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

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

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

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

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

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

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

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

GER	 Wenn	Sie	ein	Exemplar	dieses	Dokuments	in	Ihrer	Muttersprache	
brauchen,	dann	wenden	Sie	sich	bitte	an	Ihren	Händler	oder	an	die	
Great Plains.
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Verklaring	van	conformiteit

VERKLARING VAN CONFORMITEIT 

Great	Plains	UK	Ltd.	verklaart	hierbij	dat	de	Great Plains Simba DTX,	getypeerd	door	het	serienummer	
dat	aan	het	chassis	van	de	machine	is	bevestigd,	voldoet	aan	de	volgende	richtlijnen	en	regelgeving	en	als	
zodanig	is	gecertificeerd.	

 EG Machinerichtlijn 2006/42/EG.

 The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 [(Veiligheids)voorschriften inzake levering 
van machines 2008].

 The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 [Bepalingen betreffende 
verstrekking en gebruik van arbeidsmiddelen 1998].

De	specifiek	gerelateerde	geharmoniseerde	normen	zijn:	

 EN ISO 12100-1: 2003 (Veiligheid van machines). 

 EN ISO 12100-2: 2003 (Veiligheid van machines). 

 EN ISO 4254-1: 2009 (Landbouwmachines - Veiligheid - Algemene richtlijnen).

DE	FABRIKANT:	

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

Telefoon	(+44)	(0)1529	304654.	

GECERTIFICEERD	NAMENS	GREAT	PLAINS	UK	LTD.: 

Colin Adams

Algemeen Directeur 
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GARANTIE
ALGEMENE VOORWAARDEN

In	deze	garantie	wordt	naar	Great	Plains	UK	Ltd.	verwezen	als	“het	Bedrijf”.

1.	 	 Onder	 voorbehoud	 van	 de	 bepalingen	 in	 deze	 garantie,	 verklaart	 het	 bedrijf	 dat	 nieuw	 verkochte	
machines	gedurende	de	eerste	12	maanden	na	installatie	bij	de	eindgebruiker	zijn	verzekerd	tegen	
materiaaldefecten of fabricagefouten.

Voor	bepaalde	onderdelen	kan	bovenop	de	standaard	12	maanden	aanvullende	garantie	gelden.		De	
details	dienaangaande	kunnen	direct	bij	de	distributeur	of	Great	Plains	UK	Ltd.	worden	opgevraagd.

2.	 	 Als	de	machine	of	delen	daarvan	niet	volgens	de	in	clausule	1	vermelde	garantie	wordt	geleverd,	heeft	
het	Bedrijf	de	volgende	opties	tot	z'n	beschikking:

(a)	 de	machine	of	een	deel	daarvan	op	kosten	van	het	Bedrijf	repareren,	of
(b)	 de	koper	tegemoet	komen	in	de	aanschafprijs	van	de	machine	of	deel	daarvan,	of
(c)	 retourzending	van	de	machine	accepteren	en	naar	wens	van	de	koper:	
	 I)	 de	machine	vergoeden	of	de	factuurprijs	van	de	machine	of	deel	daarvan	terugbetalen	

aan	de	koper,	of
	 II)		 de	 machine	 of	 deel	 daarvan	 vervangen,	 al	 naar	 gelang	 hetgeen	 redelijk	 gezien	

praktisch	is.

3.	 	 Deze	garantie	verplicht	het	Bedrijf	niet	om	enige	vergoeding	te	betalen	voor	door	de	koper	geleden	
winstderving,	 gevolgschade	 of	 mogelijke	 andere	 schade	 die	 het	 vermeende	 gevolg	 zou	 zijn	 van	
defecten	 in	 de	machine,	 en	 behelst	 geen	 enkele	 andere	 aansprakelijkheid	 jegens	 het	 Bedrijf	 dan	
hetgeen is gesteld in clausule 2.

4.	 	 Eventuele	schadeclaims	onder	deze	garantie	dienen	binnen	14	dagen	na	reparatie	schriftelijk	bij	het	
Bedrijf	te	worden	ingediend	onder	vermelding	van	de	precieze	oorzaak	van	de	klacht.

