stlačení jakkoliv kyprého povrchu půdy, ale nevytlačí 
brázdu do podloží.  

Pro stanovení přítlaku nechte secí stroj na krátkou 
vzdálenost pracovat na typické půdě (s nebo bez setí), a 
zastavte. Zanechejte secí stroj spuštěný (secí jednotka je 
v zemi).  

Na několika secích jednotkách, zkontrolujte brázdičky, 
vytvořené prořezávacími kotouči, ale dříve než bude 
brázdička uzavřena přítlačnými kolečky.  

Poznámka: Ujistěte se, že zkontrolujete řádky v a mimo 
stop pneumatik traktoru.  

 
Odkaz na Obr. 66  
1. Jestliže boční opěrná kola nezanechávají stopy a 

nebo lehké stopy, zvětšete přítlak.  

2. Jestliže kola stlačují rostlinné zbytky a kyprou půdu a 
zanechávají vhodné stopy v horní vrstvě podloží, 
přítlak je pravděpodobně správný a nepotřebuje 
úpravu.  

3. Jestliže kola vytvářejí v podloží brázdu, přítlak je příliš 
vysoký a potřebuje snížit.  

 
 
Nastavení přítlaku 

Secí stroj má systém, dodaný na přání, Row-Pro™, 
nastavte systém seřízením vačky na maximální sílu, 
potřebnou pro okamžité polní podmínky. Pneumatické 
válce umožní snížení maximální síly o 60 liber (cca 
27 kg), což je pouze jeden zářez vačky ve vyšším 
nastavení. 

Odkaz na Obr. 67 
Pružiny secí jednotky  zajistí prvotní přítlak, nezbytný 
pro kotouče secí jednotky, které otevřou rýhy pro 
semena. Sama hmotnost secí jednotky přispěje asi 
130 librami (59 kg) celkové síly. 

Pružiny dovolí secí jednotce volně "plavat" dolů do 
prohloubenin a nahoru přes překážky. Pružiny rovněž 
umožní přítlak krojidlových kotoučů, pokud jsou na přání 
dodané a na secí jednotku namontované a zajistí 
bezprostřední přítlak na čističe řádků (na přání), 
přitlačovače semen (na přání) a přítlačná kolečka. 

 

 
Obr. 65 

Kontrola brázdičky 
 

 

 
Obr. 66 

Určení přítlaku 
 
 
 
 

 
Obr. 67 

Pružiny secí jednotky řady 25  
 

Zde zkontrolovat brázdičku 

Lehká nebo žádná stopa 
bočních opěrných kol  

Nedostatečný přítlak, je 
nutné ho zvýšit 

Opěrná kola stlačí pouze 
kyprou půdu 

Ideální.  
Nevyžadují seřízení 

Boční opěrná kola tvoří 
hluboká stopa 

Příliš vysoký přítlak, je 
nutné ho snížit 
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Stavěcí mechanismus vačky  nastaví samostatný 
přítlak pro každou secí jednotku. Se systémem na přání 
Row-Pro™, nastaví vačka maximální přítlak.  
 
Odkaz na Obr. 69  
 

Zářez vačky Liber Kilogramů 
nula (mimo zářez) Uzamknutí a údržba 

jedna 235 105 
dvě 260 120 
tři 295 135 
čtyři 355 160 
pět 415 190 
šest 475 215 
hrot Nepoužijte 

Vyšší nastavení jsou výhodná při pronikání do tvrdé 
půdy.  

Ojedinělé vyšší nastavení jsou užitečná pro setí ve 
stopách pneumatik. Pro nejlepší výsledky vždy nastavte 
pneumatiky traktoru tak, aby nebyly před řádky 30 palců 
nebo 70 cm.  

Pro otevření brázdičky a udržení vhodného přitlačení 
půdy nad semenem použijte pouze přiměřený přítlak. 
Nadměrný přítlak vede k předčasnému opotřebení dílů 
secí jednotky, nerovnoměrné hloubce setí a prokluzování 
stavěcích kol.  

 
Odkaz na Obr. 68 (ukazuje nastavení vačky v poloze 
2), Obr. 69 a Obr. 70  
Pro nastavení přítlaku použijte otevřený konec klíče 
15/8 in (29 mm) nebo nářadí  uložené pod pracovní 
plošinou.  

1. Secí stroj zvedněte. I když toto nastavení může být 
provedeno se secím strojem spuštěným, pružiny 
budou napnuté, vyvolají vyšší namáhání a systém na 
přání secí Row-Pro™ by mohl být aktivní a bránit se 
vám. Mimořádná potřebná síla také může poškodit 
stroj.  

2. Namontujte zámky zvedacích válců.  

3. Zaparkujte traktor a vypněte ho.  

4. Nasaďte klíč na pevnou matici      blízko nebo lehce 
před svislou rovinu.  

5. Táhněte horní táhlo pružiny  dozadu.  

6. Na nosníku nastavení pružiny  přesuňte vačku  
do polohy nového nastavení.  

Poznámka: Nenastavujte všechny secí jednotky na více 
než zářez čtyři. Použití vysokého nastavení 
na všech secích jednotkách způsobí 
nerovnoměrné setí. Jednotlivé secí jednotky 
mohou být nastaveny více, pokud běží ve 
stopách pneumatik.  

 

 
Obr. 68 

Nastavení pružiny secí jednotky řady 25AP 
 

Poznámka: Se systémem na přání Row-Pro™, pro secí 
jednotky ve stopách pneumatik nepoužívejte 
vyšší nastavení vačky, pokud to skutečně 
nepotřebujete. Jestliže tyto secí jednotky 
nepotřebují mimořádnou sílu, seřízení vačky 
by mohlo způsobit nevyváženost systému 
Row-Pro™.  

 

 
Obr. 69 

Minimální poloha vačky secí jednotky (v 1) 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 70 

Maximální poloha vačky secí jednotky (v 6) 
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Nastavení čističe řádků, namontovaného 
na jednotku 
 

Odkaz na Obr. 71 a Obr. 72  

Na přání jsou na jednotku namontované čističe řádků 
Martin, používající: UMRC: na jednotku namontovaný 
čistič řádku (samostatnou), nebo UMC-RC: na jednotku 
namontovaný krojidlový kotouč RC (na držák 
krojidlového kotouče, současně s a nebo bez kotouče).  

Jsou možná dvě nastavení:  

1. Umístění kola (v předním nebo zadním montážním 
otvoru, pro více nebo méně agresivní čištění), a  

2. Výška kola, nastavená zarážkou. Ramena čističe 
v plovoucí poloze. Zarážka nastaví pouze nejnižší 
polohu.  

Při namontovaném UMRC, připevněná příčná trubka  
na objímce nastaví hloubku. Při montáži UMC-RC 
(krojidlový kotouč), se posouvá dolů blok zarážky  který 
nastaví, jak blízko k zemi budou čističe řádků pracovat.  

Čistič řádků je zapotřebí nastavit podle vašich podmínek, 
změn porostu a jak jsou krojidlový a prořezávací kotouč 
opotřebené. Ideálně se čistič dotýká pouze rostlinných 
zbytků a nenaruší půdu. Jestliže umožňuje "rytí", čistič 
řádků může snížit zakrytí semen.  

Doporučená počáteční hloubka je tehdy, když jsou hroty 
prstů na úrovni země.  

Proveďte nastavení se zvednutým secím strojem. 
Namontujte zámky pomocných zvedacích válců. Aby jste 
zabránili sklouznutí zarážky dolů, před každým zahájení 
setí rovněž zkontrolujte utažení šroubu .  

Pro nastavení čističe řádků:  

1. Určete jaké nastavení výšky je zapotřebí. Změřte od 
nejnižšího prstu k zemi. Určete požadovanou novou 
míru.  

2. Aby jste zabránili poranění a usnadnili si nastavení, 
podepřete nejtěžší nebo všechna ústrojí, zatěžující 
rameno. Na UMC-RC povolte šrouby . Na UMRC 
odstraňte zahnutý kolík .  

3. Podepřete rameno v požadované výšce.  

4. UMRC: Posouvejte stavěcí trubkou  dokud příčná 
trubka  se nedotýká v cílové výšce. Vložte zahnutý 
kolík  do jakékoli dvojice otvorů, které jsou nejvíce 
zarovnané.  

5. UMC-RC: po rameni  posouvejte zarážku  dolů:  
- zpět směrem k otočnému čepu pro mělké čištění, 

nebo 
- dopředu směrem k prstům pro hlubší čištění. 
Utáhněte šrouby . Každý vhodný pár otvorů nastaví 
výšku prstu asi o 3/4 palce (19 mm).  

6. Překontrolujte změřením nové výšky.  

Bližší informaci pro využití, nastavení a údržbu čističe 
řádků najdete v návodu k obsluze 204-085M-A.  

 
Obr. 71 

UMRC: nastavení čističe 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí ostrého předmětu:  
Při práci v tomto prostoru noste ochranu rukou. Prsty 
čističe řádku, ostré okraje odlitku a ostří krojidlového 
kotouče jsou ostré.  
 

 
Obr. 72 

UMC-RC: nastavení čističe řádku 
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Nastavení krojidlového kotouče  
Poznámka: Krojidlové kotouče nejsou namontovány 

továrnou. Před prvním použití zkontrolujte 
zákryt a pracovní hloubku.  

 

Nastavení hloubky krojidlového kotouče  

Ideální pracovní hloubka krojidlového kotouče je 1/4in 
(6 mm) nad hloubkou prořezávacího kotouče. I když byly 
původně nastaveny na tuto hloubku, ostří krojidlového 
kotouče (i prořezávacího kotouče) se časem opotřebí, 
a musí být znovu nastaveno.  

Nastavení hloubky krojidlového kotouče se provede 
opětovným nasazením krojidlového kotouče do jednoho 
ze šesti montážních otvorů, střídavě uspořádaných ve 
třmenu krojidlového kotouče.  
 

Odkaz na Obr. 73 a Obr. 74  
Před prací na krojidlovém kotouči zvedněte secí stroj a 
namontujte zámky válců. Secí jednotka může být úplně 
spuštěná nebo uzamknutá. Při nastavení kontaktu se 
zemí u stávající nebo nové polohy se nepokoušejte 
o pohyb kotouče. Dávejte pozor při práci v prostoru 
předního konce secí jednotky. Prsty čističe a krojidlový 
kotouč secí jednotky mohou být ostré.  

Při nastavení hloubky krojidlového kotouče:  

1. Určete stávající pracovní hloubky prořezávacího a 
krojidlového kotouče.  

2. Poznamenejte si, který otvor na třmenu krojidlového 
kotouče je nyní používán.  

3. Určete, do kterého nového otvoru bude uložen 
krojidlový kotouč, těsněji k 1/4 palců nad uvedenou 
hloubku. Viz tabulku, uvedenou dále.  

4. Odstraňte šroub 5/8-11 x 4 palce, pojistnou podložku 
a matici (  na Obr. 73).  

5. Přesuňte kotouč do nové polohy. Vložte šroub, 
pojistnou podložku a matici utáhněte.  

 

Otvor 
číslo 

Hloubka ostří (nového) krojidlového 
kotouče ve vztahu k ostří (nového) 

prořezávacího kotouče 
 nad 1palec (25 mm)  
 nad 5/8in (16 mm)  
  nad 1/4in (6 mm)  
 0 
 pod 3/8in (9,5 mm)  
 pod 3/4in (19 mm)  

 

6. Pokud je namontován čistič řádků, opět ho seřiďte.  

Jestliže opotřebený krojidlový kotouč nemůžete nastavit 
na dostatečnou pracovní hloubku, vyměňte ho.  

 
Obr. 73 

Krojidlový kotouč namontovaný na secích jednotkách 
řady 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 74 

Montážní otvory krojidlového kotouče 
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Vyrovnání krojidlového kotouče  
 

Odkaz na Obr. 75  
Pro jednotku s namontovanými krojidlovými kotouči je 
ideální vyrovnání tehdy, když je otevřená brázdička 
přímo před prořezávacími kotouči.  

Při ověření zarovnání na hrubo se podívejte pozorně 
podél osy krojidlového kotouče  mezerou mezi 
prořezávacím kotoučem  a osou mezi přítlačnými 
kolečky . Jestliže jsou zřetelně mimo zarovnání, buď 
krojidlový kotouč a nebo přítlačná kolečka (nebo oboje) 
potřebují nastavení.  

Přesnost testu správného zarovnání je ověřena výsledky 
na poli. Nechejte secí stroj pracovat na zkušebním 
kousku země (bez požadovaného osiva) a ověřte, zda 
jsou prořezávací kotouče v drážce otevřené krojidlový 
kotoučem a zda jsou přítlačná kolečka uprostřed nad 
brázdičkou. Pro seřízení přítlačných koleček se podívejte 
na "Nastavení přítlačných koleček" na straně 80.  
 
 
 
 
Odkaz na Obr. 76  
Pro nastavení vyrovnání krojidlového kotouče povolte 
čtyři šrouby  které připojují jeho třmen k secí jednotce. 
Otvory na secí jednotce jsou s drážkou, ze strany na 
stranu, a umožňují třmen krojidlového kotouče bočně a 
otočně nastavit.  

Při nastavení udržujte krojidlový kotouč ve svislé poloze.  

Jestliže nelze dosáhnout zarovnání kotouče, zkontroluje, 
zda sama hřídel kotouče používá stejný otvor, uložený 
na každé straně třmenu.  

 
Obr. 75 

Vyrovnání krojidlového kotouče řady 25 
 

 
Obr. 76 

Montáž krojidlového kotouče řady 25 
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Nastavení prořezávacího kotouče secí 
jednotky 
 

Prořezávací kotouče řady 25 mají tři nastavení:  

1. Hloubka setí 

2. Mezera mezi prořezávacími kotouči 

3. Mezera opěrné kolo/prořezávací kotouč (strana 71)  
 

Nastavení hloubky setí 
Odkaz na Obr. 77  

Ruční “T” páka  nastaví hloubku setí omezením jak 
vysoko jedou postranní opěrná kola hloubky ve vztahu k 
prořezávacímu kotouči. Poloha samotné trubky se 
semeny v botce je stálá ve vztahu ke kotoučům a není 
nastavitelná. 

Pro nastavení hloubky setí táhněte ruční “T” pákou  
nahoru a dozadu, pohnout s ní dopředu a nebo dozadu a 
nastavte zpět do rozdílného páru otvorů ve stupnici. 

• Pro mělké setí, pohněte ruční “T” pákou  dopředu. 

• Pro hlubší setí pohněte ruční “T” pákou  dozadu. 
 
 

Oblast kontaktu prořezávacích kotoučů 
 

Odkaz na Obr. 78 
Úhel prořezávacího kotouče a přesazení není 
nastavitelné, ale mezera mezi kotouči je nastavitelná a je 
třeba jí věnovat pozornost, protože se kotouče normálně 
opotřebí. Vymezovací tělíska se budou muset znovu 
nastavit po výměně kotoučů. 

Ideální mezera způsobí, že kotouče budou v kontaktu na 
asi jeden palec . Jestliže vložíte mezi kotouče dva 
kousky papíru, měli by se nasunout v nule (dotýkají se) a 
v 1.5 palce (3,8 cm) druhý. Jestliže je zasunutý v nule, 
mezera mezi kotouči by neměla být podstatně větší než 
tloušťka dvou archů papíru. 

Jestliže oblast kontaktu je významně širší a nebo je tam 
velká mezera, je potřeba ji nastavit přesunem jedné nebo 
více vymezovacích podložek. 

 
Nastavení kontaktu kotouče 
 

Odkaz na Obr. 79 
1. Zvedněte secí stroj a namontujte zámky zvedacích 

válců. 

2. V případu potřeby nastavení demontujte na secí 
jednotce boční opěrná kola . 

3. Vyjměte šroub  upevňující prořezávací kotouč  na 
jedné straně. Kotouč opatrně sejměte. Neztraťte díly 
náboje a vymezovací podložky , . 

4. Pro snížení rozestupu mezi kotouči (normální případ), 
přesuňte jednu vymezovací podložka zevnitř  na 
vnější stranu  kotouče. 

5. Opět sestavte a zkontrolujte kontakt kotoučů. 

 
Obr. 77 

Nastavení prořezávacích kotoučů 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 78 

Oblast kontaktu prořezávacích kotoučů 
 

 
 
 

 
Obr. 79 

Rozpěrné vložky prořezávacích kotoučů 
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Nastavení bočních opěrných kol 
Odkaz na Obr. 80 a Obr. 81  
Úhel a vzdálenost kotouče ke kolu je ideální, když se má 
kolo jen dotknout kotouče, přitom je kolo zvednuté až do 
hloubky setí (je nahoře u zarážky, nastavené ruční "T" 
pákou). Cílem je dosažení toho, aby se kotouče i kola 
volně otáčela, ale udržela půdu a aby rostlinné zbytky 
neprocházely mezi nimi.  

Tato dvě nastavení působí společně jedno s druhým. 
Změna jednoho vyžaduje alespoň kontrolu druhého.  

Kromě změny úhlu kotouče kvůli změně hloubky nebo 
novým polním podmínkám, tato dvě nastavení mohou 
potřebovat občas pozornost, protože se kotouče a kola 
při normálním využívání opotřebují. Toto nastavení se 
také musí provést, jestliže se vymění jakékoliv díly 
prořezávacího kotouče.  

 
Odkaz na Obr. 81  
Pro hloubku setí 2 palce (5,1 cm) nastavte úhel bočního 
opěrného kola tak, aby kontakt kol s kotouči secí 
jednotky byl na spodní straně kola. Zkontrolujte se secí 
jednotkou v půdě tak, aby byla kola držena nahoře.  

Současně ponechejte boční opěrná kola těsně u proře-
závacího kotouče tak, aby se kotouče neucpávaly půdou 
nebo rostlinnými zbytky.  

Poznámka: Kola by neměla být příliš daleko, dostatečně 
však tak, aby se kotouče i kola volně otáčely.  

 
Odkaz na Obr. 83 na straně 72  
Pro nastavení bočních opěrných kol:  

1. Zvedněte secí stroj a namontujte zámky zvedacích 
válců.  

2. Povolte šroub se šestihrannou hlavou . Na pouzdře 
O-kroužku posuňte kolo a rameno ven.  

3. Povolte otočný šroub  Otáčejte šestihranným 
stavěcím mechanismem  tak, aby zářez ukazatele  

 byl mezi 5 až 7 hodinou.  

Poznámka: Toto použijte jako výchozí bod při nastavení.  

4. Posuňte rameno kolo tak, aby se boční opěrné kolo 
dotýkalo kotouče secí jednotky. Utáhněte šroub se 
šestihrannou hlavou  až do stažení ramene kolem 
pouzdra a čepu.  

 

Odkaz na Obr. 82  
5. Překontrolujte kontakt kola s kotoučem při hloubce 

setí 2 palce (5,2 cm). Zvedněte kolo 2 palce, ověřte 
kontakt a uvolnění. Když ho pustíte, kolo by mělo 
volně padat.  

• Jestliže se kolo ve skutečnosti nedotýká kotouče 
v oblasti, kde kotouč opustí kontakt s půdou, 
pohybujte šestihranným stavěcím mechanismem, 
dokud se kolo neskloní do správného kontaktu 
s kotoučem.  

 
 
 
 
 

 
Obr. 80 

Uspořádání kotouč/opěrné kolo 
 

 
Obr. 81 

Kontakt prořezávací kotouč - opěrné kolo 
 

 
Obr. 82 

Kontrola kontaktu kolo/kotouč 

Nesprávně                    Správně  

Boční opěrné kolo                   Boční opěrné kolo  

Prořezá- 
vací ko- 
touče 

Kontakt v této oblasti 
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• Jestliže kolo volně nepadá, povolte šroub se 
šestihrannou hlavou  a vysuňte rameno kola ven 
jenom potud, dokud se kolo a rameno volně 
nepohybuje. Šroub se šestihrannou hlavou  opět 
utáhněte, podle stupně: 

 1/2 palce šroub stupně 5 na řadě 25 , 75 ft-lbs  
(102 N-m). 

 1/2palce šroub stupně 8 na řadě 25 s, 110 ft-lbs  
(149 Nm). 

Poznámka: Použijte odkaz na "Tabulka hodnot 
utahovacích momentů" na straně 139.  

6. Udržujte otáčení šestihranným stavěcím 
mechanismem a posouvejte ramenem kola, dokud 
není kolo správně nastavené. Pokud jste spokojený, 
utáhněte otočný šroub  do 110 ft-lbs (149 Nm). 

 
 
 
 
Nastavení stěrek opěrných kol 
Odkaz na Obr. 84 (spodní obrázek)  
Stěrky jsou výbavou na přání a mohou být užitečné ve 
vlhkých nebo lepkavých půdách, na kterých má hlína 
sklon nahromadit se na opěrných kolech a snížit určenou 
hloubku setí.  

Při nastavení stěrky:  

1. Povolte matku . 

2. Posuňte stěrku  směrem k opěrnému kolu  dokud 
se stěrka nedotkne pneumatiky. 

3. Posuňte stěrku  pryč od kola  zanechávajíce 
1/8 palce (3 mm) v  mezeru. 

4. Otáčejte stěrkou vlevo a vpravo kolem šroubu, 
ujistěte se, že se nemůže dotknout pneumatiky při 
nárazu na poli. Jestliže se může dotknout 
pneumatiky, odsuňte stěrku dále od kola, aby se 
dotknout nemohla. 

5. Na šroubu  vystřeďte úhel stěrky, dokud mezera  
není konstantní. 

6. Matku  utáhněte. 

 
Výchozí bod  

Obr. 83 
Nastavení kotouče/opěrného kola 

 
 

 
Obr. 84 

Stěrka opěrného kola 
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Nastavení a seřízení výsevního ústrojí 
Je zde nastavení vstupního otvoru semen a výběr 
kotoučů. Ve výsevním ústrojí nejsou žádná další 
nastavení, především žádná nastavení kartáče.  

Dešťový kryt výsevního ústrojí  

Dešťový kryt zadrží boční větry a zabrání vyfouknutí 
semen z komůrek v kotouči. Také slouží k ochraně před 
dešťovými srážkami, sluneční paprsky a nečistotami na 
poli, aby nevnikly do výsevního ústrojí.  

Odkaz na Obr. 85  
Pro demontáž dešťového krytu stáhněte pružné pérové 
západky, nahoře  a vzadu , pryč ze skříně výsevního 
ústrojí. V úchytce otočte krytem dopředu a ve štěrbině 
dolů .  

Když odstraníte kryt, zkontrolujte zda nejsou poškozené 
a nebo nechybí některé díly. Jestliže kryt nemá obě 
západky a hrana těsnění pod západkami není 
poškozená, kryt se během přepravy nebo polních prací 
snadno ztratí.  

Pro výměnu západky prozatímně odstraňte těsnění z její 
blízkosti. Ze strany výsevního ústrojí nasuňte 
vyměněnou západku na nálitky krytu, potom zaskočí 
další závěr dolů přes nálitek. Znovu namontujte těsnění.  

Nastavení clony vstupního otvoru semen 

Odkaz na Obr. 86 (zobrazuje clonu při seřízení 3)  
Clona vstupního otvoru semen nastavuje množství volně 
ložených semen, přiváděných k výsevnímu kotouči. 
Pracovní seřízení se mění podle plodiny, velikosti semen 
a jejich ošetření. Clona má také nastavení pro vypnutí 
secí jednotky (úplné uzavření) a čištění (úplné otevření).  

Výsevní tabulky obsahují doporučené počáteční seřízení 
clony. Můžete zdokonalit toto seřízení, založené na 
zkušenosti a zkontrolovat snížení zásoby semen na 
spodu výsevního kotouče.  

Clona je ovládaná ručně. Uvolněte ruční páku od desky 
dávkování. Přesuňte ruční páku do poloviny nastavení 
vyššího, než je nové nastavení, potom vraťte zpět do 
nového nastavení a spusťte západku do příslušné 
drážky.  

Tabulka vpravo je celkovým souhrnem seřízení clony.  

 
 
 
 
 

 
Obr. 85 

Odstranění dešťového krytu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 86 

Clona vstupního otvoru semen 
 

Seřízení Seřízení, typicky používané pro 

Nahoře (0)  Uzavřené: uzavření secí jednotky, nové 
naplnění výsevního ústrojí 

| (1)  Malá semena, například čirok, s malým a 
nebo bez ošetření 

|| (2)  Malá, ošetřená semena a jedlé boby 
(například sója)  

||| (3)  Kukuřice, kulatá pražená kukuřice 

|||| (4)  Velká zrna kukuřice a nebo silně ošetřená 
zrno 

Naspodu (5)  Úplně otevřené: čištění  
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Optimální rozmístění vrstvy zásoby semen 

Optimální rozmístění vrstvy zásoby semen je jediné, 
které zajistí nejrovnoměrnější setí, s minimálním počtem 
míst bez náběru a s dvojnásobnými náběry. Sloupec 
vpravo obsahuje fotografie optimálního rozmístění 
zásoby semen, který byl zjištěný jako optimální pro 
konkrétní semena.  

Jestliže navrhované počáteční nastavení clony pro práci 
s vaším osivem nepřipadá v úvahu, clonu pro dosažení 
speciálních cílových vrstev zásoby semen nastavte.  

Odkaz na Obr. 87  
Pro semena střední velikosti a menší, která se pohybují 
snadněji, horní hrana vrstvy zásoby semen dosahuje 
pouze nad polohu 8:00 (hodin) na stěně skříně, vepředu 
a dole ve spodku zadního stěracího kartáče  zůstávají 
jedno nebo dvě nadměrná semena.  

Odkaz na Obr. 88 a Obr. 89  
Pro semena střední velikosti a větší a nebo semena 
menší, ale hodně upravené, které se pohybují méně 
snadno, horní hrana vrstvy zásoby semen dosahuje k a 
nebo nepatrně nad hranu 8:30 (hodin) na stěně skříně, 
vpředu a dole, ve spodku zadního stěracího kartáče  
zůstává uloženo 3 až 6 semen.  

Obvykle, semena ve spodku stěracího kartáče potřebují 
být dostatečně hluboko, aby tam neunikl žádný vzduch a 
aby byl existoval dostatek semen pro začátek obsazení 
komůrek.  

Udržujte horní levou/zadní hranu vrstvy zásoby semen 
pod polohou 9:00 hodin (s vodorovnou osou).  

Opětovné naplnění výsevního ústrojí 
Jakmile probíhá setí s nastavenou zásobou semen, je ve 
vzácných případech možné vytvoření můstku v a nebo nad 
vstupním otvorem a tím nedostatečně zásobovat výsevní 
ústrojí semeny.  

Prázdné výsevní ústrojí způsobí na monitoru setí poplach 
"Row Failure (Závada secí jednotky)", s ohlášením čísla 
secí jednotky. Čísla secích jednotek se počítají od levého 
křídla (vnější secí jednotka je secí jednotka 1).  

Zastavte a zaparkujte traktor. Ponechejte ventilátor v běhu. 
Vyhledejte secí jednotku se závadou, odstraňte dešťový kryt 
a ověřte, zda je výsevní ústrojí prázdné. Poznamenejte si 
nastavení clony. Přechodně otevřete clonu o jeden až dva 
zářezy. Jestliže problém způsobil vytvořený můstek ve 
vstupním otvoru, semena by měla ihned protékat do výsevní 
ústrojí.  

Jestliže vytvořený můstek vstupního otvoru není problém a 
do výsevního ústrojí s více otevřenou clonou protéká malé 
množství a nebo žádná semena, v tomto případu, problém v 
průtoku semen je více proti proudu a může být způsoben 
ucpáním mřížky vypouštění vzduchu na horní straně 
výsevního ústrojí. Clonu úplně uzavřete na asi 15 sekund. 
To zamezí stlačenému vzduchu výsevního ústrojí působit 
proti proudu vzduchu dopravujícího semena. Dodání tlaku 
vzduchu obvykle zboří můstek. Clonu znovu otevřete a 
podívejte se, zda nyní výsevní ústrojí zaplní semena.  

Jestliže žádný, zjevně cizí předmět, nezavdal příčinu 
vytvoření můstku, seřízení clony může být pro semeno příliš 
malé. Ověřte, zda tato a další secí jednotky pracovaly se 
správným počátečním seřízení clony. Jestliže je tomu tak, 
znovu clony seřiďte na další vyšší otevření. 

 

 

 
Obr. 87 

Čirok: clona vstupního otvoru semen v: 1 
 
 
 
 

 
Obr. 88 

Sója: clona vstupního otvoru semen v: 2 
 
 
 
 

 
Obr. 89 

Kukuřice: clona vstupního otvoru semen v: 3 
 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí cizího předmětu:  
Po odstranění můstku nebo odstranění ucpání na vstupu 
zkontrolujte zásobu semen ve výsevním ústrojí, zda 
neobsahuje nějaké nečistoty, které mohly být původní 
příčinou. Před setím takové nečistoty z výsevního ústrojí 
odstraňte. Neriskujte uváznutí předmětu ve výsevní 
komůrce a způsobující stálé pokračování míst bez 
náběru.  
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Montáž výsevního kotouče Air-Pro
®
  

1. Údaje Výsevní tabulky křížem zkontrolujte s čísly 
dílu/vyřezaným popisem do kotoučů, kterou budou 
používány.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí výsevku:  
Na všech aktivních secích jednotkách použijte stejný 
kotouč.  

2. Zkontrolujte kotouče, které budou namontovány. 
Nenamontujte poškozené nebo nadměrně opotřebené 
kotouče. Každý může způsobit nepravidelné setí. 
Úlomky a praskliny urychlí opotřebení kartáče.  

3. Z výsevního ústrojí demontujte dešťový kryt (strana 73).  
 

Odkaz na Obr. 90 (znázorněné prázdné výsevní ústrojí)  

4. Zkontrolujte výsevní ústrojí (podrobnosti najdete na 
straně 97).  

5. Ujistěte se, že upínka  je zarovnaná s dosedací 
plochou .  

 
Odkaz na Obr. 91  
6 Se stranou komůrek se semeny, obrácenou směrem ke 

skříni výsevního ústrojí, nasaďte nový výsevní kotouč na 
jeho dosedací plochu.  

7. Při upevnění kotouče otáčejte jeho upínkou  ve směru 
hodinových ručiček o 45 stupňů. Upínka dosedne do 
západek  v náboji kotouči.  

Poznámka: Na novém výsevním ústrojí, nebo s nově 
namontovaným kartáčem, pro umožnění 
otáčení upnutého kotouče natlačte kotouč do 
kartáče. To situaci usnadní, protože vlákna 
kartáče se během počátečních otoček nastaví.  

Poznámka: S lehce použitými kartáči, když je kotouč 
poprvé upnut, je normální, aby byl náboj 
kotouče úplně na čelní dosedací ploše kotouče 
pouze na straně vstupního otvoru (zadní). 
Kotouč úplně dosedne, jakmile se poprvé otočí. 
Tento stav se zmírní po delším používání 
vláken kartáče.  

 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí neusazeného kartáče:  
Po montáži kotouče s ním krátce otáčejte dopředu. Jestliže 
se setí po montáži kotouče hodinu nebo dvě nepředpokládá, 
otočte systémem pohonu o několik otáček které zajistí, že 
se kartáče výsevního ústrojí přikloní ve správném směru. 
Správné naklonění zlepší činnost výsevního ústrojí a sníží 
spotřebu vzduchu. Tento krok je obzvlášť důležitý při 
instalaci nového kartáče.  

Usazení kartáče může být provedeno s přítomností osiva a 
nebo bez něho a může být kombinované s “FILL DISK”. 
Alternativní metoda, která zabrání jízdě traktoru, běhu 
monitoru a ventilátoru, spočívá v otáčení hnací hřídele 
sekce výsevního ústrojí, na horní straně vpředu, pomocí 
otevřeného konce klíče 7/8 palce.  

8. Při seřízení znovu nastavte clonu vstupního otvoru 
semen, doporučené Výsevními tabulkami, nebo podle 
vašich vlastních zjištěných hodnot.  

9. Na ovládací panelu monitoru setí zvolte nový materiál, 
počet komůrek výsevního kotouče a cílový výsevek. 

10. Znovu namontujte dešťový kryt (strana 73). 

 
Obr. 90 

Kotouč vyjmutý z výsevního ústrojí 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 91 

Kotouč je na upínce a usazený 
 
 
 
 
 

 
Obr. 92 

Upnutý kotouč 
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Demontáž výsevního kotouče 
 

Odkaz na Obr. 93  
1. Odstraňte dešťový kryt. Jestliže jsou přítomna 

semena, uzavřete clonu  , zabráníte tím vstupu 
dalších semen do výsevního ústrojí. Připevněte 
nálevku (strana 95).  

2. Podržte výsevní kotouč ve výsevním ústrojí. Pro 
uvolnění kotouče otáčejte upínkou  proti směru 
otáčení hodinových ručiček o 45°.  

3. Naklánějte horní stranu kotouče směrem k výsevnímu 
ústrojí, zvolna demontujte kotouč, umožněte, aby se 
semena shromáždila v nálevce. Otevřete clonu pro 
vypuštění zbývajících semen do trubky.  

4. Očistěte semena ze všech kartáčů. Očistěte dosedací 
plochu kotouče (  na Obr. 90 strana 75), tak, aby 
nové kotouče mohly úplně dosednout. Zkontrolujte 
kartáče, zda nejsou nadměrně opotřebené nebo 
poškozené. Viz “Údržba kartáče výsevního ústrojí” 
na straně 97.  

5. Zkontrolujte demontované kotouče, zda nejsou 
nadměrně opotřebené a poškozené. Vyřaďte 
jakékoliv kotouče, vyžadující výměnu. Očistěte 
ostatní demontované kotouče a uložte je. Viz 
“Údržba výsevního kotouče” na straně 99.  

6. Dešťový kryt znovu namontujte (strana 73). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 93 

Demontáž kotouče 
 

Označení řetězových kol (odstupňování)  
 

 
 

Jestliže sejete:  
• plodiny do dvojitých řádků,  
• při vzdálenosti rozmístění semen nad 61/2 

palců (16,5cm),  
můžete synchronizovat každý pár sousedních výsevní ústrojí ve zdvojené řadě tak, aby jste dosáhli maximálního 
rozestupu semena od semene mezi jednotkami z dvojice.  
Podrobnosti najdete ve Výsevních tabulkách.  
 

Uvedené v seznamu - promyšlená vzdálenost dvojice poskytne maximální osamostatnění rostlin 

Neuvedené - libovolná vzdálenost dvojice 
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Přerušení práce secí jednotky 
Práce s vynechanými řádky, jako například setí z každé druhé 
secí jednotky při přepínání z 30 palců ve dvojitém řádku do 30 
palců v jednom řádku, vyžaduje uzavření nepoužívané secí 
jednotky.  
Vypnutí setí v secí jednotce zahrnuje 4 až 7 kroků:  

1. Určit secí jednotky, které budou vypnuté.  

2. Úplně zavřít clonu vstupního otvoru semen (vždy udělat).  

3. Zaměnit výsevní kotouč slepým kotoučem (vždy udělat).  

4. V Y-trubce uzavřít přítok semen do secí jednotky (jestliže 
existuje).  

5. Uzamknout secí jednotku pro snížení opotřebení (na přání).  

6. Vypnout spojku secí jednotku, jestliže je vybavena s na 
přání dodaným Swath Command™. Po dobu přerušení 
práce secí jednotky 25AP není vypnut pohon výsevního 
ústrojí.  

7. Obnovit rozložení znamenáku (jestliže je používaný, strana 
166).  

8. Aby jste se vyhnuli obtěžování poplašným znamením, 
resetujte monitor aktivní secí jednotky a vzdálenosti secí 
jednotky (vždy udělat).  

 
1. Určit secí jednotky, které budou vypnuté  

Na secích strojích se zdvojenými řádky, jsou prořezávací 
kotouče namontovány s krátkým a dlouhým umístěním 
prořezávacího kotouče. Jestliže uzamknete nepoužívané secí 
jednotky secího stroje se zdvojenými řádky, vypněte zadní 
(dlouhý umístění) secí jednotky.  

Na secích strojích s jednou secí jednotkou a střední délkou 
montáže, mohou být uzamknuty jakékoliv secí jednotky.  
 
2. Uzavřít clonu semen  
Odkaz na Obr. 94 na straně 77  

Zvednout páku  pryč od desky. Přesunout ji do horní polohy a 
uvolnit páku do zářezu.  

Uzavření clony  zabrání stlačenému vzduchu z výsevního 
ústrojí uniknout do pneumatického systému volně ložených 
semen, což bude mít za následek nižší tlaky v sousedních 
secích jednotkách, s nebezpečím míst bez náběru.  

Clona rovněž zastaví průchod semen ze secí jednotky, jakmile 
je výsevní ústrojí prázdné. Průtok volně ložených semen do 
secí jednotky spadne na nulu, jakmile semena vytvoří ucpání 
otvoru k vypuštění vzduchu na horní straně výsevního ústrojí. 
Jestliže je secí jednotka obsluhována Y-trubkou, Y-trubka k 
secí jednotce se také musí vypnout (krok 4).  
 
3. Namontování slepého kotouče 
Odkaz na Obr. 95  
Výsevní ústrojí vyčistěte. See “Vyčištění výsevního ústrojí” na 
straně 95. Demontujte výsevní kotouč a namontujte slepý 
kotouč. Viz “Montáž výsevního kotouče Air-Pro® ” na straně 
75.  

Při vypnutí secí jednotky jsou hlavní věcí slepé kotouče (číslo 
dílu 817-841C), jednak pro udržení rovnoměrného zpětného 
tlaku pro udržení tlaku ve výsevním ústrojí a pro zabránění 
opotřebení výsevního kotouče.  

Slepé kotouče jsou konstruovány pro napodobení výsevního 
kotouče se semeny ve všech komůrkách. Slepé jsou obzvlášť 
důležité na výsevních ústrojích s vedením do tlakové komory, 
vybavené čidlem.  

 
Obr. 94 

Zavřená clona vstupního otvoru semen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 95 

Clona zavřená, namontovaný slepý kotouč 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí nepravidelného setí:  
Na vypnuté secí jednotce vždy používejte slepý kotouč. 
Práce bez kotouče, nebo s výsevním kotoučem, ale bez 
semen, destabilizuje nastavený průtok vzduchu, zejména 
ve výsevních ústrojích se snímačem tlaku ve vedení.  
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4. Zavřené Y-trubky 
 

Odkaz na Obr. 96  
Jestliže některé vypnuté secí jednotky jsou obsluhovány 
Y-trubkou, uzavřete ventil větve pro tuto secí jednotku. 
Otáčejte víkem ventilu dokud ukazatel/ruční páka nejsou 
kolmé na trubku.  

Zavřením Y-trubky zabrání vstupu semen z nepoužívané 
hadice (semenovodu), snížíte odpad a zjednodušíte 
čištění. 
 

5. Uzamknutí secí jednotky 
Každá druhá jednotka zdvojených řádků (zadní jednotka) 
může být zajištěna kolíkem v horní poloze a tím 
přizpůsobena rozmístění v jednom řádku.  
Odkaz na Obr. 97  
Zajišťovací kolíky  pro každou přední secí jednotku 
jsou umístěný v otvoru pro uložení  v montážní skupině 
secí jednotky. Pro uzamknutí musí být jednotka zvednutá 
a kolík vsunutý do zajišťovacího otvoru  v nosníku secí 
jednotky.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí rozdrcení a ostrého předmětu:  
Nepokoušejte se zvednout secí jednotku ručně. 
Hmotnost jednotky plus síla pružin (dokonce i minimální) 
je příliš velká (navíc, volná ruka je potřeba pro vložení 
kolíku). Dokonce i zdvihání s větším počtem lidí, je ruční 
zdvihání nebezpečné - jsou zde četné ostré hrany a ostří 
a secí jednotka skočí prudce dolů, pokud se uvolní.  

Poznámka: Jestliže ztratíte kolík, číslo vyměněného dílu 
je 805-033C 

1. Zvedněte secí stroj. Třebaže toto nastavení může být 
provedeno se secím strojem spuštěným, pružiny 
budou napnuté a bude vyžadována větší námaha. 
Mimořádná síla může také poškodit nářadí.  

2. Namontujte zámky pomocných zvedacích válců. 
Spusťte parkovací opěry.  

3. Nastavte vačku pro nastavení přítlaku pružiny na 
nulu, řiďte se pokyny na straně 66.  

4. Zvedněte secí jednotku dostatečně vysoko, aby otvor 
pro kolík byl nad spodním paralelním ramenem. To 
se může udělat několika cestami, včetně:  

 a. použít zvedací zařízení v zadním nosníku   
 b. použít hever pod prodloužením nosníku   
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
Používejte hever nebo zvedací zařízení. Zvedání secí 
jednotky na špalku spouštěním secího stroje je riskantní. 
Možnost hydraulické závady vytvoří bezpečnostní riziko. 
Úplné spuštění může poškodit jednotlivé části.  
 

Odkaz na Obr. 98  
5. Vyndejte kolík z úložného otvoru  a vložte a 

zajistěte ho v uzamykatelném otvoru .  

6. Spouštějte secí jednotku, dokud pojistný kolík 
nespočívá na spodním rameni paralelogramu.  

 
Obr. 96 

Otevřená a zavřená Y-trubka 
 

 
Obr. 97 

Zajišťovací čep secí jednotky 25AP  
 

 
Obr. 98 

Secí jednotka 25AP zajištěná čepem (uzamknutá) 
 
 

POZNÁMKA!
 

Zaručené poškození stroje:  
Nepřikolíkujte secí jednotku, dokud je ve spuštěné 
poloze. Jestliže je kolík vložený pod ramenem 
paralelogramu, jednotka se poškodí, jakmile se s ní 
začne set.  
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Nastavení přitlačovače semen  
Secí jednotky řady 25 používají na přitlačení semen do 
půdy standardní lopatku a připouštějí jeden ze dvou na 
přání dodávaných přitlačovačů semen (které mohou být 
zahrnuty ve vámi zvoleném balíku prořezávacího 
kotouče).  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí ostrého předmětu:  
Kotouče secí jednotky mohou být ostré. Při provádění 
nastavení v této oblasti buďte opatrní. Pro nastavení  
přitlačovače semen Keeton spouštějte secí stroj tak 
dlouho, dokud kotouče secí jednotky nespočívají na 
zemi.  
 
Nastavení přitlačovače semen Keeton  

Na přání dodávaný přitlačovač semen Keeton je 
konstruován ve tvaru polymeru, který se smýká 
v brázdičce se semeny. Zachytí semena, která vypadnou 
z trubky secí botky a přitlačí je do spodu “V”.  
 

Odkaz na Obr. 99  
Přitlačovač je opatřen předvoleným napnutím, které je 
doporučené pro použití prvním rokem. Napínací šroub  
může být přitažený v následujících létech podle vašich 
potřeb. Přitlačovač by měl umožnit dostatečně přesné 
napnutí pro přitlačovače semen Keeton, potřebné pro 
přitlačení semen na dno brázdičky.  
 

Uzamknutý přitlačovač semen Seed-Lok®  
Na přání dodané přitlačovací kolečka Seed-Lok® 
poskytují zvýšení kontaktu semen s půdou. Kolečka jsou 
přitlačovaná pružinou a nevyžadují nastavení. V 
některých mokrých a lepkavých podmínkách se na 
kolečkách může nahromadit půda. Aby jste se vyvarovali 
problémů, s tím spojených, můžete přitlačovače 
uzamknout.  
 

Odkaz na Obr. 100 (který zobrazuje secí jednotku 
s demontovanými kotouči, bočními hloubkovými 
koly/rameny a přítlačnými kolečky pro účely 
objasnění - demontáž není nutná pro zamknutí / 
odemknutí). 

Pro uzamknutí kol Seed-Lok®: 
1.  Zvedněte secí stroj. Vložte zámky pomocných 
zvedacích válců.  

2. Zvedněte Seed-Lok® uzamknuté ruční pákou  
dokud zarážka páky  není volně otočná.  

3. Utáčejte pákou do strany/polohy volného chodu . 
Zamknutou ruční páku  uvolněte.  

4. Zvedněte na Seed-Lok
®
 kolo  do zajištění ramene 

kola .  

Pro uvolnění uzamknutého Seed-Lok®:  

1. Vložte 1/4palcový konec pohonu nástroje v otvoru  
ruční páky . Nebo zvedněte nahoru na kolečku .  

2. Otáčejte ruční pákou ve směru hodinových ručiček 
(rameno ruční páky nahoru) dokud kolečko Seed-
Lok® neuvolní v západce místo a volně spadne.  

3. Dokud držíte ruční páku nahoře, otáčejte zvednutou 
částí zarážky páky  pod oběma stranami  ruční 
páky na konci ramene. Nástroj vyjměte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 99 

Přitlačovač semen Keeton  
 
 
 
 
 

 
Obr. 100 

Uzamknutí Seed-Lok®  
 
 
 

Poznámka: Zapněte páku zarážky pod ruční pákou  při 
použití Seed-Lok®. Jestliže zůstává vypnuta 

, ucpání brázdičky by mohlo způsobit 
neúmyslné uzamknutí. 
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Nastavení přítlačných koleček 
Přítlačné kolečko uzavře brázdičku, na kterou jemně 
přitlačí půdu nad semenem a tím zajistí dobrý kontakt 
semen s půdou, důležitý pro další rovnoměrný vývoj.  

Pro umožnění rovnoměrného přitlačení semen, přítlačná 
kolečka se volně pohybují směrem dolů z jejich normální 
pracovní polohy. Tento systém provádí činnost 
uzavření/stlačení i když se rameno secí jednotka 
nadzvedne v případě, když kotouče narazí na překážku.  

K dispozici jsou tři nastavení montážní skupiny 
přítlačného kolečka:  
 

Odkaz na Obr. 101  
1. Přítlak (zobrazený při maximu)  

2. Přesazení kolečka (zobrazeno přesazené)  

3. Vystředění (viz Obr. 103 na straně 81)  
 
Přítlak přítlačného kolečka  

Pomocí ruční páky  nastavte přítlak, který můžete 
potřebovat při nastavení pro různé půdní druhy a polní 
podmínky.  

• Pro zmenšení přítlaku uvolněte ruční páku dopředu 
(ve směru jízdy).  

• Pro zvýšení přítlaku zatlačte ruční páku  dozadu.  

Poznámka: Vyšší přítlak přítlačného kolečka sníží přítlak 
na hlavní nosník dílů secí jednotky, jako 
například na prořezávací kotouče. Vysoké 
nastavení přítlačného kolečka může 
vyžadovat zvýšení celkového přítlaku secí 
jednotky. Viz stranu 65.  

 

Přesazení přítlačného kolečka  

Továrnou nastavené přesazení je založeno na 
optimálním průchodu posklizňových zbytků. Jestli se zdá, 
že vaše podmínky vyžadují rovnoběžná přítlačná 
kolečka, možná, že by jste mohl před úpravou celého 
secího stroje vyzkoušet úpravu na jedné secí jednotce. 
Pro změnu přesazení:  
 

Odkaz na Obr. 102  
1. Zvedněte secí stroj a namontujte zámky pomocných 

zvedacích válců. Viz “ Uzamknutí zvedacího válce ” 
na straně 28.  

2. Vyjměte šroub , matici  a pojistnou podložku  
levého přítlačného kolečka .  

3. Posuňte vymezovací tělísko  a kolečko  dopředu 
do dvou montážních otvorů v .  

4. Znovu namontujte šroub, pojistnou podložku a matici. 
Utáhněte.  

 
 
 
 
 
 

Vyšší přítlak přítlačného kolečka sníží přítlak na hlavní 
nosník dílů secí jednotky, jako například na prořezávací 
kotouče. Vysoké nastavení přítlačného kolečka může 
vyžadovat zvýšení celkového přítlaku secí jednotky. Viz 
strana 65.  
 
 
 

 
Obr. 101 

Nastavení přítlačných koleček 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 102 

Síla přítlačných koleček a její odstupňování 
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Vystředění přítlačného kolečka 

Jestliže jedno přítlačné kolečko běží v zaseté brázdičce 
a nebo kola nejsou vystředěná nad brázdičkou, úhel  
montážní skupiny přítlačného kolečka může být 
nastavený následovně:  
 

Odkaz na Obr. 103  
1. Určit jak daleko a ve kterém směru potřebuje 

montážní skupina přítlačného kolečka posunout ke 
středu kol.  

2. Zvedněte secí stroj a namontujte zámky zvedacích 
pomocných válců. Viz “Uzamknutí zvedacího válce” 
na straně 28.  

3. Povolte 1/2 palcové šrouby se šestihrannou hlavou  
a .  

Poznámka: Nepovolte šrouby se čtvercovou hlavou, 
umístěné před šrouby se šestihrannou 
hlavou.  

4. Otáčejte šestihrannou hlavou vačky  pod předním 
pojistným šroubem se šestihrannou hlavou  a 
nastavte požadovanou velikost. 

5. Utáhněte oba šrouby se šestihrannou hlavou  a . 

Jestliže nastavení přítlačného kolečka neumožní 
dostatečné zavření brázdičky, vaše podmínky mohou 
vyžadovat kolečka s proměnným tlakem. K dispozici jsou 
montážní skupiny různých koleček. Poraďte se s vaším 
prodejcem Great Plains. 

 
 

 
Obr. 103 

Vystředění přítlačného kolečka  
(Pohled zespodu prořezávacího kotouče) 
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Odhalování a odstraňování závad  

 

Problémy s výsevkem   
Při uvedení nového secího stroje do provozu, při nové 
plodině nebo při novém výsevku je důležité fyzicky 
zkontrolovat dvojnásobný náběr, který ohlásí monitor v 
kabině, vykopáním semen. Tím ověříte, že jste nastavil 
správný výsevek, požadovaný pro setí. Nespoléhejte 
pouze na výsevek, hlášený monitorem DICKEY-john®.  

Také během uvedení do chodu je běžné, že se setkáte s 
poplašnými znameními a výstupy na ovládacím panelu 
DICKEY-john®, které se nezdají, že by dávaly smysl. To 
je kritické při odhalování a odstraňování závad, tyto 
výstrahy vás nejenom ujišťují, že je pohon secího stroje 
pro cílový výsevek nastavený správně, ale také jsou 
důležité pro opravení nesprávných vstupů v monitoru 
DICKEY-john® při odstranění obtěžujícími poplachy.  

Před vstupem tabulek odhalování a odstraňování závad, 
sloužící pro odstranění poruchy monitoru nebo problémů 
s výsevkem, je užitečné použít následující postupový 
diagram, kde získáme přehled o tom, co může být 
špatně. Podklady pro hledání co je špatně, pocházejí ze 
správných znalostí toho, co secí stroj skutečně v půdě 
dělá. Při kontrole výsevku vždy vyhrabte a nebo 
pozorujte semena na zemi.  

 
 
 
Pro výstupy monitoru setí, viz také návody k obsluze 
ovládacího zařízení secího stroje DICKEY-john®, 
kapitola “ ODHALOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD & 
POPLAŠNÁ ZNAMENÍ ”.  
 
Doporučená kontrola brázdičky:  
Zasejte krátký úsek a vyryjte semena, nebo jeďte s 
posledními koly, přidrátovanými nahoře tak, aby zůstala 
otevřená rýha se semeny.  
Podle nalezených semen určete průměrnou vzdálenost 
mezi semeny. Porovnejte vzdálenost mezi semeny se 
vzdáleností semen, uvedenou v tabulkách pro váš 
výsevek. Ta je uvedená jako "inches per seed - palce na 
semeno”.  
 
 
 

 
1. Je vzdálenost semen v zemi 

správná?  
Ne:  Zkontrolujte převody pohonu od země a volby řady řetězových kol, nebo 

seřízení výsevku na hydraulicky poháněné jednotce. Podívejte se také na 
"Výsevek je příliš nízký" nebo "Výsevek je příliš vysoký" v tabulkách 
odhalování a odstraňování závad.  

 Ano:  Jdi na krok 2.  
2. Je oznámený výsevek 1/2 

skutečného nebo je 
oznámený výsevek příliš 
vysoký, zaviněný faktorem 
2?  

Ne:  Jdi na krok 3.  
Ano:  Pokud se na monitoru setí zobrazí chybná hodnota vzdálenosti v řádku, 

může to být způsobeno tímto. Příklad: 15 palců namísto 30 palců. 
Správná vzdálenost v řádku, závada na ovládacím panelu DICKEY-
john®.  

Systém také může být vypnutý velkým faktorem, jestliže je namontována 
nesprávná řada řetězových kol. Zkontrolujte výsevní tabulky a porovnejte 
s řadou a převody řetězových kol na secím stroji.  

3. Blíží se hodnota výsevku na 
obrazovce těsně k cílovému 
výsevku?  

Ne:  Porovnejte výsevní tabulky se zvoleným převodem řetězových kol. 
Podívejte se na "Výsevek je příliš nízký" nebo "Výsevek je příliš 
vysoký" v Tabulkách odhalování a odstraňování závad.  

Ano:  Jestliže je nepatrně pod, podívejte se na "Výsevek je příliš nízký ” 
jestliže je lehce nad, podívejte se na “Výsevek je příliš vysoký”.  
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Odhalování a odstraňování závad při plnění výsevního ústrojí 
 

 
Obr. 104 

Zadní průřez výsevním ústrojím Air-Pro® v podmínkách normálního a poškozeného řádku 
 

Normální: 
Plnění 

 
 
 

Zásoba semen na cloně 
zabrání zpětnému průtoku 
stlačeného vzduchu 
z výsevního ústrojí, 
umožní přítok semen 
z dopravního systému a 
zaplní vstupní otvor až po 
mřížku vypouštění 
vzduchu na horní straně. 

Normální: 
Naplněno 

 
 
 

Jakmile je vstupní otvor 
zaplněný po horní mřížku 
vypouštění vzduchu, 
výstup vzduchu z do-
pravního systému je 
zablokovaný. Nepřicházejí 
další semena, dokud se 
setím nesníží rezervy ve 
vstupním otvoru. 

Zablokování dodávky 
nebo nedostatečné 
zásobení zpětným 
průtokem 
 
Z potrubí nepřichází žádné 
osivo. Objeví se zpětný 
proud vzduchu . 
Můstek v cloně blokuje 
průchod. Příčiny mohou 
zahrnovat: 
• nízké otáčky 

ventilátoru 
• ucpaný semenovod 
• k dispozici nejsou 

žádná semena 
• uzavřená Y-trubka 
• výsevní ústrojí není 

nikdy naplněno 
 

Vytvoření můstku: 
Mřížka 

 
 
 

Nadměrně veliký materiál 
v osivu způsobí můstek na 
horní straně vstupního 
otvoru. Z potrubí 
nepřichází žádné osivo. 
Objeví se zpětný proud 
vzduchu . 
Když se můstek uvolní, 
zásoba osiva bude 
nedostatečná k tomu, aby 
zabránila zpětnému 
proudění. 

Vytvoření můstku:
Clona 

 
 
 

Můstek v cloně blokuje 
průchod. Příčiny mohou 
zahrnovat: 
• nadměrná velikost 

semen 
• příliš malé nastavení 

clony 
• abnormálně veliký 

předmět v osivu 

Činnosti: 
 

Není vyžadována žádná 
činnost. 
Pokračovat v setí. 

Činnosti: 
 

Není vyžadována žádná 
činnost. 
Pokračovat v setí. 

Činnosti:
 

1. Napravit příčinu 
ucpání. 

2. Obnovte zásobu 
semen jedné secí 
jednotky (strana 84). 

3. Pokračujte v setí. 

Činnosti:
 

1. Uzavřete clonu. 

2. Odpojte semenovod 
od výsevního ústrojí. 

3. Klepněte na kužel 
mřížky a zkontrolujte. 

4. Zkontrolujte zásobu 
semen, zda 
neobsahuje cizí 
předmět. 

5. Obnovte zásobu 
semen jedné secí 
jednotky (strana 84). 

6. Pokračujte v setí. 

Činnosti:
 

1. Jestliže clona byla 
v doporučeném 
otevření, zvětšit o 
jeden zářez. 

2. Zkontrolujte zásobu 
semen, zda 
neobsahuje cizí 
předmět. 

3. Pokračujte v setí. 
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Obnova zásoby semen 
Když bylo výsevní ústrojí nedostatečně zásobeno 
semeny, zpětný proud vzduchu přes otevřenou clonu 
sníží dodání proudu vzduchu. To způsobí, že se dodávka 
osiva zpozdí. Jestliže začnete nebo "pokračujete" v setí 
s vyčerpanou zásobou osiva, dodávka může být pro 
zachování zásobování výsevního ústrojí příliš malá. 
Kroky, uvedené dále rychle "naplní" výsevní ústrojí 
obnovením zásoby osiva.  
 

Odkaz na Obr. 105 (který zobrazí obnovení po 
výskytu vytvoření můstku v mřížce vypouštějící 
vzduch)  
1. Zavřete clonu . To zastaví zpětný proud vzduchu.  

2. Uvolněte můstek  nebo ucpání, které způsobilo, že 
výsevní ústrojí běželo naprázdno.  

3. S ventilátorem v běhu sledujte semena , zda padají 
do vstupního otvoru.  

4. Počkejte, až se pád semen  sníží a zastaví. 

5. Otevřete clonu  do pracovního nastavení. 

 
 

 
Obr. 105 

Obnova zásoby semen 
 

 
Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku 
 

Výsevek je příliš malý 
 

Problém Příčina Řešení 
Celkově malý 
výsevek 

Chybný výsevek Zkontrolujte výsevní tabulky 
Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli nedostatečnému tlaku 
vzduchu. 

Soustavně zvyšujte nastavení vzduchu do výsevního 
ústrojí. Viz “Ventilátor a jeho nastavení” na straně 60. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli lepkavému ošetření semen, 
nedovolující rychlé naplnění komůrek 
semeny. 

Zvětšete dávku lubrikantu osiva. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli drsným polním podmínkám, 
které způsobují, že semena z kotoučů 
padají. 

Snižte pracovní rychlost nebo zvětšete tlak vzduchu ve 
výsevním ústrojí. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli příliš nízké zásobě semen a 
semena nenaplní každou komůrku na 
kotouči. 

Otevřete clonu o jeden zářez. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli tomu, že jsou otáčky 
kotouče příliš vysoké a komůrky nejsou 
plněné. 

Snižte pracovní rychlost nebo vyměňte za kotouč 
s vyšším počtem komůrek. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli stírání (4 trsy) kartáčem je 
příliš agresivní. 

Zkontrolujte, zda vlákna nejsou zcuchaná nebo nejsou 
slepená dohromady. Omyjte, otřete do čista, nebo podle 
potřeby vyměňte. 

Prázdné komůrky v kotouči (místa bez 
náběru) kvůli tomu, že jsou semena pro 
komůrku příliš velká. 

Podle velikosti semen zvolte správný kotouč. 

Semena nepadají z kotouče a jsou 
dopravena nad oblast vypadávání. 
Statická elektřina může být příčinou toho, 
že malá, lehká semena se nalepí na 
komůrku a nevypadnou ven. 