5.	 	 Claims	 onder	 deze	 garantie	 dienen	 door	 de	 oorspronkelijke	 koper	 te	 worden	 gemeld	 en	 zijn	 niet	
vatbaar voor overdracht aan derden.

6.	 	 Als	de	koper	de	machine	verhuurt	aan	derden,	is	de	garantie	alleen	van	kracht	als	eventuele	klachten	
binnen	90	dagen	na	levering	schriftelijk	bij	het	Bedrijf	worden	gemeld	en	de	periode	van	12	maanden	
in	clausule	1	zal	vervolgens	worden	gelezen	als	zijnde	90	dagen.

7.	 	 De	garantie	vervalt	als:

(a)	 eventuele	 aangebrachte	 onderdelen	 niet	 door	 het	 Bedrijf	 zijn	 vervaardigd	 of	 geleverd,	 of	 geen	
schriftelijke	toestemming	van	het	Bedrijf	hebben,	of

(b)	 eventuele	reparaties	aan	de	machine	niet	zijn	uitgevoerd	door	het	Bedrijf	of	als	het	Bedrijf	daar	geen	
uitdrukkelijke	schriftelijke	toestemming	voor	heeft	gegeven,	of

(c)		 eventuele	wijzigingen	aan	de	machine	niet	uitdrukkelijk	schriftelijk	door	het	Bedrijf	zijn	goedgekeurd,	of
(d)	 als	de	machine	per	ongeluk	beschadigd	raakt,	of
(e)	 de	machine	is	misbruikt	of	overbelast	of	is	gebruikt	voor	een	doel	of	belasting	waarvoor	de	machine	

niet	is	ontworpen,	of	als	de	machine	is	gebruikt	met	een	tractor	waarvan	het	uitgangsvermogen	meer	
dan	 40%	hoger	 is	 dan	 het	 aangeven	 ingangsvermogen	 van	 de	machine.	 	Ten	 behoeve	 van	 deze	
algemene	voorwaarden	wordt	onder	‘aangegeven	ingangsvermogen’	verwezen	naar	wielaangedreven	
tractors,	tenzij	uitdrukkelijk	anders	aangegeven.		Deze	vermogensvereisten	dienen	met	20%	te	worden	
verlaagd	als	er	wordt	gewerkt	met	tractors	op	rupsbanden.

(f)		 de	machine	wordt	gebruikt	als	onderdeel	van	een	‘teelttrein’	waarbij	er	meerdere	machines	worden	gesleept	
zonder	dat	daarvoor	uitdrukkelijke	schriftelijke	toestemming	van	Great	Plains	UK	Ltd.	is	verkregen.

(g)	 onderhoudswerkzaamheden	 niet	 volgens	 de	 onderhoudsschema’s	 in	 de	 gebruikershandleiding	
zijn	uitgevoerd.

(h)	 het	 installatie-	 en	 garantiecertificaat	 niet	 binnen	 7	 dagen	 na	 installatie	 van	 een	 nieuwe	 machine	
is	 ontvangen	 door	Great	Plains	UK	Ltd.,	 Service	Dept.,	Woodbridge	Road,	Sleaford,	 Lincolnshire,	
Engeland,	NG34	7EW.

Inleiding
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Machinetypering

Voer	in	de	onderstaande	lijst	de	relevante	gegevens	in	na	aanvaarding	van	de	machine:	

Adres dealer:

	 Naam:	  ____________________________________
	 Straat:	  ____________________________________
	 Plaats:		  ____________________________________
	 Tel.:		  ____________________________________

	 Klantnummer	dealer:		

Adres Great Plains:

 Great Plains UK Ltd.
 Woodbridge Road Ind. Est.
 Sleaford
 Lincolnshire
	 NG34	7EW

	 Tel.:	 +44	(0)	1529	304654
	 Fax:	 +44	(0)	1529	413468
	 E-mail:	 simba@greatplainsmfg.com