Tento problém ovlivňuje grafitová složka Ezee Glide 
Plus. Zvětšete množství Ezee Glide Plus a/nebo zvyšte 
důkladnost smíchání lubrikantu se semeny. 
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Výsevek je příliš malý 
 

Problém Příčina Řešení 
Celkově 
malý 
výsevek 
(pokrač.)  

Tlak vzduchu je příliš nízký, nepravdivá 
informace software řízení DICKEY-john®.  

Porovnejte tlak vzduchu, oznámený na monitoru 
ovládacího panelu k mechanickému měřidlu. Jestliže se 
nerovnají:  
• Zkontrolujte těsnost 1/4 palcového zkušebního 

potrubí ze secí jednotky nahoru ke komoře snímače.  
• Ujistěte se, že všechny secí jednotky, které nesejí, 

mají slepé kotouče.  
• S vypnutým ventilátorem znovu vynulujte tlak 

vzduchu.  
 Nízké otáčky ventilátoru: nedostatečné 

zásobení výsevního ústrojí kvůli udržení tlaku 
ve výsevním ústrojí, ztráta malého množství 
vzduch pro dopravu semen 

Zvyšte otáčky ventilátoru.  

 Netěsná výsevní ústrojí v trhlině secí 
jednotka: nedostatečné zásobení výsevního 
ústrojí kvůli udržení tlaku ve výsevním ústrojí, 
ztráta malého množství vzduch pro dopravu 
semen 

Na nepoužívaných secích jednotkách namontovat slepé 
kotouče a uzavřít clony. 

 Nadměrná pracovní rychlost   Sejte s použitím rozsahu rychlostí, doporučených ve 
výsevních tabulkách.  

 Nesprávná konstanta snímače rychlosti.  Proveďte kalibraci radaru rychlosti podle návod 
k obsluze monitoru DICKEY-john®. Viz strana 167.  

 Úhel snímače rychlosti.  Se spuštěným secím strojem zkontroluj úhel snímače 
radaru rychlosti podle doporučení DICKEY-john®.  

 Rozestupy průjezdů jsou příliš velké   Zkontrolujte prodloužení znamenáku (strana 166). Pro 
GPS překontrolujte naprogramované rozměry secího 
stroje.  

 Skutečná velikost pole se liší Výsevek může být správný a výpočty nejsou.  
Malý 
výsevek 
jedné sekce 

Prokluzování spojky, kvůli znečišťující látce 
ve spojce, nebo opotřebení 

Uzamkněte spojku (strana 47), pokud je možná její 
oprava nebo výměna 

Přeskakování řetězu z pohonu sekce Zkontrolujte řetězy, zda nejsou prověšené. Opotřebený 
řetěz vyměňte.  

Malý 
výsevek, 
jednoho 
řádku  

Otevření clony je příliš široké - ovlivňuje 
udržení tlaku ve výsevním ústrojí 

Seřiďte clonu na nižší nastavení.  

Otevření clony je příliš omezené - 
nedostatečné zásobení výsevního ústrojí 
semeny (malá zásoba semen)  

Seřiďte clonu na vyšší nastavení.  

Y-trubka zčásti nebo zcela uzavřená, snížení 
množství semen vtékajících do výsevního 
ústrojí nebo způsobí vytvoření můstku 

Otevřete Y-trubku pro secí jednotku 

Nedostatečné zásobení výsevního ústrojí 
kvůli vytvoření můstku clonou  

Kvůli vytvoření můstku clonu opět nastavte (strana 74). 
Jestliže je osivo ošetřené, přidejte do semen lubrikant. 

Nedostatečné zásobení výsevního ústrojí 
kvůli vytvoření můstku nad vstupním 
otvorem, způsobené malým proudem 
vzduchu dopravujícího semena 

Uvolněte můstek (strana 74). Zkontrolujte, zda systém 
dopravy semen získává dostatečné množství vzduchu z 
ventilátoru a že na vstupu tam nejsou žádné další 
překážky 

Nedostatečné zásobení výsevního ústrojí 
kvůli vytvoření můstku nad vstupním 
otvorem, způsobené vysokou úrovní ošetření 
osiva 

Uvolněte můstek (strana 74). Přidejte do semen 
lubrikant.  
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Výsevek je příliš malý 
 

Problém Příčina Řešení 
Malý 
výsevek, 
jednoho 
řádku, 
pokrač.  

Místa bez náběru zásluhou nízkého tlaku ve 
výsevním ústrojí v jedné nebo několika 
secích jednotkách 

Zkontrolujte nastavení clony.  
Zkontrolujte, zda nedošlo k nadměrnému opotřebení 
kartáče stírání osiva.  
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo netěsnosti 
tlakové hadice.  

Místa bez náběru zásluhou přeskakování 
řetězu 

Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení řetězu, 
opotřebení napínacího řetězového kola a povolení 
spodního řetězu (strana 108).  

Místa bez náběru zásluhou nečistot 
v komůrkách kotouče 

Odstraňte dešťové kryty. Zkontrolujte a vyprázdněte 
kotouče.  

Secí jednotka má namontovaný slepý kotouč  Vyměňte za výsevní kotouč.  
Ucpaná trubka se semeny Zvedněte secí stroj, odkryjte trubku se semeny a 

vyprázdněte ji.  
Příkaz "Swath" prokluzování/selhání spojky 
 
Příkaz "Swath" špatná funkce 
elektromagnetu 

Zkontrolujte prokluzování s odpojenými trubkami do 
spojky.  
Zkontrolujte trubky do ventilu a vedoucí do montážní 
skupiny WSMB.  

 
Výsevek je příliš vysoký 

 

Problém Příčina Řešení 
Celkově 
vysoký 
výsevek  

Chybný výsevek Zkontrolujte výsevní tabulky 
Dvě semena v komůrce kotouče 
(dvojnásobný náběr), díky 
nadměrnému tlaku vzduchu ve 
výsevním ústrojí 

Soustavně snižujte nastavení vzduchu do výsevního ústrojí. 
Viz “Ventilátor a jeho nastavení” na straně 60.  

Dvě semena v komůrce kotouče 
(dvojnásobný náběr), díky tomu, že 
jsou komůrky pro semena příliš 
veliké. 

Zvolte kotouč s menšími komůrkami.  

Tlak vzduchu ve výsevním ústrojí je 
příliš vysoký kvůli tomu, že snímač 
tlaku není řádně vynulovaný. 

S vypnutým ventilátorem znovu vynulujte tlak vzduchu. 
Ujistěte se, že zobrazený tlak je 0,00. 

Tlak vzduchu je příliš vysoký, 
nepravdivá informace software řízení 
DICKEY-john®. 

Porovnejte tlak vzduchu, oznámený na monitoru ovládacího 
panelu k mechanickému měřidlu. Jestliže se nerovnají:  
• Zkontrolujte těsnost 1/4 palcového zkušebního potrubí ze 

secí jednotky nahoru ke komoře snímače.  
• Ujistěte se, že všechny secí jednotky, které nesejí, mají 

slepé kotouče.  
• S vypnutým ventilátorem znovu vynulujte tlak vzduchu 

Plané poplachy nebo skutečně 
chybný výsevek kvůli nastavení 
monitoru s nesprávným počtem 
secích jednotek, rozestupem nebo 
aktivními secími jednotkami 

Při odhalování a odstraňování závad s výsevkem, nejdříve 
vždy vylučte nastavení monitoru setí. Opět prohlédněte 
konfiguraci secího stroje a nastavení monitoru. 

Nesprávné množství komůrek  Vyměňte výsevní kotouče za správné kotouče, nebo znovu 
nastavte dávku pro současné kotouče (jestliže jsou v rozsahu). 

Nesprávná konstanta snímače 
rychlosti. 

Proveďte kalibraci radaru rychlosti podle návod k obsluze 
monitoru DICKEY-john®. Viz strana 167. 

Dvojnásobný náběr kvůli 
nesprávnému kotouči pro plodinu 
nebo velikosti semen   

Použijte doporučený kotouč pro plodinu a velikost semen.  

Lepkavá semena: nadměrně 
ošetřená semena Přidejte do osiva více lubrikantu.  
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Výsevek je příliš vysoký 
 

Problém Příčina Řešení 
Celkově 
vysoký 
výsevek, 
pokrač.  

Úhel snímače rychlosti. Se spuštěným secím strojem zkontroluj úhel snímače radaru 
rychlosti podle doporučení DICKEY-john®. 

Nesprávná konstanta snímače 
rychlosti.  

Proveďte kalibraci radaru rychlosti podle návod k obsluze 
monitoru DICKEY-john®. Viz strana 167.  

Rozestupy průjezdů jsou příliš velké   Zkontrolujte prodloužení znamenáku (strana 166). Pro GPS 
překontrolujte naprogramované rozměry secího stroje.  

 Skutečná velikost pole se liší Výsevek může být správný a výpočty nejsou.  
Vysoký 
výsevek, 
jednoho řádku 

Příčinou dvojnásobných náběrů je 
nadměrný tlak ve výsevním ústrojí 

Zkontrolujte clonu.  

Opotřebené stěrací kartáče umožňují 
nadměrný průchod semen 

Vyměňte opotřebené kartáče.  

Nesprávný výsevní kotouč s vyšším 
počtem komůrek. 

Namontujte správný kotouč.  

 
Vztahuje se k výsevku 

 

Problém Příčina Řešení 
Poplašná 
znamení 
celkového 
výsevku 

Plané poplachy nebo skutečně 
chybný výsevek kvůli nastavení 
monitoru s nesprávným počtem 
secích jednotek, rozestupem nebo 
aktivními secími jednotkami 

Při odhalování a odstraňování závad s výsevkem, nejdříve 
vždy vylučte nastavení monitoru setí. Opět prohlédněte 
konfiguraci secího stroje a nastavení monitoru. 

Nesprávné množství komůrek Vyměňte výsevní kotouče za správné kotouče, nebo znovu 
nastavte dávku pro současné kotouče (jestliže jsou v rozsahu). 

Nesprávná vzdálenost snímače 
rychlosti.  

Na secím stroji zkontrolujte, zda je vzdálenost snímače 
rychlosti od kola mezi 1/16 palce až do 1/8 palce (1,6 - 3,2 
mm). Nesprávná vzdálenost může způsobit kolísavý signál 
rychlosti a být příčinou toho, že monitor podá zprávu o 
nesprávném výsevku. 

 Nesprávná konstanta snímače 
rychlosti. 

Proveďte kalibraci podle návod k obsluze monitoru DICKEY-
john®. 

Výsevek v 
brázdičce 
neodpovídá 
oznámenému 

Malá semena (například čirok) 
nejsou v trubce spolehlivě 
snímána 

Aby jste minimalizovali lehké rušení okolím, jeďte s nasa-
zenými dešťovými kryty. Pro náhradu vynechávek semen 
použijte v systému monitoru Dickey John součinitele nastavení 
výsevku. Například, změňte nastavení hodnot výsevku 
DICKEY-john®  ze 100% až na 130%, nebo podle potřeby na 
140%. Pamatujte si to ale při nastavení do 100% pro velká 
semena. 

Snímač semen v trubce nepočítá 
všechna semena 

Pomocí dlouhého a úzkého kartáče vyčistěte trubku pro 
semena od naneseného grafitu a prachu. Vyměňte snímač, 
který má závadu. 

 Hodnota semena /otáčku v 
nastavení DICKEY-john® se 
nerovná počtu komůrek na 
kotouči. 

Na obrazovce nastavení opravte hodnotu a nebo namontujte 
kotouč se správným počtem komůrek. 

Nadměrné 
popraskání 
semen 

Nesprávná velikost komůrky pro 
semeno Pro setí použijte správný kotouč.  

Poškozené, staré nebo přesušené 
osivo Použijte nové osivo.  

Nevyčištěné osivo  Použijte vyčištěné osivo.  
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Vztahuje se k výsevku 
 

Problém Příčina Řešení 
Místa bez 
náběru a 
prázdná místa 
po otáčení 

Ventilátor byl při otáčení vypnut Ponechejte ventilátor v běhu. Během otáčení musí být udržen 
ve výsevním ústrojí tlak, nebo budou semena vypadávat z 
komůrek kotouče.  

Nedostatečný průtok hydrauliky 
pro udržení ventilátoru v běhu při 
otáčkách, požadovaných pro 
udržení tlaku vzduchu ve 
výsevním ústrojí 

Porovnejte výkonnost traktoru s požadavky (strana 137).  
Jestliže je dostatečná:  
• Před zapnutím zvedání sklopte znamenáky.  
• Použijte méně agresivní rychlost zvednutí.  
• V průběhu činností po ukončení průjezdu sledujte otáčky 

ventilátoru.  
Neschopné 
nastavení 
dostatečně 
nízkého tlaku 
vzduchu.  

Software DICKEY-john® se 
dostalo na spodní hranici. 

Na úrovni obsluhy 2 snižte v software spodní hranici regulace 
vzduchu.  

Otáčky ventilátoru jsou příliš 
vysoké, lopatka se otáčí na 
maximum.  

Snižte otáčky ventilátoru.  

Osivo z jediné 
secí jednotky je 
uložené příliš 
mělce a nebo je 
rozptýlené na 
zemi   

Spodní strana semenovodu 
(trubky se semeny) je poškozená.  

Vyměňte semenovod (trubku se semeny). Vyhněte se 
nastavení secího stroje přímo dolů. Při spouštění použijte 
dopředný pohyb.  

Řádek nepronikne stopy 
pneumatik.  Zvětšete přítlak pružin na rameno paralelogramu.  

Hloubka prořezávacího kotouče je 
příliš malá.  

Změňte nastavení bočního hloubkového kola.  

Byly 
načasované 
zdvojené řádky, 
ale staly se 
nevčas. 

Když se změní výsevek, změní se 
načasování. 

Podle výsevku založeného na tabulce načasování znovu 
proveďte načasování výsevního ústrojí.  

Přeskočil řetěz.  Zkontrolujte řetězová kola a řetězy, zda nejsou nadměrně 
opotřebená nebo táhla zarezavělá.  

Systém je 
neschopný 
automatického 
ovládání tlaku 
vzduchu ve 
výsevním 
ústrojí. 

Signál ze snímače tlaku vzduchu 
se ztratil (poškozený snímač nebo 
kabeláž). 

Tlak vzduchu může být ovládaný ručně, poraďte se s návodem 
k obsluze Ovládání secího stroje DICKEY-john®, úroveň 
obsluhy 2/3.  
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Odhalování a odstraňování závad dodávky semen 
 

Problém Příčina Řešení 
Jediná secí jednotka není plněná 
nebo nedrží krok s ostatními secími 
jednotkami.  

Y-trubka je nakloněná k/odkloněná 
od přívodního potrubí.  

Uvolněné potrubí a otočené tak, že 
ohyb vede přímo dolů a Y-trubka se 
nedotýká předního nebo zadního 
vzduchového potrubí.  

Výpadní trubka do výsevního 
ústrojí je příliš dlouhá, způsobuje 
hromadění semen a ucpává hadici 
nebo Y-trubku.  

Zkrátit hadici (se zvednutým secím 
strojem, ale secí jednotkou spuštěnou, 
to zajistí že hadice není příliš krátká). 

Oba řádky mají na jednom výsevním 
ústrojí malý výstup nebo nedrží krok s 
ostatními secími jednotkami.  

Ucpání ve vzduchové štěrbině v 
horní straně vzduchové komory.  

Uvolnit za použití dlouhého úzkého 
pracovního nástroje a zabránit 
vyprázdnění hadice přes její výpustný 
otvor.  
 
Možná bude nezbytné dostat se do 
vzduchové komory nebo pro uvolnění 
odpadu ze štěrbin použít přístup 
bočními dvířky. 

 Špatné směrování hadice 
(semenovodu) mezi dopravní 
hadicí a vzduchovou komorou na 
křídle.  

Správné směrování hadice.  

Více secích jednotek má výpadek pro 
nedostatek semen.  

Otáčky ventilátoru jsou příliš 
vysoké/příliš nízké.  Zkontrolujte/nastavte otáčky ventilátoru. 

Bez osiva.  Přidejte osivo.  
Jeden nebo více semenovodů je 
ucpaných pouze před vzduchovou 
komorou.  

Otáčky ventilátoru jsou příliš 
vysoké/příliš nízké.  Zkontrolujte/nastavte otáčky ventilátoru. 

Možné unikání vzduchu.  Zkontrolujte unikání vzduchu ve 
výstupu mezi skříní a horní stranou 
výsevního ústrojí.  

Všechny secí jednotky chybují.  Nedostatek semen.  Otáčky ventilátoru jsou příliš vysoké. 
Nastavte otáčky ventilátoru.  

 Extrémně vysoký výsevek může 
vyžadovat nepatrně sníženou pracovní 
rychlost.  

1, 2, 3, nebo více výpustných otvorů 
poškozených.  
 

Výpustné otvory mohou být vedle 
sebe nebo nepravidelně. Ucpávání se 
také může stěhovat z jednoho 
výpustného otvoru k dalšímu.  

V kanálu s osivem ve spodní 
straně vzduchové komory je cizí 
předmět.  

Vyprázdněte komoru s osivem.  

Málo nebo žádné osivo pro mnoho 
secích jednotek s intenzívně 
ošetřenými semeny.  

Ošetřená semena jsou lepkavá.  Pro vysušení ošetřeného osiva do něho 
přidejte Ezee Glide Plus.  

Přípravek na ošetření je 
rozmíchaný nerovnoměrně a osivo 
ucpává výstupní otvory.  

Vyprázdněte osivo. Znovu smíchejte.  

 



90  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Odhalování a odstraňování obecných závad 
 

Problém Příčina Řešení 
Výstrahy 
výsevku 

Viz “ Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku ” na straně 84.  

Zůstává 
nadměrné 
množství 
semen 

Viz “ Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku ” na straně 84.  
Velikost pole se liší.  Po vyloučení problémů s výsevkem překontrolujte geografii.  
Nadměrné mezery mezi průjezdy 
secího stroje.  

Nastavte znamenák, strana 166.  

Spotřeba 
osiva je příliš 
vysoká 

Viz “ Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku ” na straně 84.  
Velikost pole se liší.  Po vyloučení problémů s výsevkem překontrolujte geografii.  
Nadměrné překrývání. Nepravidelný 
tvar pole.  

Nastavte znamenák, strana 166.  

Secí jednotky 
nesejí 

Jestliže nebyly zjištěny monitorem 
setí, zkontrolujte, zda secí jednotky 
nemají ucpané trubky s osivem 

Zvedněte secí stroj, odkryjte spodní stranu trubky se semeny a 
vyprázdněte ji.  

Nerovnoměr. 
vzdálenost 
semen 

Viz “ Tabulky odhalování a odstraňování závad výsevku ” na straně 84.  
Nadměrná pracovní rychlost.  Snižte pracovní rychlost.  
Nečisté osivo.  Použijte vyčištěné osivo.  
Poškozené trubky s osivem  Proveďte kontrolu; proveďte opravu nebo výměnu.  
Ucpávání Seed-Lok®.  Zamkněte Seed-Lok®, strana 79.  
Kotouče secí jednotky se neotáčejí.  Viz “ Kotouče secí jednotka se neotáčejí volně ” v této 

tabulce odhalování a odstraňování nedostatků.  
Opotřebená/rezavá řetězová kola 
a/nebo napínací řetězové kolo nebo 
ložiska.  

Zkontrolujte a vyměňte jakákoliv opotřebená/rezavá řetězová 
kola nebo napínací řetězová kola.  

Částečně ucpaná trubka secí 
jednotky s osivem.  

Zvedněte secí stroj, odkryjte spodní stranu trubky se semeny a 
vyprázdněte ji.  

Nedostatek vhodného lubrikantu na 
semenech.  

Viz “Lubrikant osiva” na straně 129.  

Secí stroj 
není 
rozložený 
nebo úplně 
rozložený 

Sklápěcí válce jsou mimo fázi Válce opět sfázujte, odkaz na straně 31  
Vzduch ve vedení  Odvzdušněte obvod sklopení, odkaz na straně 101  

Nerovnoměrn. 
hloubka setí 

Nadměrná pracovní rychlost.  Snižte pracovní rychlost.  
Podmínky setí příliš mokré.  Počkejte, dokud nebude sušší počasí.  
Nesprávné nastavení hloubky 
krojidlového kotouče.  

Podívejte se na: návod k obsluze krojidlového kotouče nebo 
nastavení krojidlového kotouče, namontovaného na jednotku.  

Nadměrné nebo nevhodné nastavení 
pružiny přítlaku secí jednotky.  

Viz secí jednotky řady 25, strana 65.  

Poškozené trubky s osivem.  Překontrolujte trubky s osivem, zda nejsou poškozené.  
Seed-Lok® obalené nečistotou.  Uzamkněte Seed-Lok®, strana 79.  
Secí jednotka neproniká nízkými 
místy.  Nastavte secí jednotku, viz pokyny začínající na straně 65.  

Obtížné podmínky setí.  Proveďte novou přípravu pole.  
Přitlačovač semen není na svém 
místě a není nastavené správné 
napětí.  

Viz “ Nastavení přitlačovače semen” na straně 79.  
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Odhalování a odstraňování obecných závad 
 

Problém Příčina Řešení 
Přítlačné 
kolečko nebo 
secí jednotka 
se ucpávají 

Podmínky setí příliš mokré.  Počkejte, dokud nebude sušší počasí.  
Příliš moc přítlaku na secí jednotku.  Snižte přítlak na secí jednotku.  
Krojidlový kotouč nastavený příliš 
hluboko, vynáší nahoru příliš bláta a 
vlhkost.  

Překontrolujte nastavení krojidlového kotouče.  

Secí stroj není nastavený tak, aby 
běžel na stejné úrovni zepředu až 
dozadu.  

Zkontrolujte výšku tažné oje, strana 20  

 Necouvejte se secím strojem v zemi.  Očistěte a zkontrolujte zda nedošlo k poškození.  
 Závada ložiska kotouče.  Vyměňte ložisko kotouče.  
 Opotřebené ostří kotouče.  Vyměňte kotouč.  
 Stěrka je opotřebená nebo 

poškozená. Boční hloubková kola 
nejsou správně nastavena.  

Nastavte boční hloubková kola.  

Kotouče secí 
jednotky se 
neotáčejí 
volně 

Secí jednotka ucpaná nečistotami.  Secí jednotku očistěte.  
Podmínky setí příliš mokré.  Počkejte, dokud nebude sušší počasí.  
Nesprávné nastavení bočních 
hloubkových kol   

Viz “ Nastavení bočních opěrných kol ” na straně 71.  

Secí jednotka Seed-Lok® je ucpaná.  Uzamkněte Seed-Lok®, strana 79.  
Závada ložiska kotouče.  Vyměňte ložisko kotouče.  

 Ohnutí nebo zkroucení rámu secí 
jednotky.  Rám secí jednotky vyměňte.  

 Částečně ucpané trubka secí 
jednotky se semeny.  

Zvednout secí stroj nahoru, odkrýt spodní stranu trubky se 
semeny a vyprázdnit.  

Přítlačná 
kolečka 
neutužují 
půdu tak, jak 
je 
požadováno.  

Nesprávné ruční seřízení pružiny Viz “ Nastavení přítlačného kolečka” na straně 80.  
Nedostatečný přítlak secí jednotky Viz “ Přítlak secí jednotky ” na straně 65.  
Použití nesprávného profilu 
pneumatik pro vaše podmínky. 

Kola s klínovým profilem pracují nejlépe v řádcích s úzkými 
rozestupy a v mokrých podmínkách. Kola se zakulacenou 
hranou nejlépe pracují v řádcích se širokými rozestupy a v 
sušších podmínkách. 

Není ve vodorovné poloze zepředu 
dozadu.  Zkontrolujte výšku tažné oje, strana 20 

Přesazení kolo potřebuje nastavení 
podle podmínek 

Viz “ Nastavení přítlačného kolečka” na straně 80.  

 Příliš vlhká nebo hrudovitá půda Počkejte, dokud nebude sušší počasí nebo proveďte novou 
přípravu pole.  

Vyfukování 
semen z 
oblasti dvířek 
výsevní 
skříně 

Ventilátor se otáčí příliš rychle. 
Těsnění mezi vzduchovou komorou a 
zásobníkem je poškozené nebo není 
nastavené.  

Zpomalte ventilátor. Zkontrolujte a nastavte těsnění. Těsnění 
by mělo být neporušené a pod zásobníkem osiva stlačené na 
asi 1/2 palce (13 mm).  

Vedení 
vzduchu se 
ucpává mezi 
vzduchovou 
komorou a Y-
rozdělovači 

Otáčky ventilátoru jsou nízké.  Zvyšte otáčky ventilátoru.  
Unikání vzduchu mezi vzduchovou 
komorou a rozdělovacím potrubím 

Překontrolujte na netěsnosti a opravte podle potřeby.  

Nevhodné směrování hadice, 
prohnutí nebo zauzlování 

S rozloženým secím strojem hadice by měly procházet držáky 
mírně ve tvaru "S", bez nadměrných prověšení.  
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Odhalování a odstraňování obecných závad 
 

Problém Příčina Řešení 
Ucpání 
vedení 
vzduchu mezi 
Y-trubkou a 
výsevní 
ústrojím 

Prohnutí nebo zauzlení vzduchové 
hadice.  

Zkontrolujte trubku vedení vzduchu, umístěnou v přivařené 
opěře. Jestliže je dobrá, zkraťte jakoukoliv hadici, která se 
kvůli stárnutí protáhne.  

Výsevní ústrojí je zavřené, ale Y-
trubka je otevřená.  Y-trubku uzavřete.  

Montážní skupina vzduchových 
trubek není umístěná na správném 
úchytu.  

Přesuňte montážní skupinu do správné polohy Y-trubek přes 
výsevní ústrojí secích jednotek.  

Prohnuté vzduchové hadice kvůli 
nesprávné výšce rámu 

Zvedněte nebo spusťte tažné oje tak, aby prostřední část 
rámu byla rovnoběžně s plochou opěrného kola.  

Hydraulicky 
ovládaný 
znamenák 
pracuje 
nesprávně, 
nebo vůbec 
ne 

spínač Marker (Znamenák)/Fold 
(sklopení) je nastavený na Fold 
(sklopení).  

Spínač CFM musí být nastavený na “Marker”. Před obsluhou 
spínače nastavte vnější okruh traktoru na neutrál nebo volnou 
polohu.  

Ventil Marker/Aux je nastavený na 
Aux (vnější okruh)  

Na secím stroji, s na přání dodanými vnějšími okruhy 
hydrauliky, musí být pro činnost znamenáku ventil voliče 
nastavený na Marker. Před přepínáním ventilu nastavte vnější 
okruh traktoru na neutrál nebo do plovoucí polohy.  

Vzduch nebo olej uniká šroubením 
nebo spojením hadic.  

Zkontrolujte všechna šroubení a přípojky hadic, zda neuniká 
vzduch nebo olej.  

Nízká hladina hydraulického oleje 
traktoru.  Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje traktoru.  

Uvolněné nebo chybějící šrouby 
nebo sponky.  Všechny šrouby a sponky zkontrolujte.  

 Jehlový ventil (y) v sekvenčním 
ventilu je ucpaný.  

Otevřete jehlové ventily, nechejte projít znamenák pomalu 
cyklem a jehlové ventily resetujte, odkaz na straně 164.  

Kotouč 
znamenáku 
nezanechává 
stopy 

Pákový mechanismus, sklápějící 
znamenák, ho nestačí uvolnit a 
umožnit, aby kotouč znamenáku 
zapadnul do prohlubenin na poli.  

Maximální pokles volné polohy by měl být omezený zářezem 
na konci pístnice válce znamenáku, odkaz na straně 166.  

 Vraťte kotouč znamenáku do tahu nebo shoďte nečistoty.  
Vnější okruhy 
hydrauliky 
nepracují 

Spínač Marker/Fold je nastavený na 
Fold  

Pro funkci Aux musí být spínač CFM nastavený na “Marker”. 
Před spínáním nastavte vnější okruh traktoru na neutrál nebo 
do volné polohy.  

Ventil Marker/Aux je nastavený na 
Marker  

Ventil voliče musí být nastavený na Aux. Před změnou ventilu 
nastavte vnější okruh traktoru na neutrál nebo do volné 
polohy.  

Hydraulicky 
ovládaný 
závěs 
nezůstane 
zvednutý 

Přepouštěcí ventil v závěsu je 
otevřený 

Uzavřete ventil.  

Údaj rychlosti 
neodpovídá 
traktoru 

Údaj rychlosti na monitoru bude 
odpovídat traktoru pouze se 
spuštěným secím strojem   

Jestliže v průběhu setí rychlosti nesouhlasí (se spuštěným 
secím strojem, překalibrujte snímač rychlosti radaru se secím 
strojem spuštěným. Viz stranu 167.  
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Údržba a mazání 

 
Údržba  
Řádné ošetření a údržba je klíčem k dlouhé životnosti 
stroje. S důkladnou a soustavnou kontrolou, se můžete 
vyhnout drahé údržbě, prostojům a opravám.  

Před prováděním jakéhokoliv seřizování nebo činnostmi 
spojenými s údržbou vždy vypněte traktor a vyjměte 
klíček.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
Při práci na stroji vždy musí být přepravní zámky na 
svém místě a rám dostatečně zablokovaný nahoře. Pod 
padajícím strojem můžete být vážně zraněný nebo zabitý 
rozdrcením.  
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí vysokotlaké kapaliny:  
Před natlakováním překontrolujte všechna hydraulická 
vedení a šroubení. Únik kapaliny z velmi malého otvoru 
může být téměř neviditelný. Pro ověření podezření na 
netěsnosti použijte papír nebo lepenku, nikoli části těla a 
noste silné rukavice. Únik kapaliny pod tlakem může být 
dostatečný k tomu, aby proniknul do kůže. Jestliže se 
nehoda vyskytne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
od lékaře, obeznámeného s tímto druhem poranění.  

1. Po několika hodinách použití vašeho secího stroje 
zkontrolujte všechny šrouby, zda jsou utažené.  

2. Demontujte nadměrně vytahané řetězy. Čistěte a 
používejte mazadlo na řetězy na všechny válečkové 
řetězy podle potřeby.  

3. V pneumatikách secího stroje udržujte správný tlak 
vzduchu.  

4. Udržujte stěrky kotouče správně nastavené.  

5. Secí stroj čistěte běžně. Pravidelné a důkladné 
čištění prodlouží životnost stroje a sníží potřebu 
údržby a oprav.  

6. Namažte oblasti uvedené v“ Mazání a naplánované 
údržby ” na straně 112.  

7. Vyměňte jakkoliv opotřebené, poškozené nebo 
nečitelné bezpečnostní štítky a získejte nové štítky od 
vašeho prodejce Great Plains.  

 
 

 
 



94  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Vyprázdnění materiálu 
Když je setí dokončené, je obvyklým případem, že 
nějaké osivo zbývá. Osivo může být ve výsevní skříni 
nebo volně ložené v zásobníku, osivo ve vzduchové 
komoře, malé množství semen v hadicích vedení 
(semenovodech) a semena jsou také ve výsevních 
ústrojích. Některá výsevní ústrojí mohou být naplněná až 
k odvzdušňovacímu otvoru nahoře (který zabrání 
dopravě dalších semen do výsevní ústrojí).  

Postup úplného vyčištění systému probíhá ve 3 krocích.  

A. Prázdná vzduchová komora (a zásobník, jestliže se 
požaduje).  

B. Vyfoukat zbylá semena do výsevního ústrojí.  

C. Vyčistit výsevní ústrojí s ventilátorem v běhu.  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Potenciální nebezpečí prachu a chemických výparů:  
Noste respirátor a jakékoliv další ochranné vybavení, 
speciálně určené dodavatelem osiva a/nebo přípravků 
pro ošetření osiva. V průběhu čistění zásobníku 
očekávejte prach a výpary.  
 

Vyprázdnění vzduchové komory  
1. Pod vyprazdňovací dvířka vzduchové komory 

umístěte plachtu nebo velkou nádobu.  
 

Odkaz na Obr. 106  
2. Uzavřete posuvná hradítka  na výsevní skříni nebo 

zásobníku volně loženého osiva.  

3. Otevřete čistící dvířka vzduchové komory.  

4. Jestliže jsou namontované výsevní skříně, postupně 
otevřete posuvná hradítka výsevní skříně. Ponechejte 
hradítka zásobníku volně loženého osiva zavřené, 
ledaže by zásobníky skutečně potřebovaly být 
vyprázdněné.  

 Když opět plníte osivo, pro usměrňování průtoku 
semen použijte hradítka.  

5. Jakmile bude průtok klesat, posuvné hradítko rychle 
otevřete a uzavřete a tím vytlačíte semena z dráhy 
hradítka. Klepněte na postranice výsevní skříně a tím 
uvolníte zbylá semena.  

 
Vyprázdnění pneumatického systému  
 

Odkaz na Obr. 107 (který také zobrazuje výsevní 
ústrojí s dešťovým krytem a vyjmutým kotoučem - 
neodstraňujte kotouč před krokem 14). 
6. Zavřete posuvná hradítka.  

Uzavřete dvířka čistícího otvoru vzduchové komory.  

7. Nastavte všechny clony vstupních otvorů osiva na 
uzavřeno (ruční páka  je úplně zvednuta do polohy 
nad seřízením“I”).  

 Tento krok zabrání stlačenému vzduchu z výsevního 
ústrojí unikat zpět, proti vzduchu dopravujícího osivo 
do výsevních ústrojí, která mají malé zásoby osiva 
nebo jsou prázdná.  

 
 

VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí zapadnutí a rychlého udušení:  
Nikdy nevstupujte do zásobníku, z jakýchkoliv důvodů.  
Vždy ponechejte síto na svém místě.  

▲ Zásobník, který je plný nebo se pouze jeví jako plný, 
může svádět k riziku. Do obilí můžete úplně 
zapadnout, nebo vstoupit do prostoru bez kyslíku a 
udusit se během několika sekund. Můstky a 
škraloupy v obilí jsou obzvláště nebezpečné.  

▲ Když jsou přítomny nebezpečné výpary, můžete se 
s nebezpečím rychle vyrovnat s otevřeným víkem 
zásobníku.  

▲ Nevstupujte do zásobníku při nakládání materiálu, 
vyprazdňování materiálu, čištění zásobníku nebo 
údržbě měřidla.  

▲ Vyčistěte zásobník tlakovým mytím z vnější horní 
strany zásobníku.  

 
 
 
 

 
Obr. 106 

Otevřená posuvná hradítka zásobníku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 107 

Uzavřená clona vstupního otvoru osiva 
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Odkaz na Obr. 108  
8. Jestliže má secí stroj Y-trubky, uzavřete uzávěry na 

všech Y-trubkách.  

9. Zapněte ventilátor a nechte ho běžet. Pro snížení 
regulovaného tlaku vzduchu na nízkou hodnotu - 1 
palec vodního sloupce nebo menší - použijte 
membránové tlačítkoa "SPLIT AIR-“, to odvede 
většinu vzduchu do systému dopravy semen.  

 Snižte otáčky ventilátoru na ty, které jsou 
nezbytné pro získání nízkého tlaku vzduchu ve výsevním 
ústrojí.  

S běžícím ventilátorem vyprázdněte výsevní ústrojí. 
Pracujte od jedné strany secího stroje ke druhé.  

 

Vyprázdnění výsevního ústrojí  
Když je setí dokončené, obvykle nějaké osivo zbývá. 
Osivo může být v zásobníku, hadicích vedení 
(semenovodech), a výsevním ústrojí.  
 

Odkaz na Obr. 109  

Secí stroj obsahuje nádobku 817-811C, určenou pro 
čištění výsevního ústrojí, uloženou v pružinou zatíženém 
držáku na pravém zadním vzduchovém potrubí. 
Nádobka může pojmout všechno osivo z výsevního 
ústrojí a vstupního otvoru (až do uzavřeného posuvného 
hradítka).  

Nádobka může být upravena na skutečnou nálevku, 
vhodnou pro úplné vyčištění systému.  

Poznámka: Zásobníky jsou připojeny k secím jednotkám 
připnutými hadicemi a nejsou určeny k 
běžnému odjištění a vyprázdnění pro čištění.  

 

Úprava nálevky 
Potřebný materiál a nářadí:  

•  I.D. hadice délky 11/2 palce  

•  Svěrka se šnekovým převodem a s pracovním 
průměrem přibližně 11/2 až do 21/2 palce  

• pila na kovb s jemně ozubeným ostřím 

Upravte jímku  z nálevky. Nasuňte hadici  úplně 
nahoru na konec nálevky. Zajistěte ji svěrkou  
((neutahujte svěrku příliš, stěna nálevky by se mohla 
rozdrtit).  

Volba postupu úplného čištění systému závisí na tom, 
zda je 817-811C použitá jako nádobka nebo nálevka.  

 
Obr. 108 

Uzavřená Y-trubka 
 
 
 

 
Obr. 109 

Upravte nádrž pro nálevku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Funkce "FILL METER (NAPLNĚNÍ VÝSEVNÍHO ÚSTROJÍ)" může odvést všechen vzduch pro dopravu osiva, ale udělá to pouze po krátké 
časové období (~90 sekund).  

b. Stěna nálevky je tenká ABS. Odstřihněte trubici - řezné nástroje ji mohou zlomit. Otáčivé typy řezného nástroje trubice mohou proklouznout.  
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Odkaz na Obr. 110  
Nádobka/nálevka může být připojena ke skříni výsevního 
ústrojí, během čištění uvolní vaše ruce pro jiné úkoly. 
Normální použití nálevky je:  

10. Ve výsevním ústrojí uzavřete clonu vstupního otvoru 
osiva (strana 73). Tím minimalizujete objem osivo ve 
vyjmutém kotouči.  

11. Odstraňte dešťový kryt (strana 73). Nálevka nemůže 
zaskočit na své místo s namontovaným krytem.  

12. Vyrovnejte levý (zadní) konec hubičky nálevky  
s horní stranou spodního (zadního) ouška západky 
krytu. Umístěte pravý (přední) konec hubičky nálevky 

 mezi skříň výsevního ústrojí a trubku s osivem.  

13. Otáčejte nálevkou dopředu, dokud žlábek uprostřed 
hubičky nezachytí úchytku na spodní straně 
uprostřed skříně výsevního ústrojí.  

14. Odstraňte výsevní kotouč (strana 76).  

15. Pro vyprázdnění osiva do Y-trubky nebo trubky křídla 
pomalu otevřete clonu osiva (strana 73).  

16. Jestliže je pneumatický systém v činnosti (a Y-trubka 
otevřená), může tam být více osiva, než může 
nálevka pojmout (jako nádobka). Použijte clonu pro 
otočení průtoku osivo ven a vyprázdnění nálevky.  

 

Odkaz na Obr. 111  
17. Vyčistěte osivo ze všech kartáčů (doporučeno koupit 

vysavač).  

18. Zkontrolovat kartáče (strana 97).  

19. Otáčeje nálevkou ve směru hodinových ručiček, 
demontujte a vyprázdněte.  

20. Pro nastávající práce:  
Namontujte kotouče pro příští osivo a nebo slepé 
kotouče (strana 77). Nastavte clonu vstupního otvoru 
pro příští osivo (strana 73).  

21. Pro uskladnění:  
Uzavřete clonu vstupního otvoru semen. Zanechejte 
kotouč venku. Uzavřete Y-trubku (jestli vůbec jsou).  

22. Znovu namontujte dešťový kryt (strana 73).  

 

 
Obr. 110 

Umístění nálevky a její zapojení 
 
 
 
Alternativní vyprázdnění výsevního 
ústrojí  
 
Pro vyprázdnění výsevního ústrojí použijte vysavač, 
hadici s úzkou hubicí:  

• Uzavřete clonu osiva.  

• Povolte svěrku výsevního ústrojí, podržte kotouč proti 
výsevnímu ústrojí.  

• Naklonit horní stranu kotouče ven z výsevního ústrojí.  

• Vložit hubici hadice a odstranit semena.  

• Aby jste umožnili semenům ve vstupním otvoru a 
výpadní hadici vysání hubicí vysavače, otevřete 
clonu.  

 
 

 
Obr. 111 

Kontrola kartáče 
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Údržba kartáče výsevního ústrojí 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Pravděpodobné nebezpečí chemikáliemi:  
Při čištění kartáče noste respirátor. Na kartáčích 
zůstanou zbytky mastku a grafitu, a mohou na nich 
zůstat zbytky nebezpečného ošetření semen.  
 

Odkaz na Obr. 112  
Pro čištění kartáče je doporučený vysavač HEPA. 
Propírání kartáčů není doporučené, může způsobit 
zcuchání. Nevyškrabujte je ostrými nástroji.  

První znamení nadměrného kartáčování nebo poškození 
otěrem jsou normálně zaznamenané na monitoru setí 
nebo podle činnosti pneumatického systému.  

• Jestliže jsou štětiny kartáče  
opotřebené/poškozené, vzrůstá nebezpečí 
"dvojnásobných náběrů" osiva, zvýší se výsevek.  

 Občasný nález prasklého semene "zachyceného" na 
chomáči vláken není nic mimořádného, a není 
žádným indikátorem toho, že je zapotřebí údržba 
kartáče. Pouze semeno odstraňte.  

• Jestliže jsou stěrací kartáče  opotřebené / 
poškozené, seřízení tlaku vzduchu může být 
nestabilní, nebo občas vyžaduje zvýšení otáček 
ventilátoru.  

 Jestliže zjistíte, že potřebujete překročit doporučený 
rozsah otáček ventilátoru, seřízený pneumatický 
systém může odebírat příliš mnoho vzduchu zásluhou 
netěsnosti výsevního ústrojí. 

 V kritických případech může semeno pronikat mimo 
stěrací kartáče, příčinou jsou špičky ve výsevku. 
Jestliže často zpozorujete semena mezi stěracími 
kartáči, jeden nebo oba mohou potřebovat výměnu. 

• Jestliže je kartáč vypadlých semen  opotřebený / 
poškozený, jeho antistatický účinek může postupně 
mizet, což může mít za následek "míst bez náběru" 
kvůli selhání uvolnění menších semen a nižší 
výsevek.  

Jestliže nějaká, jasně viditelná drážka v kartáči  je 
opotřebená, vyměňte ho. 

 

 
 
 
 

 
Obr. 112 
Kartáče 
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Výměna kartáče výsevního ústrojí 
Podívejte se do katalogu náhradních dílů (401-705P) na 
současná čísla dílu pro výměnu.  
 

Odkaz na Obr. 113  
Výměna poškozeného kartáče   
1. Demontujte a uložte oba závrtné šrouby s 

šestihrannou hlavou 10-24  a matice nylock 
(nejsou vidět).  

2. Demontujte montážní skupinu poškozeného kartáče 
, a vyměňte za novou montážní skupinu. 

3. Znovu vložte šrouby 10-24 a opět zapněte 
matice nylock. Opatrně přitáhněte každou matici, 
dokud destička pod hlavami šroubů nemá žádnou 
vůli.  

4. Přidejte polovinu otáčky matice. Neutahujte 
připevňovače na normální utahovací moment 10-24, 
nebo destička se může zlomit.  

 

Výměna stěracího kartáče 
Poznámka: Nepovolujte nebo nedemontujte žádný ze tří 

závrtných šroubů s hlavou 5/16-18, 
upevňující držák kartáče.  

1. Vložte plochou čepel velkého šroubováku do drážek 
západek držáku kartáče . Pro uvolnění držáku 
kartáče  otáčejte každou západkou ve směru 
hodinových ručiček. 

2. Připravte do úchytu kartáč u výpadu semen  (který 
bude uvolňovat vypadávání). Nasuňte držák kartáče 
vlevo a uvolněte přední hranu zespod podložky   . 
Odstraňte držák kartáče.  

3. Odstraňte použitý stěrací kartáč z držáku jeho 
posouváním směrem dolů z drážek.  

 

Odkaz na Obr. 114  
4. Vložte vyměněný stěrací kartáč do drážek v držáku 

na spodní straně tak, aby stupňovité konce  byly 
na spodní straně.  

 

Odkaz na Obr. 113  
5. Zkontrolujte umístění stěracího kartáče pomocí 

zkušebního, znovu vloženého držáku kartáče. Konce 
dlouhého kartáče musí bezpečně zapadnout do 
drážek skříně výsevního ústrojí nahoře  a níže 
vzadu . Spodní konec krátkého kartáče musí 
bezpečně zapadnout v nižší přední drážce skříně . 
Jestliže pro opětovné usazení držáku kartáče bude 
požadovat nějaká významná síla, je stěrací kartáč 
pravděpodobně příliš vysoko nebo příliš nízko. 

6. Uvolněte polohu držáku kartáče, přemístěte kartáč u 
výpadu semen (viz níže) a znovu usaďte držák 
kartáče.  

7. Začněte se západkou na spodní straně, vykývněte 
západky  dozadu do zapnutí. 

 
Obr. 113 

Výměna kartáče 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 114 

Stupně stěracího kartáče 
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Údržba výsevního kotouče 
 

Odkaz na Obr. 115  
Po vyjmutí výsevních kotoučů je zkontrolujte, zda nejsou 
opotřebené a poškozené. Jestliže v buňkách komůrek , 
není žádný prach ze semen nebo nános přípravku po 
ošetření, nebo podél zvednutých hřbetů stěračů , 
očistěte kotouče a znovu je zkontrolujte.  

Kotouče vyměňte za situace, kdy jsou:  

• Odštípnutá místa na obvodu . Těmi bude unikat 
vzduch.  

• Odštípnutá místa na hranách nebo ve vytvarovaných 
stěnách buněk komůrek . Ty mohou propouštět 
vzduch a/nebo nepříznivě ovlivnit stírání.  

• Praskliny na pracovní straně kotouče , dlouhé více 
než 2 palce (5 cm), nebo jakékoliv praskliny v 
opěrných žebrech nebo na hraně.  

• Deformace - jestliže některá část kotouče při práci 
netlačí stále na kartáč u výpadu semen (strana 75), 
kotouč vyměňte.  

• Opotřebení - jestliže je hřbet stěrače odřený, kotouč 
vyměňte. Jestliže komůrky pro semena jsou 
prodřené, nebo se vzduchové otvory  zvětšily, 
kotouč vyměňte.  

 
Čištění a uložení výsevních kotoučů 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Pravděpodobné nebezpečí chemikálie:  
Při mytí kotoučů noste rukavice. Vyvarujte se stříkání. 
Neumývejte kotouče tak, kde se připravuje potrava, nebo 
kde se umývá kuchyňské nebo jídelní nádobí. Na 
výsevních kotoučích zůstanou zbytky mastku a grafitu a 
možná ještě zbytky po ošetření osiva nebezpečnými 
přípravky. I když jsou kotouče pro myčku na nádobí 
bezpečné, neumývejte je v zařízeních, které se rovněž 
používají k mytí věcí, určených pro přípravu nebo 
podávání potravin.  

Pro odstranění nánosu použijte teplou nebo horkou 
vodu, jemné mýdlo a houbu nebo měkký kartáč.  

Jestliže jsou kotouče umyté, tak dříve než je uskladníte, 
úplně je osušte.  

Originální přepravní krabice uschovejte pro uložení 
kotoučů. Navíc, uložte je na hranu (a nenakloněné), 
nebo narovnané vodorovně na hromadu na uzávěru, tím 
odstraníte jakékoliv nebezpečí deformací. Jakékoliv 
zůstatky semen na kotoučích mohou vábit škodlivý 
hmyz. Aby jste zabránili poškození hlodavci, suché 
kotouče úplně zakryjte.  

 
 
 

 
Obr. 115 

Komůrky a stěrač výsevního kotouče 
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Údržba hydrauliky  
 

Údržba hydraulického pohonu  
Jako u jakéhokoliv hydraulického systému, nejběžnější 
příčinou problémů v činnosti a předčasného opotřebení 
je znečištění. Před připojením hadic k traktoru věnujte 
mimořádné úsilí důkladnému očištění rychlospojek.  

Filtr: Veškerá kapalina je filtrována skrz vysokotlaký filtr 
(číslo výrobku 18574) a to umožňuje ochranu 
hydraulických dílů vašeho pohonu, jestliže ho řádně 
udržujete. Je vybavený ven vyskakujícím ukazatelem, 
který ohlásí varování, že vyměnitelná vložka je ucpaná, 
a jestliže se tato situace vyskytne, měla by být ihned 
vyměněna. Normální životnost vložky se bude měnit 
v závislosti na prevenci, kterou budete minimalizovat 
znečištění ve spojkách a pravidelném servisu filtrace 
v traktoru.  
 
Při výměně vložky:  
 

Odkaz na Obr. 116  
1. Odšroubujte z filtru spodní nádobku, zachyťte a 

likvidujte (2. p.) použitou kapalinu.  

2. Demontujte vložku a vyřaďte ji.  

3. Namontujte novou vložku (číslo výrobku 19856)  

4. Vyčistěte závity obalu a namažte O-kroužek 
hydraulickou kapalinou, potom obal namontujte.  

 

Odkaz na Obr. 117  
5. Bude-li to nezbytné, opět nastavte vyskakující 

ukazatel.  

Je dobrým nápadem držet vložku filtru v ruce a Great 
Plains doporučují měnit filtry ročně, ne-li častěji.  

• Mezi sezónami setí uložte ovládací panel zevnitř 
kabiny do relativně stálého a suchého prostředí.  

• Vyhněte se přímému postříkání z vysokého mycího 
zařízení na kódovací zařízení motoru a skříňku 
vnějšího ovladače. Tyto jednotky jsou utěsněny před 
normální vlhkostí, ale vysoký tlak by mohl vstříknout 
vodu do skříně.  

• Zachovávejte elektrické přípojky zbavené nečistot a 
mazacího tuku. Je dobrým nápadem občas postříkat 
svorky čističem kontaktů a tak zajistit správné 
spojení.  

 
 

 
Obr. 116 

Filtr hydrauliky  
 
 
 

 
Obr. 117 

Indikátor filtru hydrauliky 
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Odvzdušnění hydrauliky 
 

 VÝSTRAHA 
 

Nebezpečí vysokotlaké kapaliny:  
Před odpojením hydraulického vedení uvolněte tlak. Při 
práci s hydraulickými systémy noste ochranné rukavice a 
bezpečnostní nebo ochranné brýle. Uniklá kapalina pod 
tlakem může mít dostatečný tlak pro proniknutí do kůže a 
způsobit vážné poranění. Ke kontrole netěsnosti použijte 
kus papíru nebo lepenky, NIKDY NE ČÁSTI TĚLA. 
Jestliže se stane nehoda, okamžitě vyhledejte lékařskou 
péči u lékaře, obeznámeného s tímto druhem poranění.  
 
Na hydraulickém systému by měl pracovat pouze 
vyškolený personál!  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí znečištění systému:  
Při přidávání nebo výměně potrubí NPT (National Pipe 
Thread, kónický závit) - šroubení se závitem, vždy 
používejte na potrubí kapaliny těsnicí materiál. Aby jste 
se vyvarovali popraskání hydraulických šroubení, 
způsobených nadměrným utahováním a zabránili ucpání 
filtrů úlomky, nepoužívejte plastické těsnicí pásky.  
 

POZNÁMKA! 
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Před složením nebo rozložením secího stroje ho úplně 
zvedněte.  
 

Odvzdušnění hydrauliky zvedání  
Normálně je hydraulika zvedání odvzdušněna před 
naložením v továrně a jiné odvzdušnění by nemělo být 
zapotřebí, než pro úplné zvednutí a podržení páky na 
jednu minutu nebo dokud všechny válce nejsou úplně 
vysunuté.  

Jestli je zapotřebí další odvzdušnění systému zvedání, 
viz “Odvzdušnění zvedacího válce” na straně 102.  
 

Odvzdušnění hydrauliky válce sklápění  
Normálně je hydraulika sklápění odvzdušněna před 
naložením v továrně a jiné odvzdušnění by nemělo být 
zapotřebí, než pro úplné sklopení a podržení páky na 
jednu minutu nebo dokud všechny válce nedojdou ke 
konci svého zdvihu.  

Nestálé chování měřícího kola, například na poli  jeho 
odchýlení dozadu a dopředu, nebo selhání úplného 
otáčení se na místě při sklápění, to jsou znamení, že 
sklápěcí válce potřebují odvzdušnit.  

Jestliže je zapotřebí další odvzdušnění systému 
sklopení, viz “Odvzdušnění sklápěcího válce” na 
straně 102.  

 

 
 
Tabulka utahovacích momentů JIC  
 

Rozměr Foot-Pounds Nm 
7⁄16-20  11-12 15-16 
1⁄2-20  15-16 20-22 
9⁄16-18  18-20 24-28 
3⁄4-16  38-42 52-58 
7⁄8-14  57-62 77-85 
11⁄16-12  79-87 108-119 
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí trhlin, způsobených nadměrným 
utahovacím momentem:  
JIC (Joint Industry Conference 37°Flare) šroubení 
nevyžadují vysoký utahovací moment. Nadměrný 
utahovací moment může způsobit trhliny. Šroubení JIC a 
ORB (O-Ring Boss) nevyžadují těsnicí materiál.  

Poznámka: Odvzdušňujte pouze v JIC a NPT 
šroubeních. Nikdy nezkoušejte odvzdušňovat 
QD (Quick Disconnect - rychle odpojitelné) 
šroubení. Vyvarujte se odvzdušnění ve 
šroubení ORB. Pokud zůstává v obvodu 
nějaký tlak, O-kroužek se pravděpodobně 
roztrhne.  
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Odvzdušnění válce zvedání 
 

Odkaz na Obr. 118  
1. Secí stroj rozložte a spusťte.  

2. Na všech zvedacích válcích vyjměte z konce pístnice 
kolík. Uložte válce tak, aby se konce pístnice mohly 
vysunout bez nárazu do částí stroje.  

3. Povolte JIC šroubení  na spodním konci každého 
hlavního zvedacího válce.  

4. Otevřete obvod vysunutí, dokud kapalina nevstoupí 
do povoleného šroubení. Nastavte obvod na Neutrál 
a šroubení zajistěte.  

5. Povolte šroubení JIC  na spodním konci každého 
pomocného zvedacího válce.  

6. Otevřete obvod vysunutí, dokud kapalina nevstoupí 
do povoleného šroubení. Nastavte obvod na Neutrál 
a šroubení zajistěte.  

7. Do konců pístnic vložte kolíky.  
 
 
 
Odvzdušnění válce sklápění 
 
Odkaz na Obr. 119  
1. Začněte se zvednutým secím strojem a 

namontovanými zámky zvedacích válců. 

2. Vyjměte kolíky z konců pístnic válců. Orientujte válce 
tak, aby se konce pístnic mohly vysunout bez nárazu 
do některé části secího stroje.  

3. Povolte šroubení JIC ,  na spodním konci všech 
válců.  

4. Otevřete obvod vysunutí, dokud kapalina nevstoupí 
do povoleného šroubení. Nastavte obvod na Neutrál 
a šroubení zajistěte. 

5. Povolte šroubení JIC ,  na spodním konci všech 
válců sklápění.  

6. Otevřete obvod zasunutí, dokud kapalina nevstoupí 
do všech šroubení. Nastavte obvod na Neutrál a 
šroubení zajistěte. 

7. Vysuňte válce a do konců pístnic vložte kolíky.  

 
Obr. 118 

Odvzdušnění zvedání 
 
 
 

 
Obr. 119 

Odvzdušnění sklápění 
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Údržba znamenáku  
 

Odvzdušnění válce znamenáku 
 

Odkaz na Obr. 120  
1. Začínejte se secím strojem rozloženým a spuštěným 

a s oběma znamenáky vysunutými do stran. Viz “ 
Neobvyklé činnosti znamenáku ” na straně 54.  

2. Poznamenejte si polohu kolíku zajištěného tíhou 
(kolík je nahoře a zapadne na konec táhla při 
rozložení, svěšený dolů při rozložení).  

3. Vyjměte kolíky z konců pístnic válců znamenáku. 
Orientujte válce tak, aby se konce pístnic mohly 
vysunout bez nárazu do některé části znamenáku.  

4. Povolte šroubení JIC  na spodním konci jednoho 
válce znamenáku.  

5. Otevřete obvod vysunutí, dokud kapalina nevystoupí 
povoleným šroubením. Možná že bude nutné provést 
cyklus vysunutí-zasunutí-vysunutí sekvenčním 
ventilem příslušného znamenáku. Nastavte obvod na 
Neutrál. Šroubení zajistěte.  

6. Povolte šroubení JIC  na konci pístnice toho 
stejného válce znamenáku.  

7. Otevřete obvod zasunutí, dokud kapalina nevstoupí 
do povolených šroubení. Nastavte obvod na Neutrál a 
šroubení zajistěte.  

8. Totéž opakujte na druhé straně. 
Null4: 

 

9. Přeorientujte kolík zajištěný tíhou do polohy 
zaznamenané v kroku 2.  

 Opět vložte kolík do konce táhla znamenáku.  
 
Výměna střižného šroubu znamenáku 
 

Odkaz na Obr. 121  
Jestliže znamenák zachytí nebo udeří do překážky, 
záměrně se poškodí střižný šroub v drážce, otočí se na 
čepu a vykývne se zpět.  

Střižný šroub je závrtný šroub s šestihrannou hlavou,  
1/2-13 x 21/2 palce Třída 5, Great Plains číslo dílu 802-
130C, plus 1/2-13 pojistná matice, Great Plains číslo dílu 
803-019C.  

Vyměněný střižný šroub namontujte na svislé čelní 
plochy na straně protilehlé šroubu otočného čepu. 
Nepoužijte šroub vyšší třídy, jinak zachycení znamenáku 
může mít za následek poškození stroje. Nepoužijte šroub 
nižší třídy, jinak můžete očekávat časté obtěžování se 
stříháním šroubů.  
 
Těsnící víčko mazání znamenáku  
Jestliže jsou těsnící víčka mazání ložiska náboje kotouče 
znamenáku poškozená nebo ztracená, náboj rozeberte a 
vyčistěte. Vyměňte těsnění s mazáním a namontujte 
nové těsnění nebo víčko s mazáním.  
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 120 

Odvzdušnění znamenáku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 121 

Střižný šroub znamenáku 
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Vyrovnání křídla  
Kontrola vodorovné polohy prostřední 
sekce 
Svislá výška a vodorovné poloha strany vůči straně 
prostřední sekce nemusí být nastavena, ale potřebuje 
být ověřena před kontrolou/nastavením křídel. Například, 
nános zeminy na kolech může způsobit naklonění 
prostřední sekce.  
 

Odkaz na Obr. 12 na straně 104 (který zobrazuje secí 
stroj na vydlážděném povrchu - aktuální měření musí 
být se secími jednotkami taženými dopředu v půdě). 
1. Změřte zvednutí levé i pravé strany prostřední sekce 

secího stroje na konci nosník nářadí prostřední 
sekce.  

 

Vyrovnání křídla  
Než poprvé použijete secí stroj YP3025A, je zapotřebí 
provést nejdříve kontrolu/nastavení vyrovnání křídla a 
pravidelně potom, například, kontrolovat zda se půdní 
podmínky významně nezměnily.  
 