	 Klantnummer:		  __________________________

Serienummer:
Type machine:
Machinebreedte:
Bouwjaar:
Leverdatum:
Eerste gebruik:
Accessoires:

Machinetypering
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Inleiding
Voorwoord
Zorg ervoor dat u de bedieningsvoorschriften 
zorgvuldig	leest	voordat	u	de	machine	gebruikt.	
Op	 die	 manier	 voorkomt	 u	 ongelukken,	
vermindert	 u	 de	 reparatiekosten	 en	 uitval	 en	
verhoogt	u	de	betrouwbaarheid	en	levensduur	
van	uw	machine.	Lees	de	veiligheidsinstructies	
zorgvuldig	door!	

Great	Plains	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	
voor eventuele schade of storingen die 
het	 gevolg	 zijn	 van	 niet-naleving	 van	 de	
bedieningsvoorschriften.

Deze	 bedieningsvoorschriften	 helpen	 u	 bij	
het	 leren	kennen	van	uw	machine	en	deze	op	
de	 juiste	manier	 en	 voor	 het	 beoogde	 doel	 te	
gebruiken.	 U	 ontvangt	 allereerst	 algemene	
instructies	inzake	het	gebruik	van	de	machine.	
In	de	hoofdstukken	daarna	treft	u	informatie	aan	
over	onderhoud	en	leest	u	wat	u	moet	doen	bij	
eventuele storing.

Deze	 bedieningsvoorschriften	 dienen	 door	
iedereen	die	met	de	machine	werkt	te	worden	
gelezen,	d.w.z.:

•	 Gebruik	(met	 inbegrip	van	het	gebruiksklaar	
maken	 van	 de	 machine,	 het	 verhelpen	
van	 fouten	 in	 de	 werkingsvolgorde	 en	 het	
uitvoeren	van	onderhoud).

•	 Onderhoud	(onderhoud	en	inspectie)
•	 Vervoer

U	 ontvangt	 bij	 de	 bedieningsvoorschriften	
een	 reserveonderdelenlijst	 en	 een	 machine-
registratieformulier. Buitendiensttechnici 
zullen	 laten	 zien	 hoe	 u	 de	 machine	 dient	 te	
gebruiken	 en	 onderhouden.	 Daarna	 dient	
het	 machineregistratieformulier	 te	 worden	
geretourneerd	 aan	 uw	 dealer.	 Daarmee	
bevestigt u formeel dat u de machine 
accepteert. De garantieperiode vangt aan op 
de datum van levering.

We behouden ons het recht voor om 
afbeeldingen,	 technische	 gegevens	
en	 gewichtsaanduidingen	 in	 deze	
bedieningsvoorschriften aan te passen ten 
behoeve van verbetering van de machine.

Garantierichtlijnen
De	 periode	 waarbinnen	 wij	 aansprakelijk	
kunnen	worden	gesteld	voor	materiaaldefecten	
in	 onze	 producten	 (garantieperiode)	 is	
12	 maanden. 	 In	 het	 geval	 dat	 er	 schriftelijk	
wordt	afgeweken	van	de	wettelijke	bepalingen,	
zijn	deze	afspraken	van	toepassing.

Ze	worden	 van	 kracht	 op	 het	moment	 dat	 de	
machine	 bij	 de	 eindgebruiker	 is	 geïnstalleerd.	
Alle	slijtageonderdelen	vallen	buiten	de	garantie.

Alle	 schadeclaims	 dienen	 via	 uw	 dealer	 bij	
Great	Plains	te	worden	ingediend.

Inleiding
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1.	Veiligheidsinformatie

1.0 Veiligheids-
informatie
De	 onderstaande	 waarschuwingen	
en	 veiligheidsinstructies	 zijn	 van	 toe-
passing	 op	 alle	 hoofdstukken	 van	 deze	
bedieningsvoorschriften.

1.1 Veiligheidssymbolen 
op de machine

Passagiers niet toegestaan 
op	de	machine!

Blijf	 buiten	 bereik	 van	
uitvouwbare	 machine-
onderdelen!