Odkaz na Obr. 122 (který zobrazuje secí stroj na 
vydlážděném povrchu - aktuální měření musí být se 
secími jednotkami taženými dopředu v půdě). 
 

2. Změřte vnější konce každé sekce křídla. Naměřená 
by měla být stejná hodnota.  

Nastavení najdete na straně 104.  
 
Vyrovnání křídla, vnitřní konec  
 

Než poprvé použijete secí stroj YP3025A, je zapotřebí 
provést nejdříve kontrolu/nastavení vyrovnání křídla a 
pravidelně potom, například, kontrolovat zda se půdní 
podmínky významně nezměnily.  
 
Před provedením této práce:  

• Spusťte rozložený secí stroj do půdy. Táhněte 
dopředu, dokud měřící a samostavitelná kola nejsou 
v normální poloze setí.  

• Hloubky krojidlového kotouče/hloubky setí a přítlak 
secí jednotky musí být všude stejný.  

• Zkontrolujte výšku a vyrovnání prostřední sekce 
(strana 20).  

 

Odkaz na Obr. 123  
1. Změřte výšku vnitřního konce každého křídla, přímo 

pod otočným čepem ohybu křídla.  

2. Porovnejte tuto výšku, zda dosahuje prostřední sekce 
v kroku 1 na straně 104.  

3. Jestliže se výška liší o více než 1 palec (2,5 cm), 
zkontrolujte ji znovu po vyrovnání konců křídel. 
Jestliže se ještě dále liší, mohou být přítlačné 
podložky v otočných čepech křídel opotřebované a 
potřebují vyměnit.  

Poznámka: Jakákoliv nerovnost země, která nachýlí 
křídla nebo prostřední sekci, způsobí, že 
vnitřní konce křídel mohou jít nepatrně 
nahoru nebo dolů vzhledem k prostřednímu 
rámu.  

 
 

 
Obr. 122 

Kontrola vyrovnání křídla 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 123 

Kontrola vyrovnání křídla, uvnitř 
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Vyrovnání křídla, konec vnější strany 
 

Odkaz na Obr. 122 na straně 104 a Obr. 124  
1. Změřte od spodní strany nosníku nářadí křídla k zemi 

na vnějším konci každého křídla.  

2. Porovnejte s měřením na vnějším konci prostředního 
nosníku nářadí, v místě otočného čepu křídla. 
Všechna měření by měla být totožná a blízko u 26 
palců (66 cm).  

3. Jestliže měření nesouhlasí, povolte horní pojistnou 
matici  opěrného kola a nastavte délku táhla šroubu 
s okem s pomocí matice  stavěcího mechanismu.  

4. Jestliže nastavení jsou potřebná na každé straně, 
překontrolujte druhou stranu po každém nastavení a 
podle potřeby ji opět nastavte.  

5. Jakmile vše jednou uvedete do vodorovné polohy, 
utáhněte pojistnou matici .  

 
 
 
Nastavení spínače výšky 
 

Výrobní číslo B1007W+  
 

Odkaz na Obr. 125  

Secí stroj YP3025A obsahuje spínač snímání  výšky, 
který dává signály monitoru setí (a aktivuje na přání 
dodávaný hydraulický pohon výsevního ústrojí), když je 
secí stroj je spuštěný pro setí. Spínač je umístěný na 
zadní příčné trubce na levé straně secího stroje.  

Ačkoli továrna předem stroj nastaví na typické podmínky 
setí, Great Plains doporučuje nastavení tohoto spínače 
pro vaše skutečné polní podmínky a hloubku setí.  
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí podrcení:  
Při nastavení spínače uplatněte nejvyšší stupeň 
opatrnosti. 

1. Spusťte secí stroj do výšky, ve které začíná dodávka 
osiva.  

2. Povolte šroub  držící konzolu spínače  k desce .  

3. Posuňte konzolu dopředu nebo dozadu tak, aby 
rameno  přepínání spínače se dotklo nosníku 
nářadí .  

4. Matice utáhněte.  

Poznámka: Spínač je při setí v poloze “Neutral”. Spínač 
je “Activated (aktivovaný)” při zvedání.  

 

 
Obr. 124 

Vyrovnání vnějšího křídla 
 
 
 
 

 
Obr. 125 

Umístění spínač výšky, výrobní číslo B1007W+ 
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Nastavení spínače výšky  
 

Výrobní číslo B1006W 
 

Odkaz na Obr. 126  
Secí stroj je ukázaný ve zvednuté poloze pro lepší 
znázornění spínače výšky. Secí stroj YP3025A obsahuje 
spínač snímání  který dává signály monitoru setí 
(a aktivuje na přání dodávaný hydraulický pohon 
výsevního ústrojí), když je secí stroj spuštěný pro setí. 
Spínač je umístěný vpředu na pravém táhle, spojujícím 
výkyvnou oj a zadní nápravu.  

Ačkoli továrna předem stroj nastaví na typické podmínky 
setí, Great Plains doporučuje nastavení tohoto spínače 
pro vaše skutečné polní podmínky a hloubku setí.  
 

 NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí podrcení:  
Při nastavení spínače uplatněte nejvyšší stupeň 
opatrnosti.  

1. Spusťte secí stroj do výšky, ve které začíná dodávka 
osiva.  

2. Povolte třmenový šroub  držící konzolu spínače  
k táhlu .  

3. Posuňte konzolu dopředu nebo dozadu tak, aby 
rameno  přepínání spínače se dotklo nosníku 
nářadí . 

4. Matice utáhněte.  

Poznámka: Spínač je při setí v poloze “Neutral”. Spínač 
je “Activated (aktivovaný)” při zvedání.  

 
Obr. 126 

Umístění spínače výšky, výrobní číslo B1006W- 
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Vyrovnání křídla 
Při kontrole a seřízení vyrovnání křídla:  

1. Secí stroj rozložte. Viz “Rozložení secího stroje 
YP3025A” na straně 24.  

2. Nastavte výšku tažné oje (strana 20).  
Spusťte secí stroj. Táhněte dopředu.  

 

Odkaz na Obr. 127 a Obr. 128  
3. Zvolte společný referenční bod, který je na konci 

křídla a konci prostřední sekce secích jednotek a je 
snadno přístupný, jako například montážní skupina 
zadního přítlačného kolečka . Na secím stroji se 
zdvojenými secími jednotkami k vyrovnání použijte 
pouze zadní jednotky. 

4. Zkontrolujte správné vyrovnání vedením provázku 
přes zadní stranu secího stroje směrem k vnějším 
koncům křídel. Při správném vyrovnání by měly být 
vnější konce křídel  před vnitřními konci křídel na 
prostřední sekci  vpředu v rozsahu 0-až-1/4 palce 
(0-až-6 mm).  

5. Při seřízení vyrovnání křídla a pro změnu délky táhel 
křídla zkraťte nebo prodlužte šrouby s okem . 
Nastavte šroub s okem dovnitř a nebo ven tak, aby 
byl rozměr  o 0 až 1 / 4 palce (6,4 mm) větší, než 
rozměr . 

 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 127 

Referenční bod vyrovnání 
 

 
6. Ujistěte se, že jsou obě křídla nastavená stejně, 

protože jinak se bude secí stroj za jízdy natáčet 
vůči traktoru do strany. Změřte délku obou 
závěsných lišt, od kolíku po kolík a nastavte ji 
stejně. 

 

 
 
 

 
Obr. 128 

Vyrovnání křídla 
 



108  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Údržba řetězu 
Pravidelně řetězy kontrolujte a namažte. Průvěs nových 
řetězů během prvních několika hodin provozu má sklon 
se zvětšit kvůli jeho usazení.  

Podívejte se také na “ Řetězové převody ” na straně 
147.  
 
Průvěs řetězu 
Při pevném napínacím řetězovém kole zkontrolujte 
průvěs po prvních 8 hodinách provozu a napínací 
řetězové kolo přitáhněte, pokud je potřeba.   Při pružinou 
ovládaném napínacím řetězovém kole zkontrolujte 
průvěs každou sezónu.  
 

Odkaz na Obr. 129, který, pro lepší názornost, velmi 
přehání průvěs a vynechává napínací řetězové kolo.  
1. Změřte rozteč  pro přípustný průvěs: Vyhledejte 

nejdelší rozteč každého řetězu (obvykle rozteč která 
nejde přes napínací řetězová kola).  

2. Určení ideálního průvěsu:  
 Dlouhé řetězy (nad 36 palců/91 cm): 1/4palců na stopu  
 Vertikální krátké řetězy: 1/4palců na stopu (2,1 cm/m)  
 Vodorovné krátké řetězy: 1/2palce na stopu (4,2 cm/m).  

3. Změřte současný průvěs :  
Působte v pravém úhlu na rozteč řetězu uprostřed 
rozteče, vychylte řetěz v obou směrech. Průvěs je dráha 
pohybu.  

4. Nastavte napínací řetězové kolo na ideální průvěs.  
 
Řetězové sponky 
Kdykoli provádíte montáž řetězu, ujistěte se, že sponka v 
odnímatelném článku je orientovaná na minimalizaci 
nárazů.  
 

Odkaz na Obr. 130 (šipka ukazuje směr pohybu 
řetězu)  
Namontujte sponku jejím otevřeným koncem čelní plochy 
od směru pohybu řetězu (ukazují to šedé nebo 
proužkované šipky ve schématu směrování řetězu).  
 
Řetěz pohonu výsevního ústrojí 
 

Odkaz na Obr. 131 (který zobrazuje secí stroj 
zvednutý)  
Při provádění pravidelného mazání zkontrolujte stav 
řetězu. Jestli jakékoliv zadřené smyčky nejdou opravit 
mazáním vyměňte řetěz.  

Při provádění sezónních kontrol spusťte secí stroj na 
zem, tím poskytnete řetězu minimální napnutí pružiny 
napínacího řetězového kola.  

Zkontrolujte, zda délka  pružiny napínacího řetězového 
kola, odměřená od vnějšku čepu po vnějšek čepu, není 
kratší než:  
7.0 palce (17,8 cm)  

Úplně zvedněte pružinu montážní skupiny napínacího 
řetězového kola . Zkontrolujte, zda se montážní 
skupina napínacího řetězového kola volně otáčí. Znovu 
připojte pružinu.  

Zkontrolujte orientaci sponky řetězu. Směrování řetězu 
zkontrolujte v držáku napínacího řetězového kola  (viz 
strana 150).  

 
 

 
Obr. 129 

Měření průvěsu řetězu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 130 

Orientace řetězové sponky 
 
 
 
 
 

 
Obr. 131 

Řetěz pohonu výsevního ústrojí 25AP  
 



Great Plains Manufacturing, Inc. Údržba a mazání  |  109 

12/27/2011 401-705M 

Aplikátory a stěrky 
Poznámka: Aplikovat na všechny secí jednotky řady.  
 

Odkaz na Obr. 132  
1. Aby jste získali přístup ke kotoučům a stěrkám secí 

jednotky, demontujte z ramen boční opěrná kola.  

2. Se zvednutou jednotkou zkontrolujte nožový aplikátor 
 zda není opotřebený. Vyměňte aplikátor, jestliže 

bude široký 1/2 palce (13 mm) nebo užší. Při výměně 
demontujte kotouče , vyrazte válečkové kolíky , a 
namontujte nový aplikátor.  

3. Při opětovné montáži kotouče vložte dvě podložky  
mezi ložisko a držák na každém kotouči. Utáhněte 
šrouby.  

4. Zkontrolujte velikost kontaktu mezi kotouči a podle 
potřeby nastavte počet podložek. Podložky, které 
jsou navíc, uložte na vnější straně kotouče. Viz “ 
Kontaktní oblast prořezávacího kotouče ” na 
straně 70.  

5. Zkontrolujte, zda vnější stěrky kotoučů  jsou 
usazeny ke kotouči tak, aby pomáhaly odstranit 
každé bláto. Ohněte/natočte stěrky tak, aby se 
přizpůsobily kotoučům podle potřeby. Po každých 
200 akrech (80 ha) provozu zkontrolujte nastavení a 
opotřebení vnějších stěrek. Jakmile to bude 
nezbytné, vnější stěrky vyměňte.  

 
Boční kola secí jednotky 
Odkaz na Obr. 133  
1. Zvedněte boční kolo prořezávacího kotouče nad zem. 

Pro kontrolu osové vůle pohybujte pneumatikou 
dovnitř a ven. Otáčením kola zkontrolujte drhnutí 
ložiska. Jestliže ložiska drhnou, zkontrolujte je a 
bude-li to nezbytné, vyměňte je.  

2. Boční kola jsou předem nastaveny v továrně. Kvůli 
normálnímu opotřebení se může stát, že je potřeba 
nutně nastavit kolo tak, aby zůstalo těsně u kotouče. 
Aby jste zabránili ucpávání, povolit šroub třmenu  a 
posuňte rameno dovnitř, tím zmenšíte mezeru mezi 
bočním kolem a kotoučem. Jestliže je potřebná větší 
úprava, přejděte na krok 3. 

3. Vyjměte šroub  a kolo . Vyjměte podložky  
zevnitř kola  a umístěte je na vnější stranu kola. 
Vyjmuté podložky vždy dejte z vnitřní strany na 
vnější. Po namontování by se kolo mělo volně točit a 
v zatáčce neuhodit do ramene. Nepřidávejte žádné 
další podložky, než je nezbytně nutné. 

4. Z jednotky demontujte rameno bočního opěrného 
kola . Z objímky  demontujte pouzdro  a 
zkontrolujte, zda není opotřebené. Pokud bude třeba, 
pouzdra vyměňte. 

5. Při opětovné montáži bočních opěrných kolech 
vyrovnejte zoubek na šestihranu seřizování  s 
zářezem v pouzdru. Vyměňte šroub a utáhněte. 

6. Nastavte boční opěrná kola. Odkaz na “ Nastavení 
bočních opěrných kol ” na straně 71. 

 
 

Poznámka: Je normální, aby nožový aplikátor měl nějaké 
kypřiče uložené v držáku a mezi ostřím 
kotoučů. Některé kypřiče jsou zapotřebí pro 
vlastní provoz. 

 

 
Obr. 132: 25AP 

Aplikátory a stěrky 
 

 

Poznámka: V opotřebených kotoučích budete možná 
potřebovat méně podložek. 

 
 

 
Obr. 133 

Podložky bočních opěrných kol 
 

UPOZORNĚNÍ 
 
Nebezpečí ostrého předmětu: 
Když pracujete v této oblasti, dávejte pozor. Hrany 
kotouče jsou ostré. 
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Výměna klapky trubky se semeny 
 

Odkaz na Obr. 134  
Při výměně klapky trubky se semeny 816-302C  
použijte pro uchopení horní "T" strany klapky kleště 
s jehlovými konci čelistí nebo podobné nářadí. Pro 
vytažení klapky ven nahoru z kovového třmenu  
táhněte nahoru.  

Zatlačte novou klapku dolů přes kovový třmen, dokud 
klapka nezaskočí na své místo s horní „T“ stranou 
spočívající na třmenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údržba řemene zásobníku (na 
přání)  
Toto se týká pouze zásobníku 150 bušlů. Zásobník 82 
bušlů a výsevní skříně s volně loženým osivem nemají 
žádné řemeny.  
 

Odkaz na Obr. 135  
Nový zásobník 150bu vyžaduje pravidelnou péči o řemen 
zásobníku, jako počáteční usazení na zásobník a potom 
kvůli pokračování usazení zásobníku i napínání řemenu.  

Zkontrolujte napnutí před a po naplnění zásobníku a 
pravidelně v průběhu první sezóny. Sezónně 
přezkoušejte napnutí a zkontrolujte, zda není řemen 
opotřebený a poškozený. Vyměňte ho, jestliže je 
roztřepený nebo potrhaný.  

Pro napnutí:  

1. Pro práci s řemenem vyberte jeho jeden konec (oba 
konce jsou nastavitelné). 

2. Povolte napínací matici  a točte s ní zpět, dokud 
není zarovnaná s horní stranou závitů šroubu . 

3. Pevně uchopte  řemen a odstraňte všechny vůle. 

4. Napínací matici úplně utáhněte. 

 

 

 
Obr. 134 

Klapka trubky se semeny 816-302C  
 

 
Obr. 135 

Napínání řemenu zásobníku 
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Údržba systému hnojení  
S náležitou pozorností věnovanou údržbě, ukončením 
dne čistěním, ukončení sezóny čištěním a zazimováním, 
můžete značně zvýšit životnost a spolehlivost vašeho 
systému hnojení. Chraňte čerpadlo, vyčistěte nádrže, 
sítka, potrubí a trysky a můžete se vyhnout drahé a 
časově náročné údržbě v další sezóně.  

Umělá hnojiva jsou obvykle vysoce korozivní na jiné 
kovy, než je nerezová ocel. Suspenze umělých hnojiv 
mohou ucpat části systému při skladování.  

1. Vypláchněte celý systém čistou vodou.  

2. Odstraňte koncová víčka z aplikačních rámů a 
vypláchněte je vodou. Vyprázdněte a koncová víčka 
dejte na původní místa.  

3. Odstraňte sítko a vyprázdněte ho. Aby jste předešli 
poškození zamrznutím, úplně vypusťte všechna 
potrubí a nádrže.  

4. Podle návodu k obsluze dodavatele čerpadlo 
vypláchněte. Naplňte čerpadlo nemrznoucí směsí RV 
a uzávěr dejte stranou.  

5. Smyjte všechno rozlité hnojivo se secího stroje.  
 
Sítko kapalného hnojiva 
 

Odkaz na Obr. 136  
Systém hnojení používá ve vedení sítko, které zadržuje 
škodlivé části mimo čerpadlo. Sítko se občas ucpe, sníží 
průtok čerpadlem. Naplánujte čištění sítka několikrát za 
sezónu. Nečekejte, až dávky spadnou pod cílové 
hodnoty. Vyšší kvalita kapalných hnojiv může vyžadovat 
méně časté čištění.  

Rozeberte a vyčistěte sítko dříve, než ho uskladníte, 
zabráníte tím jeho zatvrdnutí.  
 
Čištění filtru v sezóně 

1. Uzavřete kulový ventil ve filtru, tím minimalizujete 
vylití produktu.  

2. Vyšroubujte a odstraňte spodní nádobku obalu  
filtru.  

3. Vyperte výměnnou vložku filtru  ve vodě, nebo, 
bude-li to nezbytné, vyměňte ji za novou vložku.  

4. Znovu namontujte výměnnou vložku, obal a zapněte 
kulový ventil.  

 

Čištění filtru na konci sezóny 

1. Naplňte 10 až 15 galonů (40 až 60 litrů) čisté vody do 
každé zásobní nádrže.  

2. Maximálně vyčerpejte ze systému. Jestliže musíte 
otáčet ručně - pohon je kolem od země, nejdříve 
namontujte největší velikost otvoru výpustného 
vedení a pro zvýšení průtoku nastavte seřizovací 
zařízení čerpadla na maximum.  

3. S otevřenými ventily, odstraňte obal. Vyčistěte sítko i 
obal.  

 
 

VÝSTRAHA 
 

Pravděpodobné nebezpečí chemikálie:  
Noste příslušné ochranné vybavení, jaké požadoval 
výrobce chemikálie. Vyvarujte se dlouhotrvajícího 
nadýchání chemických výparů. Noste respirátor, když to 
požaduje výrobce chemikálie. Některé chemikálie mohou 
způsobit vážné popáleniny, poškození plic a smrt. 
Vyvarujte se kontaktu s kůží nebo očima. Jestliže se 
stane nehoda, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V 
případě, že se stane nehoda, musíte si vědět rady.  
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Nezanechávejte hnojivo nebo zbytek hnojiva v čerpadle. 
Nedovolte, aby se do čerpadla dostal vzduch. Dokonce 
při krátkém období skladování, vstup vzduchu do 
čerpadla způsobí RYCHLOU a TĚŽKOU KOROZI.  
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 136 

Filtr v potrubí 
 
 
 
 
 
 
4. Vypusťte nádrže a potrubí. Pro vyprázdnění křídla 

odstraňte uzavírací víčka aplikačního rámu.  

5. Znovu namontujte sítko a nádobku krytu.  

6. Do každé nádrže přidejte 2 pinty (1 litr) nemrznoucí 
směsi RV. Čerpejte, dokud nádrž není určitě prázdná 
(trochu kapaliny zůstává v sítku).  

7. Otevřete přívodní potrubí nad vstupním otvorem 
čerpadla. Dejte do oběhu nemrznoucí směs RV a 
nechte čerpadlo pracovat, dokud není čerpadlo 
zaplněné.  
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Mazání a naplánované údržby 

 
 
Otočný čep samostavitelného kola křídla 

 
Jedna maznička na každém ze 2 samostavitelných kol;  
2 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 

Poznámka: Někdy může být nutné pro rozložení secího 
stroje umístit zámky samostavitelného kola 
křídla do POLNÍ konfigurace a posunout secí 
stroj po krátké dráze, aby se zapojil zámek a 
posunulo rameno ukazatele dostatečně dolů, 
aby se umožnil přístup k mazničce. 

 
Samostavitelná kola křídel: ramena 
paralelogramu 

 
Jedna maznička na každém konci každého ramene, 
každé křídlo; 
8 celkem 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
Samostavitelná kola křídel: konce 
zvedacích válců 

 
Jedna maznička na konci pístnice každého válce, každé 
křídlo; 
2 celkem 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 

 
 

Víceúčelové 
postřikovací 
mazadlo 

Víceúčelový 
mazací tuk 

Víceúčelový 
mazací olej 

Vyžaduje 
kontrolu 

Intervaly (provozní 
hodiny), ve kterých je 
zapotřebí mazání 
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Otočný čep samostavitelného kola křídla 

 
1 maznička na každém ze 2 samostavitelných kol; 
2 celkem  

Druh mazání: mazací tuk  

Množství: dokud se tuk neobjeví 

Poznámka: Maznička je umístěna na levé straně otočné 
trubky na obou křídlech. To je k vnějšku 
nalevo (obrázek s odmontovanou montážní 
skupinou samostavitelného kola), a k vnitřní 
straně napravo.  

 
 
Rámy křídel 

 
2 mazničky; jedna na každém křídle v rámu křídla ke 
kloubu nosníku nářadí  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkyvná hřídel do hlavního rámu  

 
1 maznička na každé straně; 2 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 

 

Levé křídlo       Pravé křídlo 
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Výkyvná hřídel do ramene nápravy 
 

 
2 mazničky; vnější konec čepu, každé táhlo  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvedací válec: konec pístnice 

 
2 mazničky, jedna na každém vnitřním konci čepu, na 
každé straně 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní rám do zadního pomocného rámu 

 
1 maznička na každé straně; 2 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
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Zadní pomocný rám k zadní nápravě 

 
1 maznička na každé straně; 2 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
 
Táhlo nápravy: zadní konec 

 
Jedna maznička na každém táhle; 2 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrovnávací táhlo, oba konce  

 
Jedna maznička na každém konci táhla; 4 celkem 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
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Otočný čep zadního samostavitelného 
kola 

 
1 maznička na každém ze 2 samostavitelných kol; 
2 celkem 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
Pouzdro bočního kola prořezávacího 
kotouče  

 
Na obou stranách každé secí jednotky 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
Klouby znamenáku 

 
2 mazničky na každém znamenáku, každém křídle; 
4 celkem  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
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Ložiska čerpadla hnojiva (na přání)  

 
4 mazničky celkem  
Druh mazání: víceúčelový mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 

Odkaz na návod k obsluze čerpadla CDS-John Blue, kde 
získáte informace o údržbě čerpadla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliková hřídel čerpadla hnojiva (na přání)  

 
1 zátka odvzdušňovacího/plnícího otvoru  
1 zátka kontrolního otvoru  
Mazání: převodový olej SAE 90 EP  
Množství: dokud se olej neobjeví v kontrolním otvoru  

Odkaz na návod k obsluze čerpadla CDS-John Blue, kde 
získáte informace o údržbě čerpadla.  
 
 
 
Tlak v pneumatikách 

 
1 pneumatika pohonu od země 
2 pneumatiky vozíku 
4 opěrná kola  

Tlaky v pneumatikách zkontrolujte častěji na novém 
secím stroji a s novými pneumatikami. Tlaky v pneuma-
tikách zkontrolujte, kdykoli jsou problémy při setí.  

 
 
 
 
 



118  |  YP3025A  Great Plains Manufacturing, Inc. 

401-705M 12/27/2011 

Řemeny zásobníku (výsevní skříně) 150bu 
(na přání) 

 
1 řemen na každém zásobníku  

Na intervaly kontroly a nastavení se podívejte do 
“Údržba řemenu zásobníku (na přání)” na straně 110.  
 
Ramena paralelogramu závěsu 

 
(Pouze hydraulicky ovládané tažné oje) 
4 mazničky, 1 na každém konci každého ramene 
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
 
 
 
 
 
Západka tažné oje 

 
Druh mazání: mazadlo ve spreji  
Množství: pokrytí pracovních povrchů  
 
 
Kluzný váleček tažného oje  

 
1 maznička; konec válečku  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví 
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Hřídele přenesu pohonu na křídla 

 
8 mazniček, 4 na každé straně:  
2 dvě na každé vnější objímce hřídele 
2 jedna na každém ze 2 kardanových kloubů  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: dokud se tuk neobjeví (klouby)  
Množství = 6 x zapumpovat (hřídele)  
 
 
Ložiska čističky řádků 

 
1 maznička pro každé kolo, 1 nebo 2 pro řádek  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství = dokud není cítit odpor 

Aby jste se vyvarovali poškození těsnění, nepřidávejte 
tuk při vysokém tlaku.  
 
 
 
 
 
 
 
Řetězy hydraulického pohonu 

 
4 řetězy v hlavním rámu prostřední sekce 

Druh mazání: mazadlo na řetězy 

Množství = důkladný nátěr  

Poznámka: Namazejte řetězy vždy, když se objeví 
vlhkost a když má být stroj uložený na konci 
sezóny setí. 

Poznámka: Aby jste se vyvarovali prokluzování spojky, 
zamezte, aby se mazadlo z řetězu dostalo na 
elektricky ovládané spojky. 

 

 
 

Dle potřeby 
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Předlohové hřídele pohonu nad táhly 
(pouze řádky 10 palců)  

 
Tyto předlohové hřídele, řetězová kolo a řetězy jsou 
prozatím pouze na roztečích řádků, kde jsou secí 
jednotky přímo pod rameny.  
4 řetězy v prostřední sekci  
Druh mazání: mazadlo na řetězy 
Množství = důkladný nátěr  
Poznámka: Namazejte řetězy vždy, když se objeví 

vlhkost a když má být stroj uložený na konci 
sezóny setí. 

Poznámka: Aby jste se vyvarovali prokluzování spojky, 
zamezte, aby se mazadlo z řetězu dostalo na 
elektricky ovládané spojky. 

 
 
Čerpadlo hnojiva s pohonem od země (na 
přání) 

 
4 řetězy, 2 na každé straně  
Druh mazání: mazadlo na řetězy 
Množství = důkladný nátěr  
Poznámka: Namazejte řetězy vždy, když se objeví 

vlhkost a když má být stroj uložený na konci 
sezóny setí.  

 

Dle potřeby 

Dle potřeby 
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Pohony křídel  

 
1 řetěz na každém křídle  
Druh mazání: mazadlo na řetězy 
Množství = důkladný nátěr  
Poznámka: Namazejte řetězy vždy, když se objeví 

vlhkost a když má být stroj uložený na konci 
sezóny setí.  

Poznámka: Aby jste se vyvarovali prokluzování spojky, 
zamezte, aby se mazadlo z řetězu dostalo na 
elektricky ovládané spojky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řetězy pohonu výsevního ústrojí 

 
1 řetěz na metr  
Druh mazání: mazadlo na řetězy 
Množství = důkladný nátěr  
Poznámka: Namazejte řetězy vždy, když se objeví 

vlhkost a když má být stroj uložený na konci 
sezóny setí.  

 

 
 

Dle potřeby 

Dle potřeby 
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Stabilizátory samostavitelných kol 

 
Jeden UHMW brzdový píst pro každé samostavitelné 
kolo;  
2 celkem. 

Vyměňte píst  UHMW, jestliže jeho délka je menší než 
3,2 cm (11/4 palce). Píst také vyměňte jestliže chybí, je 
poškozený, nakloněný, nebo je horní strana pístu 
viditelná. Změření délky vyžaduje alespoň částečné 
rozebrání otočného čepu samostavitelného kola a není 
doporučené, jestliže nejsou znamení, že by píst nutně 
potřeboval výměnu.  
 

Pro nastavení napnutí pružiny s novým pístem:  
a. Povolte pojistnou matici  a vytáhněte stavěcí šroub 

.  
b. Zašroubujte ho (dolů) dokud se nedotkne desky 

pružiny .  
c. Zašroubujte o další 1 palec (2,5 cm).  
d. Pojistnou matici utáhněte.  
Aby jste vyloučili vibrace samostavitelného kola v 
průběhu přepravy po silnici, podle potřeby použijte vyšší 
napnutí.  
 
Samostavitelná kola křídel: náboje 
kol

 
4 ložiska; 2 na každém křídle  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: obnova náplně  
 
 
 
 
 
Znamenáky: náboj kotouče  

 
4 ložiska; 2 na každém znamenáku  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: obnova náplně  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sezónně 

Sezónně 

Sezónně 
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Přepravní kola: náboje kol 

 
8 ložisek; 2 na každém ze 4 kol  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: obnova náplně  
 
 

 
 
 
 
 
Ložiska opěrných kol 

 
4 ložiska, 2 na každé straně  
Druh mazání: mazací tuk  
Množství: obnova náplně  
 

 
 

Sezónně 

Sezónně 
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Lubrikant osiva  
 
Výsevní ústrojí Air-Pro® (všechna semena)  
Ezee Glide Plus Talc+Graphite Mix  
 Vědro 821-069C, 5 gallonů (19 litrů)  
 

Lubrikant Ezee Glide Plus  
Pro maximalizaci výkonnosti výsevních ústrojí systémů 
Great Plains, je povinné používání pouze lubrikantu 
“Ezee Glide Plus”. Lubrikant “Ezee Glide Plus” 
Talc+Graphite je povinný pro všechno semena, zejména 
ošetřená přípravky nebo naočkovaná. Je zapotřebí 
důkladné promíchání semen a přidaného lubrikantu.  
 

Doporučené použití:  
Pro čistá semena, jiná než čirok, bavlník a slunečnici, 
nasypat jednu nádobu Ezee Glide Plus na 4 bušly nebo 
jednotku (170 ml na 100 litrů) semen.  
Pro čirok, bavlník, a slunečnice dvojnásobná aplikace na 
jednu nádobu (nebo více) pro 2 bušle nebo 335 ml pro 
100 litrů.  
Nastavte tento požadovaný poměr jako základní tak, aby 
se všechna semena pokryla, a zároveň se vyvarujte 
nahromadění lubrikantu na dně zásobníku.  
Pro semena s nadměrným ošetřením přípravky, nebo při 
setí ve vlhkém prostředí, zvětšete dávku jako potřebnou 
pro hladkou činnost výsevního ústrojí.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí podráždění a trvalého ohrožení:  
Noste rukavice. Pro smíchání osiva s lubrikantem 
nepoužívejte ruce nebo jakoukoliv část vašeho těla. Při 
přenášení a míchání noste respirátor. Vyvarujte se 
nadýchání práškového lubrikantu. Akutní nebezpečí však 
nehrozí. Ve vysokých koncentracích může vyvolat 
mechanické podráždění očí nebo kůže. Jako u všech 
rozsypaných minerálií, minimalizujte během úklidu 
prášení. Prodloužené vdechování může způsobit 
poškození plic. Výrobek se může stát ve vlhku kluzkým.  
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Vybavení na přání 

 

Hydraulicky ovládané tažné oje  
3-bodový závěs je na YP3025A standardně, ale může 
být nahrazen hydraulicky ovládaným tažným ojem.  
 

Balíčky na přání Číslo dílu 
Továrně namontovaný 401-482A 

Pro polní montáž 401-483A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znamenáky  
Znamenáky jsou standardním zařízením, továrně 
namontovaným na secí stroj YP3025A, ale mohou být 
volitelně odebrány (položka sortimentu 401-704A), 
například, jestliže všechno setí probíhá pomocí navigace 
GPS. 

Jestliže možná někdy v budoucím setí (nebo uvažujete-li 
o prodeji použitého stroje), by jste mohli požadovat 
znamenáky, neškrtejte je z počáteční objednávky secího 
stroje YP3025A. 

Na činnosti se podívejte: 
“Odvzdušnění válce sklopení” na straně 102, 
“Rozložení znamenáku” na straně 53, 
“Sklopení znamenáku” na straně 54, a  
“Nastavení znamenáku” na straně 59. 
 

Svařená součást závěsu přívěsu  
Toto příslušenství poskytne závěsný čep 20 tun, určený 
k využití s přívěsnými vozíky nádrže objemu 550 galonů 
nebo menší.  
 

Název  Objednací číslo 
Svařená součást závěsu přívěsu 401-467A  

 

Tato souprava se aplikuje na rozmanité stroje, a 
zahrnuje odsazení sekce, které není použité na 
YP3025A.  
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Systémy hnojení  
YP3025A podporuje systémy dopravy a aplikace jednoho 
nebo dvou kapalných hnojiv:  

• jsou podporované jeden nebo dva aplikační rámy 
nezávislých systémů  

• žádné, jedno nebo dvě, na secí stroj namontovaná 
čerpadla s pohonem od země, mohou řídit systémy 
aplikačních rámů  

• na plošině 400 galonové nádrže (2x200 gal./1500 litrů 
celkem), závisí na secím stroji namontovaném 
čerpadle s pohonem od země a potrubí Typ 2.  

• zákazník - dodání vzadu přivěšeného vozíku a 
čerpadla na vozíku, závisí na potrubí Typ 3. 

 
Systémy s kapalným hnojivem 
Systémy aplikačních rámů (potrubí) jsou namontovány 
továrnou. Všechny aplikační rámy mají stejný počet 
výstupů. Nepoužívané výstupy na řádcích s širšími 
rozestupy jsou zakryté víčkem.  

Aplikační rám Typ 3 je samostatně připojený do každé ze 
3 sekcí secího stroje a závisí na čerpadle mimo secí stroj 
a dopravním potrubí.  

Aplikační rám Typ 2 má jediný vstupní otvor a je 
optimalizovaný pro využití se secím strojem a na něm 
namontovaným čerpadlem s pohonem od země. 
Základní systém Typ 2 je připojený k nádržím na plošině. 
Sada 407-243A umožňuje prodloužení zadního závěsu, 
slouží pro využití s pasivní nádrží na přívěsném vozíku.  

Když je použitý přívěsný vozík s nádrží, je také zapotřebí 
svařená součást závěsu přívěsu.  

Více o činnosti najdete ve výsevních tabulkách.  
 

Konfigurace kapalného systému  
Objednat jeden každý (mimo poznamenaných) díl, 
uvedený pro vaši konfiguraci.  

 
 

 
 
 

 

 Systémy dopravy materiálu 

Systémy 
dopravy  

Nádrže na plošině, 
1 čerpadlo na plošině  

Bez vozíku 
- 

Bez nádrže na 
plošině 

1 čerpadlo na 
plošině, 

Vozík s 1 nádrží, 
1 čerpadlo na vozíku 

Bez nádrže na 
plošině 

Bez čerpadla na ploš. 
Vozík s 1 nádrží, 

1 čerpadlo na vozíku 

Bez nádrže na 
plošině 

1 čerpadlo na 
plošině, 

Vozík se 2 nádržemi, 
1 čerpadlo na vozíku 

Jediný 
aplikač. 

rám 

Aplik.rám 407-346A T2 
Čerpadlo 407-213A 
Nádrže 407-244A 

 
Aplik.rám 407-345A T3 

Závěs 401-467A 
Aplik.rám 407-345A T3 

Závěs 401-467A 

Dvojitý 
aplikač. 

rám 

 Aplik.rám 407-346A T2 
Čerpadlo 407-213A 
Nádrže 407-244A 

------------------- 
Aplik.rám 407-345A T3 

Závěs 401-467A 

 Aplik.rám 407-346A T2  
Čerpadlo 407-213A 

Sada sacího ventilu 407-
243A 

------------------- 
Aplik.rám 407-345A T3 

Závěs 401-467A 
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Nádrže kapalného hnojiva 
Toto vybavení na přání obsahuje instalované 
podsystémy nádrže a vyžaduje samostatné potrubí a 
čerpadlo.  
 

Balíčky na přání  Číslo dílu 
YP40 SADA NÁDRŽE na HNOJIVO 

2X200  
407-244A  

 

Více o činnosti najdete: 
“Nádrže na hnojivo (na přání)” na straně 48. 

Poznámka: Nádrže hnojiva na plošině nejsou kompati-
bilní s použitím zásobníků 150 bušlů.  

 

 

Čerpadlo hnojiva s pohonem od země  
Jediná sada čerpadla sloučená se systémem potrubí 
hnojiva Typ 2. Čerpadlo je namontované na nosníku 
nářadí křídla a vyžaduje secí stroj s roztečí 
samostatných řádků 35 cm (13.8 palce) nebo větším, 
nebo stejnou roztečí zdvojených řádků.  

Poznámka: Toto čerpadlo není kompatibilní s roztečí 
řádků 10 palců (25,5 cm), 8 palců (20,3 cm) 
a 7.5 palců (19 cm).  

 

Balíčky na přání  Číslo dílu 
Sada čerpadla hnojiva s pohonem 

od země 
407-213A  

 

Toto je čerpadlo pro použití s nádržemi na přání na 
plošině YP3025A. Činnosti místo v řádku a ovládání 
záběru nejsou podporované. Čerpadlo pracuje, když jsou 
secí jednotky spuštěné v zemi a v pohybu. Pro obsluhu 
se podívejte do výsevních tabulek.  
 

Potrubí hnojiva Typ 2  
Systém Typ 2 obsahuje celou instalaci ze secích 
jednotek, prostřednictvím na secí stroj namontovaného 
čerpadla s pohonem od země, a na plošině nádrže 
2x200 galonů.  
Sada 407-243A prodlužuje sací ventil k zadnímu závěsu 
pro využití s vozíkem, spíše než s nádržemi na plošině.  
Systémy aplikačních rámů křídla jsou samostatné pro 
každé křídlo. 
 

Název  Počáteční 
objednávka 

Sada potrubí hnojiva Typ 2  407-346A 
Aplikační rám připojený k vozíku 

Typ 2  
407-243A 

 

Systém neobsahuje a vyžaduje:  
• čerpadlo (objednat 407-213A čerpadlo s pohonem od 

země, strana 127)  
• systém nádrže, například jako 407-244A nádrže na 

plošině 2x200 galonů (strana 127), nebo zákazníkem 
zabezpečený vozík.  

• svařenou součást závěsu přívěsu, 401-467A (strana 
125), jestliže je používaný vozík.  
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Potrubí hnojiva Typ 3  
Systém Typ 3 obsahuje celou instalaci ze secích 
jednotek k trojdílné přepážce ve svařené součásti 
závěsu. Aplikační rám systému má samostatné přípojky 
a skupiny pro každou sekci secího stroje (levou, 
prostřední, pravou), a je kompatibilní s činností příslušné 
secí jednotky.  
 

Název  Počáteční 
objednávka 

Sada potrubí hnojiva Typ 3  407-345A  
 

Systém neobsahuje a vyžaduje:  
• čerpadlo mimo secího stroje, obvykle za předpokladu 

vozíku s nádrží   
• svařená součást závěsu přívěsu 401-467A (strana 

125)  
• nádrž mimo secího stroje.  
 

Destičky vstupních otvorů hnojiva  
Potrubí systémů zahrnují velikosti destiček 28, 34 a 48. 
Pro objednávku náhradní destičky použijte následující 
čísla dílu. Pro secí jednotku objednejte jeden.  
 

Velikost 
vstupního 

otvoru 
Číslo dílu 

Průměr 
vstupního 

otvoru 

Plocha 
vstupního 

otvoru 
20 832-052C 0.020 in 0.20 mm² 
28* 832-056C 0.028 in 0.40 mm² 
34* 832-053C 0.034 in 0.59 mm² 
48* 832-054C 0.048 in 1.17 mm² 
59 832-057C 0.059 in 1.76 mm² 
80 832-055C 0.080 in 3.24 mm² 
98 832-059C 0.098 in 4.87 mm² 

* Standardní velikosti v mnoha paketech hnojiva. 
Před objednáváním zkontrolujte vaše příslušenství.  

 

Kapkovače s vysokou dávkou  
Poznámka: Pro využití pouze s prořezávacími kotouči 

řady 25.  

Kapkovače aplikují kapalné hnojivo trochu ke straně 
uzavřené brázdičky za přítlačné kolečko. Kapkovače jsou 
k dispozici pro přesunutí na levou i pravou stranu, pro 
využití na zdvojených řádcích. Objednejte jeden 
kapkovač pro každý řádek.  
 

Balíčky na přání  Číslo dílu 
Montážní skupina kapkovače 

hnojiva, pravá strana  
204-131A  

Montážní skupina kapkovače 
hnojiva, levá strana 

204-132A  
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Zásobník osiva 82 nebo 150 bu  
Zásobník 82bu (2890 litru) může být zakoupen 
s YP3025A nebo dodaný později.  
 

Balíčky na přání Číslo dílu 
Zásobník 82bu (2890 l.) (na obr.) 403-143K 

Zásobník 150bu (5286 l.)  403-174K 

Poznámka: Zásobník 150bu (5286 liter) není kompatibilní 
s nádrží systému kapalného hnojiva, protože 
zabere prostor použitý pro nádrže.  

Zásobníky nemají na secí stroj žádné další požadavky, 
ale když je zásobník namontovaný na výsevní skříni, 
budete potřebovat prostředky pro naložení osiva až 
nahoru, takové jako je šnekový dopravník připojený k 
standardním výstupům vnějšího okruhu hydrauliky. Tyto 
zásobníky jsou obvykle příliš těžké, také je bezpečnější 
příjezd vysokozdvižného vozíku k secímu stroji, jestliže 
již byl předběžně naplněný osivem. 

Informace o činnosti najdete v části: 
“Provoz se zásobníkem 82bu” na straně 36 a 
“Provoz se zásobníkem 150bu” na straně 37. 
 
Lubrikant osiva  
 

Název  Objednací číslo 
Ezee Glide Plus Talc + Graphite Mix 

(nádoba 5 galonů / 18,9 litrů)  821-069C 

Informace o činnosti najdete v části “Lubrikant osiva” na 
straně 124.  
 
 

 
Adaptér USB-CANbus  
Tato sada umožňuje aby osobní počítač (viz poznámku 
v vpravo, počítač neobsahuje) mohl sloužit k 
monitorování systému (WSMT) jeho aktualizací software 
(DICKEY-john®. Provedení aktualizace software je 
prováděno samostatně na CD).  

Před objednáním zjistěte, zda váš obchodník již jeden 
má.  
 

Název  Objednací 
číslo 

DJ INTELLIAG USB REPROGRAM ASM  823-364C 
 

Situace která vyžaduje tuto sadu je normálně taková, že 
potřebujete aktualizovat váš WSMT software, a:  

• je v používaný nestandardní ovládací panel CANbus, 
a  

• 10 palcový monitor ovládacího panelu DICKEY-john® 
není k dispozici.  

Sada obsahuje USB adaptér k CANbus, adaptér k 
montážní skupině CANbus, a ovladače 32-bit Windows® 
pro USB adaptér.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poznámka: Počítač, normálně přenosný počítač, musí 
běžet na Microsoft®

 
Windows®

 
XP (SP2) 

nebo Vista, mít čtecí zařízení CD (DVD nebo 
BD), a mít k dispozici USB port.  

Poznámka: Tato sada se nevyžaduje, když je k dispozici 
standardní 10 palcový monitor ovládacího 
panelu DICKEY-john®, s jeho štěrbinou na 
kartu SD.  
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Vybavení na přání namontované na 
secí jednotku 
Swath Command (ovládání secí jednotky)  
Ovládání řádku - Swath Command™ - nahrazuje 
elektricky ovládané spojky 3-sekcí s elektro-pneumaticky 
ovládanými spojkami na každé secí jednotce (v každé 
secí jednotce pár pro zdvojení řádku a rozteč pod 20 
palců). Základní balík Swath Command™ obsahuje 
hardware veškerého připojení, všechna připojení 
elektroniky (kromě GPS) a kabeláž pro sjednocení s 
monitorem CANbus.  

Spojky secí jednotky s ovladačem, dodaným na přání 
nebo objednaným uživatelem, jsou určené k automatické 
činnosti, závisejí na přijímači DGPSa, dodaným na přání 
nebo objednaným uživatelem. Great Plains nabízí dva 
modely přijímače Trimble GPS.  

V současné době je hardware připojení a díly montážní 
skupiny k dispozici pouze s namontováním v továrně 
(výchozí objednávka na secí stroj, kód zařízení 57) a 
nejsou k namontování v provozu. Ovladač záběru, 
přijímač DGPS a kabely propojení (uvedená dále) mohou 
být zakoupeny kdykoliv.  

Swath Command™ není k dispozici pro jednořádkovou 
secí jednotku s roztečí řádků pod 15 palců (38,1 cm).  
 

Ovladač Swath Command™  
Ovládací panel DICKEY-john® A5 doplní standardní 
ovládací panel DICKEY-john® IntelliAg®, právě tak jako 
některé modely monitorů, zakoupené zákazníkem. 
Akceptuje souřadnice dodávanéb GPS, provádí funkce 
mapování pole / záznam dat a zajistí 8 kanálů (normálně 
6 sekcí) ovládání spojky. Import / export dat je 
prostřednictvím SD karty nebo USB. 
Ovládací panel zahrnuje montážní konzolu, ale 
neobsahuje kabely montážní skupiny. Objednejte jeden z 
následujících: 
 

Název Číslo dílu. 
Ovládací panel DICKEY-john®  
 A5 MONTÁŽNÍ SKUPINA SYSTÉMŮ 
INTELLIAG 

467980458 

John Deere Greenstar™ 2 (objednávka všeho) 
 ADAPTÉR DJ INTELLIAG GS2  467980336 
 A5 MONTÁŽNÍ SKUPINA SYSTÉMŮ 
MIMO INTELLIAG 

467980337 

John Deere Starfire GPS 
 DJ MONTÁŽNÍ SKUPINA STARFIRE 
GPS INTERFAC  

467980460 

Ovládací panel AGCO GTA II 
 A5 MONTÁŽNÍ SKUPINA SYSTÉMŮ 
INTELLIAG 

467980337 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

a. Přijímač GPS musí provést aktualizace v 5Hz nebo rychleji. Zvýšená přesnost vyžaduje, aby byl v prostoru pod jednou secí jednotkou, a 
může potřebovat být i pod 1 palec (2,5 cm) v závislosti na požadavcích pro přesné seřazení průjezdů při automatickém řízení, Swath 
Command™ nebo s jinými činnostmi, například ošetřování, zavlažování a sklizni.  

b. Zákazníkem opatřený přijímač GPS musí zajistit připojení NMEA 0183 RS-232, nebo připojení ISO 11783 (CANbus).  
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Přijímač GPS  
Kompletní přehled vlastností přijímače GPS a další 
technické údaje najdete na   www .trimble.com.  
 

Název Číslo dílu 
PŘIJÍMAČ DJ TRIMBLE AG GPS 162  823-351C 
PŘIJÍMAČ DJ TRIMBLE AG GPS 262  823-380C 

 

AgGPS 162  
Toto je přijímač GPS L1 s rozšířením SABS (WAAS, 
EGNOS nebo MSAS). To poskytne ±8 - 12 palců přejezd 
vedle přejezdu přesnost DGPS, při 1,5 nebo 10 Hz 
rychlosti aktualizace polohy. Kabely 467980458 na 
straně 130 umožní propojení. Montáž je pomocí magnetu 
nebo jedním šroubem 5/8 palce.  

Tento ekonomický přijímač může být upřednostňován 
tam, kde není namontovaný auto-steer (automatické 
řízení) a Swath Command™.  
 

AgGPS 262  
To je přijímač GPS L1 a L2 s kódem C/A a měřením fáze 
nosné vlny, L-pásmo DGPS. To umožní přesnost 
průjezdu:  
±1 palec RTK (pro korekci vyžaduje radiopřijímač 
AgGPS 900  
±2-4 palce: OmniSTAR HP  
±3-5 palců: OmniSTAR XP  
±6-8 palců: OmniSTAR VBS nebo WAAS  
při 1, 5 nebo 10Hz rychlosti aktualizace rychlosti. Kabel 
467980458 na straně 130 umožní propojení. 
Přimontován je třemi šrouby 10 mm. 

Tento přijímač se doporučuje pro automatické řízení 
(auto-steer) a aplikace Swath Command™.  
 
Servomechanizmus přítlaku Row-Pro™  
Tento systém aktivně ovládá přítlak v každé secí 
jednotce, zpětně působí při změně polních podmínek. 
Zaplněné komůrky urychleně odešlou údaje do monitoru 
setí. Monitor setí obsluhuje ventily, dopravující vzduch do 
válců v každé secí jednotce. Válce, za předpokladu 
rozsahu nastavení +0/-60 liber (+0/-27 kg), působí proti 
standardním pružinám. Ovládací panel monitoru setí 
umožní ovládání síly na secí jednotku z kabiny a plynulé 
podává zprávy a výstrahy.  

V současné době je na přání dodané Row-Pro™ 
k dispozici pouze s namontováním v továrně (výchozí 
objednávka na secí stroj, kód zařízení 60) a nejsou 
k namontování v provozu 

Row-Pro™ není k dispozici pro jedinou secí jednotku s 
rozestupem pod 35 cm (13.7 palce).  
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Pojistné kolíky 
Jestliže jsou secí jednotky vypnuté, můžete snížit 
zbytečné opotřebení nepoužívaných secích jednotek 
jejich uzamknutím. Objednat jeden pro jednu uzamčenou 
secí jednotku.  
 

Název  Číslo dílu 
KOLÍK ZÁVĚSU 1 X 6 W/ ZÁVLAČKA 805-033C 

 

Viz “ Uzamknutí secí jednotky ” na straně 77.  
 
Čističe řádků 
Na přání jsou na jednotku namontované čističe secí 
jednotky Martin, buď:  

• “samostatný", používající montáž na výsevní jednotku 
( ), nebo; 

• přidaný k upevňovacímu třmenu krojidlového kotouče 
UMC ( ) s a nebo bez kotouče).  

Secí stroje se zdvojenými řádky a úzkými rozestupy mezi 
řádky podporují pouze jednokolové, na jednotku 
namontované, stěrače řádků, se střídavou orientací 
náboje stěrače vlevo/vpravo.  

Čističe řádků nejsou doporučeny pro secí jednotky s 
rozestupem 10 palců (25,4 cm) nebo méně.  
 

Jediné kolo, montážní skupina 
krojidlového kotouče 

Číslo dílu 

YP3025A-24TR, na každé secí jednotce 
YP3025A-24TR70, na každé secí 

jednotce 
207-108A 

 
Dvě kola, montážní skupina 

krojidlového kotouče Číslo dílu 

YP3025A-1230, na každé secí jednotce 
YP3025A-1270, na každé secí jednotce 207-126A 

YP3025A-1820, na každé secí jednotce 207-120A 
YP3025A-2315 na secích jednotkácha s 

řádky 30 palců 
YP3025A-2335 na secích jednotkácha s 

řádky 70 cm 

207-114A 

YP3025A-2415 na secích jednotkácha s 
řádky 30 palců 207-114A 

a. Čističky řádků nejsou dodávány na každé secí jednotce 
při rozestupu řádků 15 in (38 cm) nebo méně.  

 
 

 
 
 
 

Jediné kolo, samostatné Číslo dílu 
YP3025A-24TR, na každé secí jednotce 

YP3025A-24TR70, na každé secí 
jednotce 

207-112A 

 
Dvě kola, samostatná Číslo dílu 

YP3025A-1230, na každé secí jednotce 
YP3025A-1270, na každé secí jednotce 207-130A 

YP3025A-1820, na každé secí jednotce 207-124A 
YP3025A-2315 na secích jednotkácha s 

řádky 30 palců  
YP3025A-2335 na secích jednotkácha s 

řádky 70 cm 

207-118A 

YP3025A-2415 na secích jednotkácha s 
řádky 30 palců 207-118A 
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Krojidlové kotouče namontované na secí 
jednotku 
Krojidlové kotouče, na přání namontované na secí 
jednotku, jsou k dispozici s 15 palcovým (38,1 cm) 
vlnitým ostřím nebo 15 palcovým turbo ostřím. Jestliže 
potřebujete na jednotku namontované kompletní 
krojidlové kotouče s kotouči se speciálním ostřim, výběr 
zahrnuje:  
 
 
 
 
 
 
15 palcový kotouč s vlnitým 
ostřím  

Číslo dílu 

YP3025A-1230  
YP3025A-1270 204-552A 

YP3025A-16TR36 204-551A 
YP3025A-1820 204-546A 

YP3025A-2315 na každé secí jednotce 
YP3025A-2335 na každé secí jednotce 204-534A 

YP3025A-2415 na každé secí jednotce 204-528A 
YP3025A-24TR  

YP3025A-24TR70 204-528A 

YP3025A-3610 204-639A 
 
Ostří kotoučů  
Krojidlové kotouče pro výměnu a nebo náhradu zahrnují 
(množství 1 na secí jednotku):  
 
 
15 palcový kotouč s Turbo ostřím Číslo dílu 

Turbo ostří, 15 palců (20 žlábků) 820-327C 
Vlnité ostří, 15 palců (50 žlábků) 820-331C 

Rovné ostří, 14 palců 820-259C 

Podrobnosti o činnosti najdete v: 
“ Nastavení krojidlového kotouče ” na straně 68. 

 
 
 
15 palcový kotouč s Turbo ostřím Číslo dílu 

YP3025A-1230  
YP3025A-1270 204-554A 

YP3025A-16TR36 204-553A 
YP3025A-1820 204-548A 

YP3025A-2315 na každé secí jednotce 
YP3025A-2335 na každé secí jednotce 204-536A 

YP3025A-2415 na každé secí jednotce 204-530A 
YP3025A-24TR  

YP3025A-24TR70 204-530A 

YP3025A-3610 204-640A 
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Stěrky opěrného kola 
Při setí ve vlhkých nebo lepkavých půdách jsou tyto 
stěrky užitečné, protože zabrání nánosu hlíny na kola, 
což by mělo za následek mělké setí.  

Objednejte jednu součást na 1 kolo (2 za prořezávací 
kotouč).  
 

Stěrky kol Číslo dílu 
Stěrka 21⁄2 palce (6,4 cm)  404-194D 

Stěrka 3 palce (7,6 cm)  404-195D 
Stěrka 4 palce (10,2 cm)  404-196D 

 

Stěrky se namontují na spodní zadní stranu ramene 
hloubkového kola za použití stávajícího šroubu a pojistné 
podložky. Štěrbina ve stěrce je dostatečně dlouhá, aby 
uvolnila přístup k dolní mazničce a umožnila nastavení, 
jakmile dojde k opotřebení kola a nebo stěrky. 

Na činnost se podívejte: 
“ Nastavení stěrky opěrného kola ” na straně 72. 
 

Vnitřní stěrky kotouče  
Při setí ve vlhkých nebo lepkavých půdách jsou tyto 
stěrky užitečné, protože zabrání nánosu hlíny, což může 
jinak narušit činnost prořezávací kotouče. 
 

Název  Číslo dílu 
Vnitřní stěrka 122-278S 

 

Tato stěrka nemůže být použita s namontovanými 
přitlačovači semen Seed-Lok. Je ale kompatibilní 
s lopatkami na přitlačení semen a na přání dodanými 
přitlačovači semen Keeton. 

Montáž stěrky najdete na straně 169. Pružinou 
přitlačovaná karbidová stěrka nevyžaduje nastavení. 
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Výsevní kotouče  
Výsevní ústrojí Air-Pro® připouští různé výsevní kotouče, 
každý optimalizovaný pro specifická semena, plus 
speciální slepý kotouč pro vypnuté secí jednotky. 
Kotouče jsou jednoduše vyměnitelné. Výběr zahrnuje:  
 

Výsevní kotouče Číslo dílu 
Prázdný, Žádná komůrka  817-841C 
Sada kukuřice, 24 komůrek, 1 každá 
obsahuje:  

403-554A 

Kukuřice, 24 komůrek (Velká, plochá)  817-836C 
Kukuřice, 24 komůrek (Velká, kulatá)  817-794C 
Kukuřice, 24 komůrek (Malá, kulatá nebo 
plochá)  

817-795C 

Sada kukuřice, 40 komůrek, 1 každá 
obsahuje:  

403-555A 

Kukuřice, 40 komůrek (Velká, plochá)  817-838C 
Kukuřice, 40 komůrek (Velká, kulatá) 817-796C 
Kukuřice, 40 komůrek (Malá, kulatá nebo 
plochá)  

817-797C 

Bavlník, 60 komůrek  817-857C 
Čirok, 65 komůrek  817-849C 
Čirok, 130 komůrek  817-800C 
Sója, 84 komůrek  817-798C 
Sója, 168 komůrek  403-551D 
Slunečnice, 24 komůrek  817-851C 
Volumetric No. 1, 84 komůrek  817-867C 

Činnost najdete: 
“ Seřízení a nastavení výsevního ústrojí ” na straně 
73. 
 
Nádoba na vyprázdnění 
Jedna nádobka je poskytnuta secím strojem. 
Objednávka následující součásti jako další navíc nebo 
pro výměnu nádobky.  
 

Název  Objednací 
číslo 

NÁLEVKA PRO VYPRÁZDNĚNÍ 
PNEUMATICKÉHO VÝSEVNÍHO 

ÚSTROJÍ 
817-811C 

Viz “ Úprava nálevky ” na straně 95.  
Viz “ Vyprázdnění výsevního ústrojí ” na straně 95.  
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Přitlačovače semen 
Základní secí stroj YP3025A vyžaduje výběr balíčků pro 
secí jednotky, které obsahují jeden ze tří přitlačovačů: 
lopatka na přitlačení semen, Keeton, nebo Seed-Lok. 
Současně může být namontovaný pouze jeden druh 
přitlačovače semen. Objednejte jeden pro 1 secí 
jednotku.  
 

Přitlačovač semen Seed-Lok®  
 

Název  Číslo dílu 
Sada Seed-Lok® řady 25  

(každý prořezávací kotouč)  404-093K 
 

Činnost najdete: 
“Nastavení přitlačovače semen ” na straně 79. 
 
Přitlačovač semen Keeton  
Přitlačovač semen Seed-Lok® podporuje nízkou dávku 
aplikace hnojiva. Při jeho použití (na přání) musí být také 
namontovaný systém kapalného hnojení (strana 126).  
 

Název  Číslo dílu 
Přitlačovač semen Keeton (každý 

prořezávací kotouč)  890-840C  
 

Činnost najdete: 
“ Nastavení přitlačovače semen ” na straně 79. 
 