Steek	 uw	 arm/hand	 nooit	
in	 delen	 waarin	 het	 gevaar	
bestaat	 voor	 verbrijzeling	
door	bewegende	delen.

Pas op voor ontsnappende 
vloeistoffen	 onder	 druk!	
Volg	 de	 aanwijzingen	 in	 de	
bedieningsvoorschriften!

Lees	 de	 bedienings-
voorschriften	en	zorg	ervoor	
dat	 u	 alles	 goed	 begrijpt	
voordat u de machine 
gebruikt.	

Steek	 uw	 hand/arm	 nooit	 in	
draaiende	delen!

Tijdens	 gebruik	 kunnen	 er	
onderdelen afvliegen. Houd 
een veilige afstand van de 
machine!
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Lees	 de	 bedienings-
voorschriften voordat u 
onderhoudswerk-zaamheden	
verricht. 

Bedieningsvoorschriften:

De	bedieningsvoorschriften	maken	onderscheid	
tussen	drie	verschillende	soorten	waarschuwingen	
en	 veiligheidsinstructies.	 Hiervoor	 worden	 de	
volgende	symbolen	gebruikt:

Belangrijk!

Kans	op	letsel!

Kans	op	dodelijk	of	ernstig	letsel!

Het	 is	belangrijk	om	alle	veiligheidsinstructies	
in	 deze	 bedieningsvoorschriften	 en	 alle	
waarschuwingssymbolen	 op	 de	 machine	
aandachtig	te	lezen.

Zorg	 ervoor	 dat	 de	 waarschuwingssymbolen	
leesbaar	 zijn.	 Vervang	 ontbrekende	 of	
beschadigde symbolen.

Deze	 instructies	 dienen	 te	 worden	 nageleefd	
om	ongelukken	te	voorkomen.	Breng	anderen	
op	 de	 hoogte	 van	 de	 waarschuwingen	 en	
veiligheidsinstructies.

Voer	geen	handelingen	uit	die	het	veilig	gebruik	
van	de	machine	in	het	geding	kunnen	brengen.

Alle	verwijzingen	naar	links	en	rechts	zijn	gezien	
vanaf	de	achterkant	in	de	richting	die	de	machine	
uitgaat	(tenzij	anders	aangegeven).

1.	Veiligheidsinformatie
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1.3 O p e r a t i o n e l e 
veiligheid
De	 machine	 dient	 pas	 in	 gebruik	 te	 worden	
genomen	nadat	een	medewerker	van	Great	Plains	
of	de	geautoriseerde	dealer	uitleg	over	de	werking	
heeft	gegeven.	Het	“Machineregistratieformulier”	
dient	 te	 worden	 ingevuld	 en	 aan	 uw	 dealer	 te	
worden	geretourneerd.

Alle	beschermende	en	veiligheidshulpstukken,	
zoals	de	verwijderbare	beschermingen,	dienen	
op	 hun	 plaats	 te	 zitten	 en	 goed	 te	 werken	
voordat	de	machine	wordt	gebruikt.

Controleer regelmatig of alle 
schroeven en moeren nog goed vast 
zitten	en	draai	indien	nodig	aan.

Stop	bij	storing	onmiddellijk	met	gebruik	
en	schakel	de	machine	direct	uit.

Zorg ervoor dat problemen direct 
worden	verholpen.

1.4 Geen 
aansprakelijkheid voor 
vervolgschade
De	Simba	DTX	is	met	zorg	door	Great	Plains	
gefabriceerd.	 Toch	 kunnen	 er	 problemen	
optreden als de machine niet voor het beoogde 
doel	wordt	gebruikt,	o.a.:

•	 Versleten onderdelen
•	 Schade door externe factoren
•	 Onjuiste	snelheid
•	 Incorrecte afstelling van de machine 

(onjuiste	 aankoppeling,	 niet-naleving	 van	
de	afstellingsinstructies).

Het	is	daarom	van	groot	belang	om	uw	
machine voorafgaand en gedurende 
gebruik	altijd	goed	 te	controleren	op	
juiste	werking	en	instelling.

Schadeclaims voor schade anders dan aan de 
machine	worden	afgewezen,	met	inbegrip	van	
eventuele vervolgschade die het gevolg is van 
onjuist	gebruik.

1.2 Gebruik de machine 
voor het doel waarvoor 
deze is ontworpen
De	 Great	 Plains	 Simba	 DTX	 wordt	
geproduceerd	 met	 de	 nieuwste	 technologie	
en	 overeenkomstig	 de	 relevante	 erkende	
veiligheidsnormen.	 Toch	 bestaat	 de	 kans	 dat	
de	 gebruiker	 of	 derden	 tijdens	 gebruik	 letsel	
oplopen of dat er schade aan de machine of 
andere	zaken	ontstaat.

De	 machine	 dient	 alleen	 te	 worden	 bediend	
als	 deze	 in	 een	 perfecte	 technische	 staat	 is	
en	 voor	 het	 beoogde	 doel	 wordt	 gebruikt,	
waarbij	 rekening	 dient	 te	 worden	 gehouden	
met	 de	 veiligheid	 en	 de	mogelijke	 risico's	 en	
de bedieningsvoorschriften in acht moeten 
worden	 genomen.	 Storingen	 die	 van	 invloed	
kunnen	zijn	op	het	veilig	gebruik	dienen	direct	
te	worden	verholpen.

De originele onderdelen en accessoires van Great 
Plains	zijn	speciaal	voor	de	machine	ontworpen.	
Reserveonderdelen of accessoires van andere 
leveranciers,	 zijn	 niet	 getest	 en	 goedgekeurd.	
Installatie	of	gebruik	van	niet-originele	producten	
van	 Great	 Plains	 kunnen	 een	 nadelig	 effect	
op	 bepaalde	 ontwerpeigenschappen	 van	
de machine hebben en de veiligheid van de 
gebruiker	en	de	machine	zelf	in	gevaar	brengen.	
Great	 Plains	 aanvaardt	 geen	 aansprakelijkheid	
voor	schade	als	gevolg	van	het	gebruik	van	niet-
originele onderdelen of accessoires.

De	 Great	 Plains	 Simba	 DTX	 is	 specifiek	
ontworpen	 als	 teeltmachine.	 Elk	 ander	
gebruik,	 bijvoorbeeld	 als	 vervoersmiddel,	
wordt	als	onjuist	gebruik	gezien.	Great	Plains	
aanvaardt	 geen	 aansprakelijkheid	 voor	
schade	 als	 gevolg	 van	 onjuist	 gebruik.	 Dat	
risico	ligt	volledig	bij	de	gebruiker.

Gebruik	 van	 de	 Simba	 DTX	 achter	 zeer	
krachtige	 tractors	 (meer	 dan	 40%	 boven	 het	
aanbevolen	 maximum),	 kunnen	 ertoe	 leiden	
dat de belasting en torsie op de machine te 
hoog	 worden	 hetgeen	 langetermijnschade	
aan	het	chassis	en	belangrijke	onderdelen	kan	
veroorzaken.	 Een	 dergelijke	 overbelasting	 is	
tevens niet goed voor de veiligheid en dient te 
worden	vermeden.

1.	Veiligheidsinformatie
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1.5 Veiligheid op de weg
Als	 er	 op	 de	 openbare	 weg,	 onverharde	
wegen	 of	 terreinen	 wordt	 gereden,	 dient	
de	 gebruiker	 zich	 te	 houden	 aan	 de	
verkeersregels	 alsmede	 aan	 de	 speciaal	
voor	deze	machine	geldende	regels.	

Houd	 rekening	 met	 de	 asbelasting,	
draagvermogen van de banden en 
het	totale	gewicht	om	goed	te	kunnen	
blijven	remmen	en	sturen.	

Het is streng verboden om passagiers 
op	de	machine	mee	te	nemen!

Controleer	 of	 de	 verlichting/richting-
aanwijzers	 (indien	 van	 toepassing)	
functioneren voordat u de machine 
vervoert.

Max.	snelheid	op	wegen	is	25	km/h.