Přítlačná kolečka secí jednotky 
Základní secí stroj Yield Pro zahrnuje volbu přítlačných 
koleček. K dispozici jsou další kolečka a všechna mohou 
být dodatečně namontovány. 

Tento návod k obsluze nevyjmenuje čísla dílu sad, 
protože dostupná kolečka jsou často pro oblast 
specifická. Poraďte se s vaším prodejcem Great Plains. 

Činnost najdete: 
“ Nastavení přítlačného kolečka ” na straně 80. 
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Příloha A - Informace o technických údajích 

 
Technické údaje a funkce 
 

Modely pro Severní Ameriku YP3025A  
 

Model YP3025A -1230 -16TR36 -1820 -2315 -2415 -24TR -3610 

Počet řádků  
12 16 

8 Twin - 
zdvojený 

18 23 24 24 
Twin - 

zdvojený 

36 

Rozteč řádků  30 in 36 in 20 in 15 in 15 in 30 in 10 in 
Pracovní záběr  29ft 7in 
Ohyb křídla 20° nahoru nebo dolů 
Pás (šířka průjezdu)  360 in 288 in 360 in 345 in 360 in 360 in 360 in 
Objem osiva Na přání zásobník 82 nebo 150 bu 

nebo na jednotce výsevní skříň PROBOX® 50 
Přepravní šířka  14ft 10in 
Pracovní délka  29ft 8in 
Přepravní délka  39ft 6in 
Pracovní výška  12ft 4in 
Přepravní výška  12ft 4in 
Přepravní světlá výška  22 in 
Požadovaný výkon traktoru¹  120 až  

140 hp 
150 až  
175 hp 

160 až  
190 hp 

195 až  
225 hp 

200 až  
235 hp 

200 až  
235 hp 

280 t až 
325 hp 

Závěs  3-bodový, na přání hydraulicky ovládané tažné oje 
Zatížení závěsu  1210 lbs 
Požadované hydraulické 
obvody 

S uzavřeným středem, 4 vnější obvody, 2250 psi, 35 gal/min 

Hmotnost² (prázdný, základní 
sestava)  

21900 lbs 22700 lbs 23000 lbs 24400 lbs 24600 lbs 24700 lbs 27400 lbs 

Hmotnost² (plný, maximální 
sestava)  

35000 lbs 36100 lbs 36500 lbs 38200 lbs 38500 lbs 38600 lbs 41800 lbs 

Rozměr přepravní pneumatiky 
(přední)  

15-19.5 NHS 16 Ply, zatížení 11400 lbs 

Rozměr přepravní pneumatiky 
(zadní)  

15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer, zatížení 9190 lbs 

Rozměr pneumatiky opěrného 
kola  

395/55B16.5 NHS 12 Ply Skid Steer, zatížení 6835 lbs 

Přítlak prořezávacího kotouče 235 až 475 lbs 
Dráha pohybu prořezávacího 
kotouče (nahoru - dolů)  

10 in 

Rozsah pracovní hloubky 
prořezávacího kotouče 

0 to 4 in 

 

¹ Příkony se významně mění v závislosti na podmínkách a zkušenosti. Přidejte 25 k / 19 kW pro přívěsný vozík se 700 galony. 
² Hmotnost se může měnit v tisících kg nebo více, v závislosti na namontovaném vybavení na přání. 
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Exportní modely YP3025A  
 

 YP3025A-1270 YP3025A-2335 YP3025A-24TR70 

Počet řádků  12 23 24  
12 Twin - zdvojených 

Rozteč řádků  70 cm 35 cm 70 cm 
Pracovní záběr  9.0 m 9.0 m 9.0 m 
Ohyb křídla 20° nahoru nebo dolů 
Pás (šířka průjezdu)  840 cm 805 cm 840 cm 
Objem osiva Na přání zásobník 2890 nebo 5290 litrů  

nebo na jednotce výsevní skříň PROBOX® 50  
Přepravní šířka  4,5 m 
Pracovní délka  9,0 m 
Přepravní délka 12,0 m 
Pracovní výška  3,8 m 
Přepravní výška  3,8 m 
Přepravní světlá výška  56 cm 
Požadovaný výkon traktoru¹  90 až 105 kW 145 až 170 kW 150 až 175 kW 
Závěs  3-bodový, na přání hydraulicky ovládané tažné oje 
Zatížení závěsu  550 kg 
Požadované hydraulické obvody S uzavřeným středem, 4 vnější obvody, 155 bar, 132 litrů/min 
Hmotnost² (prázdný, základní 
sestava)  9900 kg 11100 kg 11200 kg 

Hmotnost² (plný, maximální 
sestava)  15900 kg 17300 kg 17500 kg 

Rozměr přepravní pneumatiky 
(přední)  385/65 D19.5, zatížení 5200 kg 

Rozměr přepravní pneumatiky 
(zadní)  15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer, zatížení 4200 kg 

Rozměr pneumatiky opěrného 
kola  395/55B16.5 NHS 12 Ply Skid Steer, zatížení 6800 kg 

Přítlak prořezávacího kotouče  105 až 215 kg 
Dráha pohybu prořezávacího 
kotouče (nahoru - dolů)  25 cm 

Rozsah pracovní hloubky 
prořezávacího kotouče 0 až 10,2 cm 
 

¹ Příkony se významně mění v závislosti na podmínkách a zkušenosti. Přidejte 25 k / 19 kW pro přívěsný vozík se 700 galony. 
² Hmotnost se může měnit v tisících kg nebo více, v závislosti na namontovaném vybavení na přání. 
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Tabulka hodnot utahovacích momentů 
 
 

 
 

Dovolená odchylka utahovacího momentu + 0%, -15% z hodnoty utahovacího momentu. Jestliže není jinak předepsáno, použijte hodnoty 
utahovacího momentu uvedené výše. 
 

Označení hlavy šroubu                                     Označení hlavy šroubu 

R
oz

m
ěr

 
šr

ou
bu

 

stupeň 2        stupeň 5       stupeň 8                                 třída 5,8        třída 8,8        třída 10,9 

a. in-tpi = jmenovitý průměr závitu v palcích - závity na palec 
b. Nm = newtonmetry 
c. mm x pitch = jmenovitý průměr závitu v mm x stoupání závitu 
d. ft-lb = foot pounds 
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Tabulka nahustění pneumatik  Informace o záruce na pneumatiky 
Kolo Rozměr 

pneumatiky 
Nahuštění  Na všechny pneumatiky se vztahuje záruka, poskytnutá 

původním výrobcem pneumatiky. Informace o záruce na 
pneumatiky poskytuje brožurka, obsažená v návodech k 
obsluze a katalogu náhradních dílů pro vašeho operátora 
nebo online na webových stránkách výrobce, seznam je 
uvedený níže. Pro pomoc nebo informaci se spojte s vaším 
nejbližším autorizovaným prodejcem pneumatik. 

Výrobce  Webové stránky 
Firestone  www.firestoneag.com 
Gleason  www.gleasonwheel.com 
Titan  www.titan-intl.com 

Přední 
přepravní 

15-19.5 NHS 16 Ply 100 psi 
(690 kPa) 

 

Zadní 
přepravní 

15-19.5 NHS 12 Ply 
Skid Steer 

60 psi 
(414 kPa) 

 

Opěrné kolo 395/55B16.5 NHS 
Skid Steer 

60 psi 
(414 kPa) 
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Schéma hydraulických obvodů 
 

Sklopení, znamenák a vnější okruhy hydrauliky (standardní) 
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Vnější okruhy hydrauliky (s odstraněnými znamenáky)  
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Hydraulicky ovládaný ventilátor (standardní)  
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Hydraulický pohon (standardní)  
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Hydraulicky ovládané tažné oje (výbava na přání)  
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Hydraulicky ovládané zvedání (standardní)  
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Řetězové převody 
 Legenda:  
 

 

Počet zubů řetěz. Kola 
Počet článků řetězu 

Směr řetězů při pohybu 
 
 
Hydraulický pohon řetězových převodů  
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Řetězové převody nad táhlem 
 

Představuje pouze ty, kdy secí jednotky jsou přímo pod rameny, v současné době pouze při vzdálenosti řádků 10 palců.  
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Pohon křídla pomocí řetězových převodů  
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Koncový pohon výsevního ústrojí 25AP  
 

Legend: 

 

 
 Počet zubů řetězových kol 
 
 Počet článků řetězu 
 
 Směr řetězů při pohybu 

 25AP: Pohon výsevního ústrojí (přední typ)  
Poznámka: 
    Bez namontovaných napínacích řetězových kol. 
  horní řetěz přechází nad jediným napínacím 
řetězovým kolo na rameni 
  ujistit se, že je opět připojená pružina 
napínacího řetězového kola  

 

 25AP: Pohon výsevního ústrojí (střední typ)  25AP: Pohon výsevního ústrojí (zadní typ)  
Poznámka:  

 ujistit se, že je opět připojená pružina 
napínacího řetězového kola 

 horní řetěz prochází mezi 2 napínacími 
řetězovými koly v montážní skupině 

 horní řetěz přechází mezi 2 napínacími 
řetězovými koly na rameni 

Poznámka: 
 ujistit se, že je opět připojená pružina napínacího 

řetězového kola 
 horní řetěz prochází mezi 2 napínacími 

řetězovými koly v montážní skupině 
 horní řetěz prochází mezi 2 napínacími 

řetězovými koly na rameni 
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Řetězové převody při pohonu čerpadla hnojiva od země 
(na přání)  
 

 Pohon čerpadla od země JohnBlue Pohon čerpadla od země JohnBlue  
 Spodní řetězový pohon  Horní řetězový pohon 
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Propojení semenovodů (hadic se semeny) 
 

Mechanicky ovládané směrování, levá strana  
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Přípojky s osivem, vlevo, 1 ze 4  
 

Směrem dopředu/vlevo, s rozloženým secím strojem.  
 

12 řádků: YP3025A-1230, YP3025A-1270  
 

Legenda k následujícím obrázkům: RACK - SKŘÍŇ 
 GUIDES - VEDENÍ 
 AIR BOX - VZDUCHOVÁ KOMORA  

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed Uzavřené výstupy 
Vzduchová 
komora  

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu C1 C2 C3 C4 - - n/c n/c 

Vedení 
křídla W1 W2 W3 W4 - - n/c n/c 

Trubka 
skříně  

T1 T2 T3 T4 T10 T11 n/c n/c 

Secí 
jednotka  R01 R02 R03 R04 R05 R06 n/c n/c 

 
16 řádků: YP3025A-16TR36  
 

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed  Uzavřené výstupy  
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu C1 C2 - - n/c n/c n/c n/c 

Vedení 
křídla W1 W2 - - n/c n/c n/c n/c 

Trubka 
skříně 

T1 T3 T10 T11 n/c n/c n/c n/c 

Y-Trubka    n/c n/c n/c n/c 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 n/c n/c n/c n/c 
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Přípojky s osivem, vpravo, 1 ze 4  
 

Směrem dopředu/vpravo, s rozloženým secím strojem.  
 

12-řádků: YP3025A-1230, YP3025A-1270  
 

 
 

Sekce Uzavřené výstupy Pravý střed  Pravé křídlo  
Vzduchová 
komora  

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c n/c - - C4 C3 C2 C1 

Vedení 
křídla 

n/c n/c - - W4 W3 W2 W1 

Trubka 
skříně  n/c n/c T12 T13 T4 T3 T2 T1 

Secí 
jednotka  n/c n/c R09 R10 R11 R12 R13 R14 

 
16- řádků: YP3025A-16TR36  
 

 
 

Sekce  Uzavřené výstupy  Pravý střed Pravé křídlo 
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c n/c n/c n/c - - C1 C2 

Vedení 
křídla n/c n/c n/c n/c - - W1 W2 

Trubka 
skříně 

n/c n/c n/c n/c T12 T13 T1 T3 

Y-Trubka n/c n/c n/c n/c  
Secí 
jednotka n/c n/c n/c n/c R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 
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Přípojky s osivem, vlevo, 2 ze 4  
 

18 řádků: YP3025A-1820  
 

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 - - 

Vedení 
křídla 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 - - 

Trubka 
skříně T1 T2 T3 T4 T5 T9 T10 T11 

Y-Trubka I I I I I I 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 

 
23 řádků: YP3025A-2315, YP3025A-2335  
 

 
 

Sekce  Levé křídlo  Levý střed Uzavřené 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu 

C1 C2 C3 C4 - - - n/c 

Vedení 
křídla W1 W2 W3 W4 - - - n/c 

Trubka 
skříně 

T1 T2 T3 T9 T10 T11 T12 n/c 

Y-Trubka    I  n/c 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 Cap R08 R09 R10 R11 R12 Cap n/c 
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Přípojky s osivem, vpravo, 2 ze 4  
 

18- řádků: YP3025A-1820  
 

 
 

Sekce Pravý střed   Pravé křídlo   
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu - - C6 C5 C4 C3 C2 C1 

Vedení 
křídla - - W6 W5 W4 W3 W2 W1 

Trubka 
skříně 

T12 T13 T9 T5 T4 T3 T2 T1 

Y-Trubka  I  I I I I I 
Secí 
jednotka R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 

 
23- řádků: YP3025A-2315, YP3025A-2335  
 

 
 

Sekce Uzavřené Pravý střed  Pravé křídlo  
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c n/c - - C4 C3 C2 C1 

Vedení 
křídla n/c n/c - - W4 W3 W2 W1 

Trubka 
skříně n/c n/c T13 T14 T9 T3 T2 T1 

Y-Trubka n/c n/c   
Secí 
jednotka n/c n/c R13 R14 R15 R16 R17 Cap R18 R19 R20 R21 R22 R23 
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Přípojky s osivem, vlevo, 3 ze 4  
 

24 řádků: YP3025A-2415  
 

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu C1 C2 C3 C4 - - - n/c 

Vedení 
křídla 

W1 W2 W3 W4 - - - n/c 

Trubka 
skříně T1 T2 T3 T9 T10 T11 T12 n/c 

Y-Trubka     n/c 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 Cap R08 R09 R10 R11 R12 Cap n/c 

 
24 řádků: YP3025A-24TR  
 

 
 

Sekce  Levé křídlo  Levý střed Uzavřené 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu 

C1 C2 C3 C4 - - n/c n/c 

Vedení 
křídla W1 W2 W3 W4 - - n/c n/c 

Trubka 
skříně T1 T2 T3 T9 T10 T11 n/c n/c 

Y-Trubka    n/c n/c 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 n/c n/c 
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Přípojky s osivem, vpravo, 3 ze 4  
 

24 řádků: YP3025A-2415  
 

 
 

Sekce Uzavřené Pravý střed  Pravé křídlo  
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c - -  C4 C3 C2 C1 

Vedení 
křídla n/c - -  W4 W3 W2 W1 

Trubka 
skříně 

n/c T13 T14  T9 T3 T2 T1 

Y-Trubka n/c    
Secí 
jednotka n/c R13 R14 R15 R16 R17 Cap R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Cap 

 
24 řádků: YP3025A-24TR  
 

 
 

Sekce Uzavřené Pravý střed  Pravé křídlo  
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c n/c - - C4 C3 C2 C1 

Vedení 
křídla 

n/c n/c - - W2 W3 W2 W1 

Trubka 
skříně n/c n/c T13 T14 T9 T3 T2 T1 

Y-Trubka n/c n/c   
Secí 
jednotka n/c n/c R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 
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Přípojky s osivem, vlevo, 4 ze 4  
 

24 řádků: YP3025A-24TR70  
 

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed Uzavřené 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu C1 C2 C3 - - - n/c n/c 

Vedení 
křídla 

W1 W2 W3 - - - n/c n/c 

Trubka 
skříně T1 T2 T3 T10 T11 T12 n/c n/c 

Y-Trubka    n/c n/c 
Secí 
jednotka R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 n/c n/c 

 
36 řádků: YP3025A-3610  
 

 
 

Sekce Levé křídlo Levý střed 
Vzduchová 
komora 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 

Vedení 
středu 

C1 C2 C3 C4 C5 - - - 

Vedení křídla W1 W2 W3 W4 W5 - - - 
Trubka 
skříně 

T1 T2 T3 T4 T9 T10 T11 T12 

Rozdělovač  | | | | Y Y | | 
Y-Trubka   | |   
Secí 
jednotka 

R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
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Přípojky s osivem, vpravo, 4 ze 4  
 

24 řádků: YP3025A-24TR70  
 

 
 

Sekce Uzavřené Pravý střed Pravé křídlo 
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

n/c n/c - - - C3 C2 C1 

Vedení 
křídla n/c n/c - - - W3 W2 W1 

Trubka 
skříně 

n/c n/c T13 T14 T15 T3 T2 T1 

Y-Trubka n/c n/c   
Secí 
jednotka n/c n/c R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 

 
36 řádků: YP3025A-3610  
 

 
 

Sekce Pravý střed Pravé křídlo 
Vzduchová 
komora 

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Vedení 
středu 

- - - C5 C4 C3 C2 C1 

Vedení křídla - - - W5 W4 W3 W2 W1 
Trubka 
skříně 

T13 T14 T15 T9 T4 T3 T2 T1 

Rozdělovač  | |   | | | | 
Y-Trubka   | |   
Secí 
jednotka 

R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36
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Příloha B - Před dodáním 

 

Vyložení secího stroje  
Secí stroj je dopravený na návěsu s plochým dnem, v čás-
tečně spuštěném uspořádání, se speciálními přepravními 
montážními skupinami, které jsou demontovány a vráceny 
do Great Plains.  

Poznámka: Jestliže má secí stroj na přání dodávané hyd-
raulicky ovládané tažné oje, elektromagnetický 
ventil může předejít zvednutí v kroku 6. Traktor 
použitý ke složení secího stroje musí mít 
namontovaný ovládací panel s monitorem 
DICKEY-john® a lištu se spínačem CFM a 
montážní skupiny připojené k elektrickému 
napájení a k secímu stroji. Zde není zapotřebí 
3-bodový závěs.  

1. Řidič musí zacouvat s přívěsem na překladiště nebo 
rampu dostatečně dlouhou, aby se umožnilo stažení 
secího stroje dolů s přívěsu bez otáčení.  

2. Odstraňte všechny bedny, palety nebo uvolněné díly pod 
secím strojem nebo za všemi koly (jinými než 
zaklínovanými koly).  

3. Připojte traktor k secímu stroji (strana 15). Traktor musí 
mít vnější okruh hydrauliky, alespoň okruh pro zvednutí. 
Nastavte brzdy traktoru.  

4. Povolte všechny poutací řemeny a řetězy. Odstraňte 
všechny klíny kol secího stroje.  

5. Jestliže je vybavený hydraulicky ovládanou tažnou ojí, 
přepojte okruh tažné oje do místní volné polohy (strana 
28).  

6. Vysunutím zvedacích válců secí stroj zvedněte. 
Nastavte okruh zvedání na Neutrál a tím udržíte 
zvedání.  

Poznámka: Standardní zadní samostavitelná kola secího 
stroje budou nepatrně nižší než přepravní kola. 
V překladišti pod úrovní terénu to může pomoci 
umístit samostavitelná kola na povrch 
překladiště.  

7. Ze zvedacích válců opěrných kol odstraňte kratší 
přepravní zámky U-profilu a z prostředních sekcí 
výkyvnou hřídel zvedacích válců. Vyměňte tyto zámky 
za delší zámky U-profilu, nalezené v normálním místě 
uložení secího stroje (strana 23). V tabulce vpravo 
najdete označení zámků U-profilu.  

8. Odstraňte přepravní opěry YP30, které jsou připojené 
prostřednictvím třmenových šroubů k přední straně 
hlavního rámu. Vraťte opěry a třmenové šrouby do Great 
Plains.  

9. Opatrně odtáhněte secí stroj z nákladního auta. 
Zastavte, když jste mimo dosah, nebo jestli to místo 
umožní, na rovné zemi.  

 

Odkaz na Obr. 137  
10. Z upevňovacích desek  zadního závěsu demontujte 

přepravní kola . Vraťte tyto části do Great Plains.  

11. Jestliže má secí stroj jedno nebo více potrubí pro 
hnojivo, připojte montážní skupinu uchycení do desky 
závěsu (viz strana 170). Jestliže má secí stroj na přání 
dodaný závěs přívěsu, namontujte ho zároveň.  

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí poškození stroje / nebezpečí ztráty 
ovládání nákladu:  
Při skládání stroj pouze odtáhněte. Secí stroj není 
navržený pro složení z přívěsu pomocí jeřábu nebo 
zvedacího zařízení. Zvedání z nákladního auta bude mít 
pravděpodobně za následek značné poškození stroje. 
Ztráta ovládání nákladu je také možná a mohla by vést 
k vážnému poranění nebo smrti.  
 

POZNÁMKA!
 

Nebezpečí poškození stroje:  
Odtahujte stroj pouze dopředu. Přepravní kola neudělají 
totéž, co samostavitelná kola. Jakékoliv couvání s ještě 
připojenými přepravními koly bude mít pravděpodobně 
za následek kolizi samostavitelných kol s přepravními 
koly. Z toho může vyplynout poškození stroje.  
 

Určení zámku U-profilu 
 

Díl / 
použití 

Délka Umístění / použití zámků U-
profilu 

196-473H
naložení 

12.75 in 
(32,4 cm) 

Zvedací válec opěrných kol; 
vrátit do Great Plains 

596-163H
naložení 

9.5 in 
(24,1 cm) 

Výkyvná hřídel zvedacího válce;
vrátit do Great Plains 

196-292H
standardní 

17.75 in 
(45,1 cm) 

Zvedací válec opěrných kol; 
dodaný se secím strojem 

402-330H
standardní 

16.0 in 
(40,6 cm) 

Výkyvná hřídel zvedacího válce;
dodaný se secím strojem 

 

 
Obr. 137 

Svařené součásti nakládacích kol 
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Montáž přítlačných koleček  
Aby se vyhovělo požadavkům na světlý profil při 
přepravě po silnici, ramena přítlačných koleček a kola na 
secích jednotkách křídel nejsou v továrně namontovány.  
 

Odkaz na Obr. 138  
1. Vyjměte a uschovejte šroub 1/2-13x1 palce se 

šestihrannou hlavu a podložku  na zadní straně 
neúplné secí jednotky .  

 

POZNÁMKA! 
 

Jsou tam umístěny čtyři šrouby. Odstraňte pouze šrouby 
se šestihrannou hlavou. Nepovolte nebo nedemontujte 
přední šrouby s čtvercovou hlavou.  

2. Vyjměte a uschovejte šroub 1/2-13x11/2 palce se 
šestihrannou hlavu , podložku a matici 
výstředníkového stavěcího mechanismu.  

3. Zarovnejte otvory 1/2 palce v sestavě přítlačného 
kolečka se závitovými otvory 1/2-13 v secí jednotce, 
uvolněte skupinu se šroubem 1/2-13x1 palce se 
šestihrannou hlavu a podložku . 

4. Volně zašroubujte šroub 1/2-13x11/2palce se 
šestihrannou hlavu , podložku a matici 
výstředníkového stavěcího mechanismu. Otáčejte 
stavěcím mechanismem, dokud neuvidíte že se 
skupina přítlačného kolečka nezarovnala se secí 
jednotkou a utáhněte seřízení a oba šrouby.  

 
Montáž horních dílů znamenáku  
Pro přepravu jsou demontovány kotouče znamenáku a 
koncové trubky.  
 

Odkaz na Obr. 139  
Konec trubky  může být vložený do vnějšího ramene 
znamenáku v jakémkoliv ze čtyř směrů. Great Plains 
doporučují, aby nastavení hřídele umožnilo natočení 
čepu kotouče dozadu, mimo směr jízdy .  

Jestliže jsou znamenáky pro určitou práci prodloužené, 
nastavte také počáteční vysunutí znamenáku, odvozené 
podle rozteče řádků.  

 

 
 

 
Obr. 138 

Montážní skupina přítlačného kolečka 25AP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 139 

Směrování hřídele kotouče znamenáku 
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Odkaz na Obr. 140  
1. Na každém znamenáku můžete zvolit každý: 
  kotouč znamenáku a montážní skupinu trubky 
  806-110C U-ŠROUB 5/8-11 X 3 1/32 X 4 1/2 a 

dvě sady: 
  803-021C ŠESTIHRANNÁ MATICE 5/8-11 PLT 
  804-022C POJISTNÁ PODLOŽKA PRUŽINY 5/8 

PLT 

2. Vložte konec trubky  do vnějšího ramene 
znamenáku . Zasuňte na počáteční hodnotu 
vytažení znamenáku, nebo asi na poloviční, jestliže 
prodloužení není známé. Zajistěte pomocí U-šroubu 

, pojistných podložek  a matic .  
 
 
 
 
 
 
Seřízení rychlosti obou dvou znamenáků 
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí ostrých předmětů nad hlavou:  
Při složení nebo rozložení znamenáků se můžete zranit, 
jestliže vás uhodí. Znamenáky mohou padat rychle a 
nenadále, jestliže se vyskytne závada hydrauliky. Nikdy 
nedovolte, aby někdo stál při složení nebo rozložení 
znamenáků blízko secího stroje.  
 

Odkaz na Obr. 141 a Obr. 142  
Seřízení rychlosti sklápění pro dva znamenáky se 
seřizovacími šrouby se šestihrannou hlavou na těle 
sekvenčního ventilu. Tělo sekvenčního ventilu je 
umístěné navrchu rámu levého křídla.  

Před provedením seřízení povolte pojistné matice.  

Je zde jeden šroub pro seřízení rychlosti rozložení  a 
jeden pro rychlost složení . Seřizovací šrouby můžete 
identifikovat vylisovaným značením na těle ventilu.  

Otáčejte seřizovacími šrouby ve směru hodinových 
ručiček ( : pomaleji) pro snížení rychlosti složení 
(rozložení) a proti směru otáčení hodinových ručiček ( : 
rychleji) pro zvýšení rychlosti složení (rozložení).  

S traktorem běžícím naprázdno a při normální pracovní 
rychlosti, nastavte bezpečné rychlosti znamenáku při 
složení i rozložení. Nadměrné rychlosti by mohly 
poškodit znamenáky a zneplatnit záruku.  

Po seřízení rychlosti sklápění a pro udržení seřízení 
utáhněte pojistné matice na seřizovacích šroubech se 
šestihrannou hlavou.  

 

 
Obr. 140 

Konečná montáž znamenáku 
 

 
Obr. 141 

Poloha sekvenčního ventilu znamenáku 
 
 

 
Obr. 141 

Seřízení rychlosti znamenáku 
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Příloha C - Výchozí a volitelné seřízení 

 
Montáž ovládacího panelu monitoru 
setí  
Systém standardního monitoru setí secího stroje zahrnuje 
virtuální terminál a panel spínačů, které musí být 
namontované v kabině traktoru. Protože dodávka je od 
DICKEY-john®, sada obsahuje plochou konzolu pro moduly 
a otočný kulový čep pro montáž konzoly do traktoru.  

Otočný kulový čep zahrnuje čtyři šrouby 10-32 podstavce. 
Vy a nebo váš prodejce musíte zajistit montážní otvory pro 
šrouby. Jestliže dáváte přednost vyhnout se vyvrtání otvorů, 
možná má váš obchodník k dispozici alternativní přísavku 
nebo upínací třmeny.  

Návod k obsluze DICKEY-john® pro montážní skupinu 
spojení.  

 
Montáž ovládacího panelu Swath 
Command™ (na přání)  
Terminál Auto Section Control (automatické ovládání sekce) 
obsahuje druhou montážní skupinu otočného kulového čepu 
pro instalaci v kabině. Vyberte takové umístění, kde nebude 
překážet výhledu nebo zasahovat do činnosti traktoru. Pro 
namontování otočného čepu použijte dodané šrouby 10-32. 
Pro připojené konzoly k otočnému čepu použijte dodané 
metrické šrouby.  
 

Montáž snímače hladiny v zásobníku  
Bez ohledu na používaný zásobník/výsevní skříň, YP3025A 
obsahuje továrnou namontovaný snímač hladiny ve 
vzduchové komoře.  

Jestliže byl objednaný se secím strojem zásobník 403-143K 
82bu nebo 403-174K 150bu, obsahuje 833-235C snímač 
hladiny v zásobníku, který není namontovaný v továrně. K 
tomuto snímači se může pořídit druhý, s časnější signalizací 
nízké hladiny semen.  

Použití tohoto snímač je na přání a umístění hladiny je 
podle vašeho uvážení. Při montáži:  

1. Montáž proveďte před prvním použitím zásobníku. Tělo 
snímače je namontované uvnitř zásobníku. To může být 
nebezpečné pro vstup do zásobníku, jestliže obsahuje 
nějaké osivo, nebo někdy byl používaný s osivem 
ošetřeným přípravky.  

2. Odkaz na Obr. 37 na straně 36, nebo Obr. 38 na straně 
37 pro umístění snímače výšky, založený na objemu, 
zbývajícím v zásobníku. Great Plains Plains předpokládá 
montáž snímače na spodní přední stěně zásobníku.  

3. Pro montáž snímače následujte kroky v instrukční 
tabulce 11001-1126 DICKEY-john®.  

4. Pro utěsnění kabelu v průchodce a kolem průchodky 
použijte silikon, tím zabráníte unikání vzduchu, který 
může ovlivnit rovnoměrnou dopravu osiva.  

Po namontování zásobníku na secí stroj, spojte přípojky s 
vedením montážní skupiny "HOPPER (ZÁSOBNÍK) 2", 
umístěné pod hydraulickým pohonem v prostřední sekci 
secího stroje.  

 
Obr. 143 

Terminál a panel spínačů 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Hrozí nebezpečí při přepravě a na poli:  
Namontujte moduly tak, aby je bylo možné během setí 
snadno kontrolovat, ale nezasahovaly do bezpečné 
činnosti traktoru na poli nebo na veřejných 
komunikacích.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 144 

Snímač hladiny v zásobníku 833-235C  
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Prodloužení znamenáku  
Před prvním použitím a jestliže se změní rozteč řádků 
(včetně uzamknutí secích jednotek při setí do jednoho 
řádku, jestliže je secí stroj schopný set do dvou), 
nastavte a zkontrolujte každou stranu, kde je udělaná 
značka, ve vztahu k vnější secí jednotce (zda jsou vnější 
secí jednotky používány a nebo ne).  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Nebezpečí ostrých předmětů nad hlavou:  
Při složení nebo rozložení znamenáků se můžete zranit, 
jestliže vás uhodí. Znamenáky mohou padat rychle a 
nenadále, jestliže se vyskytne závada hydrauliky. Nikdy 
nedovolte, aby někdo stál při složení nebo rozložení 
znamenáků blízko secího stroje.  

1. Přesuňte secí stroj na místo, kde mohou být oba 
znamenáky bezpečně rozložené. Rozložte secí stroj. 
Spusťte secí stroj. Rozložte jeden znamenák.  

2. Najděte navrhované počáteční vysunutí znamenáku 
 uvedené v tabulce.  

 

Odkaz na Obr. 145 a Obr. 146  
3. Změřte prodloužení  - vzdálenost od osy každého 

vnějšího konce secí jednotky. Neměřte do středu 
dvojice řádků.  

4. V tomto místě si na zemi udělejte značku.  

5. Pro nastavení šířky znamenáku povolte matice  na 
U-šroubech . Aby jste dostali správné nastavení, 
posuňte trubku kotouče znamenáku  dovnitř a nebo 
ven. Matice utáhněte .  

6. Opakujte krok 3 přes krok 5 pro druhou stranu.  

7. Se secím strojem, stále ještě spuštěným, a pro 
nastaven každé strany, jeďte několik stop dopředu.  

8. Zkontrolujte polohy značek. Upravte v získané 
tabulce hodnot.  

 
 

 
Obr. 145 

Prodloužení znamenáku 
 
 
 
 

 
Obr. 146 

Nastavení prodloužení znamenáku 
 

 

 
Model secího stroje Použitý rozestup řádků Prodloužení vlevo Prodloužení vpravo 
YP3025A-1230  30in Jediný řádek 195.0 in. (495,3 cm) 
YP3025A-16TR36  36in Zdvojený řádek 158.0 in. (401,3 cm) 

*jako YP3025A-0836  36in Jediný řádek 182.0 in. (462,3 cm) 166.0 in. (421,6 cm) 
YP3025A-1820  20in Jediný řádek 190.0 in. (482,6 cm) 
YP3025A-2315  15in Jediný řádek 180.0 in. (457,2 cm) 
YP3025A-2415  15in Jediný řádek 187.5 in. (476,3 cm) 
YP3025A-24TR  30in Zdvojený řádek 191.0 in. (485,1 cm) 

*jako YP3025A-1230  30in Jediný řádek 215,0 in. (546,1 cm) 199,0 in. (505,5 cm) 
YP3025A-3610  10in Jediný řádek 185.0 in. (469,9 cm) 
 
YP3025A-1270  70 cm Jediný řádek 455.0 cm (179,1 in.) 
YP3025A-2335  35 cm Jediný řádek 420.0 cm (165,4 in.) 
YP3025A-24TR70  70 cm Zdvojený řádek 395.2 cm (155,6 in.) 

*jako YP3025A-1270  70 cm Jediný řádek 505,8 cm (199,1 in.) 465,2 cm (183,1 in.) 
* Předpokládat protilehlé průjezdy a používání bez přesunutí závěsu.  
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Kalibrace radaru  
Při první příležitosti, když bude secí stroj pracovat na poli 
(s nebo bez setí), je zapotřebí součásti radaru monitoru 
setí kalibrovat. Návod k obsluze monitoru setí tento 
postup popíše.  
 

 UPOZORNĚNÍ 
 

Možné nebezpečí záření:  
Přehled varování před radarem na straně 3.  

Poznámka: Pro tuto kalibraci musí být secí stroj ve 
spuštěné/polní poloze. Jestliže budete 
kalibrovat ve zvednutém uspořádání, úhel 
snímače se změní, když je secí stroj 
zvednutý a získané údaje během setí 
nebudou správné. 

Poznámka: Kvůli této změně úhlu nebude během 
přepravy údaj rychlosti na monitoru setí 
souhlasit s údajem rychloměru traktoru.  

 
 

 
Obr. 147 

Radar 
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Montáž vybavení na přání  
 

3-bodový závěs YP3025A-2415  
Secí stroj "2415", když je použitý se standardní roztečí 
řádků 15 palců, neznamená to, že rozestup secích jednotek 
je symetrický. Tento model secího stroje obsahuje adaptér 
pro přesazení závěsu, který to napraví.  

Při standardním setí 15 palců se ujistěte, že je namontovaný 
adaptér přesazení. Při setí 30 palců s pouze zadními secími 
jednotkami, adaptér přesazení odstraňte. Podle potřeby 
znovu nastavte vysunutí znamenáku.  
 

Odkaz na Obr. 148  
1. Připojte 3-bodový závěs vašeho traktoru ke 

standardnímu 3-bodovému závěsu secího stroje. 
Jestliže používáte rychlozávěs, ujistěte se, že secí 
stroj bezpečně zaklesne do závěsu.  

2. Zvedněte 3-bodový závěs traktoru právě jenom na to, 
aby jste namontovali parkovací opěru tažné oje (není 
ukázaná, viz strana 56).  

3. Vykývněte dolů a připevněte opěry  3-bodového 
závěsu. Viz "Uložení parkovacích opěr 3-bodového 
závěsu" na straně 18.  

4. Demontujte a uložte každý jeden kus: 
  803-034C ŠESTIHRANNÁ MATICE 1 1/4-7 PLT 
  804-030C POJISTNÁ PODLOŽKA 1 1/4 

PRUŽINA PLT 
  802-166C HHCS 1 1/4-7X9 1/2 GR5 SPTHD 
  804-035C PLOCHÁ PODLOŽKA 1 1/4 USS PLT 
  401-525D OTOČNÁ TRUBKA VNITŘNÍHO 

ZÁVĚSU 
 a dva kusy: 
  401-524D VYMEZOVACÍ TRUBKA PRO ZÁVĚS 

SECÍHO STROJE 

5. Odtáhněte traktor od secího stroje asi o 3 stopy (1m). 
Zastavte traktor a vytáhněte klíček.  

6. Vyberte jeden kus: 
  401-598H PŘESAZENÝ ZÁVĚS WLDMT 32R15 

3PT  
 Dvě sady: 
  803-027C ŠESTIHRANNÁ MATICE 3/4-10 PLT 
  804-023C POJISTNÁ PODLOŽKA PRUŽINY 3/4 

PLT  
 a dva: 
  806-076C U-ŠROUBY 3/4-10 X 6 1/32 X 9  

7. S namontovanou deskou  přesazené svařené 
součásti do  levé strany namontované desky 3-
bodového závěsu, zajistěte svařenou součást do 
zadní strany 3-bodového závěsu hlavní příčnou 
trubkou, za použití třmenových šroubů , pojistných 
podložek  a matic .  

8. Povolte traktor, aby jste mohli vyrovnat otvory 
namontované přesazené desky s otočným kulovým 
čepem .  

9. Vložte ušetřená distanční tělíska . Zajistěte je 
vnitřní otočnou trubkou , šroubem , horní 
plochou podložkou , spodní pojistnou podložkou  
a maticí .  

10. Použijte traktor pro nepatrné zvednutí závěsu. Uložte 
nebo rozestavte všechny parkovací opěry podle toho, 
co plánujeme při příštím použití secího stroje.  

 
 

NEBEZPEČÍ 
 

Nebezpečí rozdrcení:  
V prostoru mezi traktorem a secím strojem můžete být 
vážně poraněný nebo zabitý rozdrcením. Nestůjte nebo 
nevložte žádnou část vašeho těla mezi secí stroje a 
pohybující se traktor. Před připojením kabelů a hadic 
zastavte motor traktoru a zapněte parkovací brzdu.  
 

 
Obr. 148 

3-bodový závěs 2315 (přesazený) 
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Montáž stěrky 122-278S  
Na přání dodané karbidové stěrky kotouče nejsou 
namontovány továrnou. Začněte 1 řádkem (levá krajní 
secí jednotka).  

Poznámka: Jestli je také namontovaný přitlačovač semen 
Keeton, podrobnosti montáže najdete v 
katalogu náhradních dílů.  

Poznámka: Tato stěrka není kompatibilní s Seed-Lok.  
 

Odkaz na Obr. 149 a Obr. 150  
1. Aby jste získali bezpečný přístup k montážní skupině 

 demontujte jeden nebo oba prořezávací kotouče. 
Poznamenejte si polohu pouzdra a vymezovacích 
tělísek pro správné nové sestavení (strana 70).  

2. Zvolte každý jeden: 
  802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5 
  129BXT824 TŘMEN PRO 890-929C 

PŘITLAČOVAČ 
  122-177D 10HD25 VNITŘNÍ TRUBKU MONTÁŽE 

STĚRKY  
Vložte zezadu šroub , skrz nejnižší otvor třmenu 

. Na šroub navlečte trubku  .  

3. Zvolte jednu sadu stěrače: 
 23 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER  

Na šroub  nasaďte podložku s nákružkem  
větším průměrem dozadu (směrem k hlavě šroubu). 
Na podložku nasaďte levý nůž stěrky  následovaný 
pravý nožem stěrky .  

4. Zvolte každý jeden: 
  804-011C PLOCHÁ PODLOŽKA 3/8 USS PLT 
  804-013C POJISTNÁ PODLOŽKA PRUŽINY 3/8 

PLT 
  803-014C ŠESTIHRANNÁ MATICE 3/8-16 PLT  
 Na šroub , nasaďte plochou podložku , 

následuje pojistná podložka  a matice . 
Utáhněte šroub a matici 3/8-16GR5 předepsaným 
utahovacím momentem. Ujistěte se, že se kotouč 
volně otáčí.  

5. Vyberte pružinu stěrače . Za použití malých horních 
otvorů připojte pružinu mezi nože.  

6. Zvolte dvě sady: 
  802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5 
  803-043C ŠESTIHRANNÁ MATICE WHIZ 5/16-18 

PLT  
 Vložte montážní skupinu stěrky  mezi prostřední 

čtyři spodní čtvercové otvory  rámu prořezávacího 
kotouče. Zajistěte ji šrouby  a maticemi s ozubením 
na spodní straně (whiz) .  

7. Opět namontujte vyjmuté kotouče.  

 

 
Obr. 149 

Sestavení montážní skupiny stěrky 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 150 

Montáž stěrky 
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Montáž závěsu přívěsu  
 

Odkaz na Obr. 151  
8. Zvedacím zařízením nebo heverem podepřete konec 

otočného čepu  svařené součásti závěsu.  

9. Vyberte čtyři sady: 
  802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5 
  804-022C POJISTNÁ PODLOŽKA PRUŽINY 5/8 

PLT 
  803-021C ŠESTIHRANNÁ MATICE 5/8-11 PLT  

10. Jestliže je na secím stroj jedno nebo více potrubí 
hnojiva, vložte šrouby  skrz úchyt montážní 
skupiny hnojiva skrz úchyt montážní skupiny hnojiva 

 (který je připojený pro směřování hadic do zadní 
strany secího stroje). 

11. Vložte šrouby  skrz přírubu svařené součásti 
závěsu a do desky závěsu na příčce. Volně zajistěte 
pomocí pojistných podložek  a matic .  

12. Zvolte čtyři sady: 
  802-055C HHCS 5/8-11X2 GR5 
  804-022C POJISTNÁ PODLOŽKA PRUŽINY 5/8 

PLT 
  803-021C ŠESTIHRANNÁ MATICE 5/8-11 PLT  

 Připevněte spodní rohy přírub závěsu do desek . 
Všechny spoje utáhněte předepsaným utahovacím 
momentem. 

 

 
 

 
Obr. 151 

Závěs přívěsu 
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Příloha R - Row Pro™ 

 
Příprava a seřízení 
 

Seřízení Row-Pro™ (na přání)  
Továrnou předvolené seřízení přítlaku se pravděpo-
dobně bude lišit od toho, které budete potřebovat pro 
vaše příští polní podmínky.  

Před úpravou seřízení monitoru na přítlak určete, jaký 
skutečný přítlak je ideální pro počáteční využití secího 
stroje. Jedna metoda, určující počáteční nastavení, 
vyžaduje práci na poli (bez setí).  

1. Pomocí ruční T páky seřiďte hloubku setí (strana 65).  

2. Posuďte hloubku, na jednotku namontovaného 
krojidlového kotouče, ve vztahu k prořezávacímu 
kotouči. Podle potřeby proveďte seřízení (strana 68).  

3. Nastavte vačku přítlaku do zářezu 3 (strana 66).  

4. Pracujtea na poli na krátké vzdálenosti.  

5. Vyhodnoťte brázdičku (strana 65).  

6. Nastavte vačku tak, aby hloubka i uzavření byly 
ideální. Jestliže se zdá, že ideální seřízení je 
prostřední hodnotou mezi dvěmi zářezy, použijte 
vyšší seřízení. U secích jednotek jedoucích ve 
stopách může být ještě vyšší.  

7. Zapněte systém Row-Pro™. Začněte s nastavením 
síly nižším, než je tabulková hodnota pro zářez vačky 
(viz tabulku na straně 66).  

8. Pracujte na poli. Ohodnoťte vytvoření brázdičky a její 
uzavření. Nastavte seřízení síly Row-Pro™ podle 
optimálních výsledků.  

9. Při ověření konečného seřízení a při setí, vyhlížejte 
výstrahy Unable to Control (neschopné ovládání), 
které mohou naznačit, zda je zářez vačky správný, 
nebo příliš vysoko, nebo příliš nízko.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Volitelně pracuje systém Row-Pro™ v diagnostickém režimu a poznamenejte si oznámené síly.  
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Pracovní pokyny  
 

Odkaz na Obr. 152  
Row-Pro™ je továrnou namontované vybavení na přání 
pro stroje řady 25 s prořezávacími kotouči, které jsou 
vybaveny DICKEY-john®

 
IntelliAg®. To umožní 

automatické seřizování rovnoměrnějšího přítlaku. 
Jakmile jsou pružiny seřízeny, Row-Pro™ pneumaticky 
seřídí/ sníží tlak na prořezávací kotouče.  

Je zde jeden válec  pro každou secí jednotku, 
umístěný mezi rameny paralelogramu. Podle zatížení 
bočních hloubkových kol, nastaví Row-Pro™ tlak 
vzduchu ve vzduchových válcích.  
 
 
 
 
 
 
 
Odkaz na Obr. 153  
Je zde jedna sada ventilů pro skupinu prořezávacího 
kotouče, umístěná uprostřed sekce. To umožňuje 
nezávislé ovládání každé sekce.  

Poznámka: Pro zdvojené secí jednotky tam jsou pro 
sekci dvě sady ventilů: jeden pro přední 
prořezávací kotouč a jeden pro zadní 
prořezávací kotouč.  

 

 

 

 
Obr. 152 

Válec Row-Pro™  
 

 
Obr. 153 

Sada ventilů Row-Pro™  
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Části  
 

Odkaz na Obr. 154 a Obr. 155  
Hlavní systémy Row-Pro™ obsahují:  

1. Systém kompresoru vzduchu: jeden kompresor 
vzduchu 12V  se vzduchojemem , dva 
prodlužovací kabely , a jedna skupina pojistek .  

2. Systém Load sensing (snímání zatížení): DPLCM 
(Modul snímačů síly přítlaku)  a snímač síly .  

3. Systém seřizování: ventily  a pneumatické válce 
.  

 
Snímač síly, DPLCM a ventily  
DPLCM , snímač síly  a ventily  jsou společně 
namontovány na desce a jsou připojeny k DICKEY-john® 
svazkem vodičů .  

Snímač síly umístěný na prořezávacím kotouči nejvíce 
uprostřed, je připojený k svazku vodičů DICKEY-john® 
v .  

Čtyři svazky vodičů vedení  k DICKEY-john® jsou 
připojené k sadám ventilů . Zde je jeden pár (jeden 
přívod vzduchu, jeden odvod) pro každý ventil.  

Poznámka: Pro secí stroje s jednou secí jednotkou: je 
zde jeden snímač síly  a jedna sada ventilů 

 pro každou skupinu prořezávacích 
kotoučů, umístěných v prostřední sekci.  

Poznámka: Pro secí stroje s dvojitou secí jednotkou: 
Jsou zde dva siloměry a dvě sady ventilů pro 
každou skupinu prořezávacího kotouče, 
umístěné na dlouhé prostřední secí jednotce 
sekce.  

Svazek vodičů  připojte k secímu stroji konci konektorů 
 , které zapojíte do systému IntelliAg®.  

 
 
Elektrický systém  
S cílem minimalizace poklesu napětí umístěte kompresor 
tak blízko k akumulátoru traktoru, jak je to jen možné a 
za použití nejmenšího počtu elektrických přípojek, jak je 
to jen možné. Přípojka akumulátoru je opatřená jednou 
velkou pojistkou 60 A (automobilního typu).  

Poznámka: Jestliže má váš traktor motorem poháněný 
kompresor, schopný dosáhnout 150 psi 
(1,03 MPa), může být používaný namísto 
toho, kterým je vybavený secí stroj. Připojte 
kompresor traktoru ke vzduchojemu pomocí 
dodaného potrubí.  

 
 

 
Obr. 154 

Části systému Row-Pro™  
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 155 

Umístění snímače síly (prořezávací kotouč) 
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Systém kompresoru vzduchu 
 

Kompresor vzduchu 
 

Odkaz na Obr. 156  
Je zde jeden 12V kompresor  který je potřeba vestavět. 
Měl by být namontovaný na místě na traktoru nebo 
secím stroji tam, kde to bude nejvíce vhodné nebo tak, 
kde to je aspoň možné. Namontovat tam, kde může 
nasát chladný čistotný vzduch.  

Vzduchový filtr by měl být umístěný v kabině traktoru, 
odkud může nasát čistý vzduch. Vedení vzdáleného 
vzduchového filtru by mělo být tak krátké, jak je to jen 
možné.  
 
 
 
 
 
 
Vzduchojem 
 

Odkaz na Obr. 157  
Vodorovně namontovaným vzduchojemem jsou 
vybaveny modely secích strojů YP30, YP40 a YP2425 a 
jsou namontované na křídle, na 3PYP je namontovaný 
na hlavním nosníku nářadí. Svisle namontovaným 
vzduchojemem je vybavený model secího stroje 
YP1225/1625 a jsou namontované na montážní skupině 
ramene znamenáku. Odvzdušňovací kohout 
vzduchojemu by se měl otevřít jedenkrát denně a 
vypustit nahromaděnou vodu.  
 
 
 
 
 
Vedení vzduchojemu 
 

Odkaz na Obr. 158  
Vzduchojem má dvě vedení. Vedení 3/8 palce  připojí 
kompresor ke vzduchojemu . Vedení 1/2 palce  se 
rozdělí v T-spojce  a jde do ventilů  zatímco 
zbývající konec  je připojený k desce kompresoru, kde 
aktivuje tlakové spínače.  

Poznámka: Jestliže se používá kompresor, umístěný na 
plošině, tlakový spínač dělí na 
výpust/obtokový kanál.  

 
 

 
Obr. 156 

Kompresor Row-Pro™ 
 
 

 
Obr. 157 

Vzduchojem Row-Pro™  
 
 

 
Obr. 158 

Vedení vzduchojemu 
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Nastavení  
 

Odkaz na Obr. 159  
 

Údaje snímačů síly  
IntelliAg® 

 
 

Front-Rear Linked (Spojení vpředu-vzadu): V „Control 
Mode“ , “Enabled” spojí přední a zadní secí jednotky 
tak, aby stejné zvýšení / snížení velikosti tlaku, 
nastavené na obrazovce, bylo použito pro přední/zadní 
secí jednotky. “Disabled”  - přední/zadní secí jednotky 
nejsou připojené. Na obrazovce se objeví dvě sady 
tlačítek které umožní nezávislé nastavení stupně vpředu 
a vzadu.  

Target Rate (Cílový stupeň): Vložený cílová stupeň je 
nastavený stupeň (v librách) přítlaku pro určení, jak velký 
tlak působí. Systém bude kontrolován a nastaví tlak, 
který vyhoví definovanému stupni, nastavenému na této 
obrazovce.  

Vypnuté moduly přítlaku: Paralelní moduly se snímači 
zpětné vazby mohou být nezávisle vypnuty tak, aby 
přítlak pro zadní a/nebo přední secí jednotky nebyl 
sledovaný nebo ovládaný. Vypnuté moduly jsou 
systémem ignorovány a nebudou podávat zprávu s údaji 
o přítlaku nebo reagovat na půdní podmínky.  

(Obrazovka IntelliAg® ukazuje moduly všech řádků 1 až 
6 zapnuté , nezatržené kolonky by označily vypnuté.)  

Jestliže mají sekce závady, mohou být při zjišťování 
problému jednotlivé sekce zapnuty a vypnuty.  

Reset „Offset Value“: Resetování Offset Values 
vymaže předešlé údaje přítlaku a hodnoty resetuje na 
nulu.  

1. V Main WORK SCRN stiskněte tlačítko NEXT PAGE.  

2. Stiskněte tlačítko MODULE CFG.  

3. Na obrazovce Module Configuration, stiskněte 
DPRESS SET.  

4. Pro smazání hodnot na obrazovce Down Pressure 
Setting stiskněte OK.  

DŮLEŽITÉ: Předtím, než se objeví tlačítko OK a hodnoty 
mohou být smazány, musí se stroj zvednout a spínač 
zvednutí stroje musí být v poloze nahoru.  
 

Poznámka: Ujistěte se, že pokud jsou všechna boční 
hloubková kola ve spuštěné poloze, potom 
na snímačích síly není žádné napnutí.  

Poznámka: Initial Setup: Nula mimo údaje siloměru 
(snímače síly).  

 
 

 
Obr. 159 

Obrazovka IntelliAg®  
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Manometr  
 

Odkaz na Obr. 160  
Row-Pro™ je navržen pro práci při 150 psi (1,03 MPa). 
Když tlak spadne na 135 psi (0,931), kompresor zapne a 
znovu stlačí vzduch na 150 psi. Pracovní cyklus se mění 
v závislosti na použití vzduchu.  
 

Kontrola unikání vzduchu  
Před odjezdem na pole zkontrolujte, zda neuniká vzduch.  

1. Zapněte kompresor a nechejte, aby se tlak zvednul v 
primárním systému, dokud se automaticky nevypne. 
Jestliže systém ztratí tlak, potom zkontrolujte zda 
vzduch neuniká.  

2. Při kontrole na netěsnost mohou být válce 
natlakovány pomocí IntelliAg® seřízením přítlaku 
Control Mode na "manual" a aktivací tlačítka 
"decrease". Může se nastavit přidání vzduchu do 
jednotlivé sekce nebo do všech sekcí najednou.  

 
 
 
Seřízení pružin 
Odkaz na Obr. 161  
Když odjíždíte na pole, za použití vačky seřizovacího 
ústrojí seřiďte pružiny  na nejvyšší napětí, které je 
potřebné pro udržení přítlaku a systému při cílovém 
stupni.  

Okamžitý cílový stupeň se může lišit v závislosti na 
polních podmínkách, půdním typu a dalších faktorech. 
Jedinou cestou pro posouzení, jestliže chcete provést 
seřízení, je po krátkou dobu se systémem pracovat, 
potom jít dozadu za secí stroj a zkontrolovat brázdičku.  

Poznámka: Seřízení tlaku pružiny se musí provést, 
jestliže se resetovala hloubka a nebo byl 
nastavený přítlak spínacího kola.  

IntelliAg® sleduje tlak a odešle varování:  

• Vysoká výstraha: příliš vysoký tlak, snižte tlak 
pružiny.  

• Nízká výstraha: příliš malý tlak, zvyšte tlak pružiny.  

 

 
Obr. 160 

Vedení stlačeného vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 161 

Seřízení pružin 
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Odhalování a odstraňování závad 
 

Problém Příčina Řešení 

Kompresor 
nejde zapnout   

Spínač je otočený na “off” - 
vypnuto.  

Otočte spínač na “on” - zapnuto.  

Špatný elektrický kontakt.  Očistěte kontakty a znovu smontujte.  
Spálila se pojistka.  Pojistku vyměňte (60A).  

Údaj nepravi-
delného 
spodního tlaku 

Špatný elektrický kontakt 
k snímačům síly.  

Očistěte kontakty a znovu smontujte.  

Špatná funkce snímače síly.  Snímač síly vyměňte.  
Stálá výstraha 
"high (vysoký" 

Napnutí pružiny secí jednotky je 
příliš vysoké.  Nižší napnutí pružiny.  

Unikání vzduchu zabrání válcům 
udržení tlaku.  

Opravte unikání.  

Stálá výstraha 
"high (nízký)" 

Napnutí pružiny secí jednotky je 
příliš nízké.  

Zvyšte napnutí pružiny.  

Systém nedo-
káže udržet 
tlak vzduchu   

Přiskřípnutá/roztrhaná hadice.  Vyměňte hadice.  
Hadice není zastrčená do 
šroubení rychlospojky dostatečně 
daleko.  

Zatlačte hadici, dokud si úplně nedosedne.  

 
 
 
Údržba  
 
Zkontrolujte vzduchový filtr podle doporučení výrobce.  
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Záruka omezená na 2 roky (secí stroje Yield-Pro) 

 
Great Plains Mfg., Inc. zaručuje původnímu zákazníku, že tento secí stroj nebude mít vady 
materiálu ani zpracování pro dobu jednoho roku od původního data nákupu při stanoveném 
použití v normálních provozních podmínkách pro osobní využívání. Tato záruka je omezená na 
výměnu jakéhokoliv vadného dílu výroby Great Plains a montáž jakéhokoliv takového 
náhradního dílu prodejcem v průběhu prvního roku provozu. Druhý rok pokrývá záruka pouze 
náhradní díly, kromě hlavních částí, které se dotýkají půdy a nebo v ní pracují. Kromě toho 
záruka ve druhém roce pokrývá následující (náhradní díly pouze): závěs a hlavní rám, opěrná 
kola, znamenáky, vzduchovou komoru/ potrubí, Y-trubku rozdělovače, ventilátor a jeho skříň, 
svařené součásti secích jednotek, příslušenství namontované na jednotku a na rám. Great 
Plains Mfg., Inc. si ponechává právo zkontrolovat jakýkoliv stroj nebo součást, kterou jsou 
reklamované, že byla vada v materiálu nebo provedení. Tato záruka nejde aplikovat na žádnou 
část nebo výrobek který, podle názoru Great Plains Mfg., Inc., byl nesprávně použit nebo 
poškozen náhodou; nebo, postrádal normální údržbu nebo ošetření; nebo, který byl opraven 
nebo změněn způsobem, který nepříznivě ovlivnil jeho činnost nebo spolehlivost; nebo, který byl 
použitý k účelu pro který výrobek nebyl navržený. Tato záruka se nebude vztahovat na případy, 
kdy byl výrobek tažen rychlostí nad 20 mil za hodinu (32,2 km/h). Půdy obsahující kameny, 
kořeny nebo jiné překážky mohou zneplatnit záruku v jejím rozsahu.  
 
Reklamace pokrývané touto zárukou musí být provedeny u prodejce, který původně jednotku 
prodal a všechny záruční úpravy musí být provedeny takovýmto prodejcem. Great Plains Mfg., 
Inc. si ponechává právo udělat změny v materiálech nebo konstrukci výrobku kdykoliv bez 
oznámení. Tuto záruku nelze interpretovat tak, že Great Plains Mfg., Inc. převzala odpovědnost 
za poškození jakéhokoliv druhu, přímého, následného, nebo závislého na vlastnictví. Dále ještě, 
Great Plains Mfg., Inc. nebude odpovědná za škody, vyplývající z jakýchkoliv příčin při ovládání 
stroje. Tato záruka se nevztahuje na ztráty plodiny, ztráty způsobené zpožděním sklizně nebo 
na jakékoliv výdaje nebo ztráty práce, dodávky, nájemné stroje, nebo z jakýchkoli jiných příčin.  
 
Žádná jiná záruka jakéhokoliv druhu, expresní nebo mlčky předpokládaná, s ohledem na 
tento prodej, není udělaná; a všechny implicitní záruky obchodovatelnosti a vhodné pro 
konkrétní účel, které překročí závazky vyhlášené v této písemné záruce, jsou takto 
odmítnuty a jsou vyloučeny z tohoto prodeje.  
 
Tato záruka není platná, jestliže nebyla registrovaná u Great Plains Mfg., Inc. do 10 dnů od data 
prvního nákupu.  
 
Tato záruka nepokryje poškození způsobené vyšší mocí nebo nepředvídanými událostmi.  
 
Tato záruka nepokryje jednotky s nadměrným využíváním nebo jednotky využívané ve službách 
pro zemědělství.  
 
POZNÁMKA: Účinnost od 17. srpna 2007; Prodloužená 2 roční záruka se vztahuje pouze 
na jednotky využívajících tyto konfigurace: 1) rámy Yield-Pro (YP), 2) secí jednotky řady 
25, a 3) identifikace (singulace) výsevního ústrojí. Všechna tato tři kritéria musí být 
splněna, aby oprávnila k poskytnutí záruky na dobu ohraničenou 2-roky.  
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