Pas	 op	 voor	 beknelling	 als	 u	 de	
parkeerstutten,	 treden	 of	 andere	
bewegende	 delen	 afstelt.	 Zorg	
ervoor	 dat	 zware	 onderdelen	
volledig	worden	 ondersteund	 als	 u	
pennen/bouten	los	maakt.

1.6.1 De machine 
aankoppelen
Er	 bestaat	 risico	 op	 letsel	 tijdens	 het	 aan-	
en	 afkoppelen	 van	 de	 machine.	 Neem	 het	
volgende	in	acht:

•	 Zeker	 de	 machine	 zodat	 deze	 niet	 kan	
gaan rollen.

•	 Let met name goed op als u de tractor 
achteruit	rijdt!

•	 Er	is	een	risico	dat	u	bekneld	komt	te	zitten	
tussen	de	machine	en	de	tractor!

•	 Parkeer	de	machine	op	een	stevige,	effen	
ondergrond.

1.6.2 Werktuigen 
wijzigen
•	 Zeker	 de	 machine	 om	 te	 voorkomen	 dat	

deze	per	ongeluk	wegrolt!
•	 Maak	 daarbij	 gebruik	 van	 passende	

steunen om delen van het frame die boven 
u	uitsteken	te	ondersteunen.

•	 Voorzichtig!	Kans	op	letsel	door	uitstekende	
delen!

Klim	nooit	 op	draaiende	delen	 zoals	
de	 roller.	 Deze	 onderdelen	 kunnen	
draaien	waardoor	u	kunt	uitglijden	en	
ernstig	letsel	kunt	oplopen.

Als	 u	 tijdens	 onderhoudswerk-
zaamheden	 delen	 van	 de	 machine	
verwijdert,	 kan	 de	 stabiliteit	 in	 het	
gedrang	komen.		Zorg	ervoor	dat	de	
machine goed is ondersteund voor het 
geval er een plotselinge verschuiving 
van	het	gewicht	plaatsvindt.

1.	Veiligheidsinformatie

1.6 Voorkoming van 
ongelukken
Naast	 de	 instructies	 in	 de	 bedienings-
voorschriften	 is	 het	 ook	 van	 belang	 om	
de	 regels	 ter	 voorkoming	 van	 ongelukken	
in acht te nemen die door de agrarische 
beroepsverenigingen	in	het	leven	zijn	geroepen.	
Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	
om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	andere	personen	
zich	 buiten	 de	 gevarenzone	 van	 de	machine	
bevinden	als	deze	in	gebruik	is.

Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	eigenaar	
om	ervoor	te	zorgen	dat:	

•  De	gebruiker	goed	is	opgeleid	en	vaardig	is	in	
het	gebruik	van	de	machine	& tractor en dat 

•  de	tractor	geschikt	is	voor	de	machine.
•  er	passende	risico-	en	COSHH-beoordelingen	

hebben	 plaatsgevonden	 m.b.t.	 het	 gebruik	
van	 de	 machine,	 o.m.	 aangaande	 contact	
met	 aarde,	 stof,	 oogstresten,	 chemicaliën,	
smeermiddelen	en	andere	stoffen	waarmee	
de	machine	tijdens	gebruik	of	onderhoud	in	
aanraking	 kan	 komen,	 en	 de	 mogelijkheid	
dat	tijdens	gebruik	stenen	op	hoge	snelheid	
worden	weggeslingerd.
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1.	Veiligheidsinformatie

1.7 Onderhoud
Zorg	 ervoor	 dat	 controles	 en	 inspecties	 altijd	
worden	 uitgevoerd	 binnen	 het	 wettelijke	
tijdsinterval	 of	 zoals	 aangegeven	 in	 deze	
bedieningsvoorschriften.

Als	 er	 onderhoudswerkzaamheden	 worden	
uitgevoerd,	dient	u	altijd:	

•	 de	tractor	uit	te	zetten	en	de	contactsleutel	
eruit te halen;

•	 te	 wachten	 tot	 alle	 bewegende	 delen	 tot	
stilstand	zijn	gekomen;

•	 het	hydraulische	systeem	drukloos	te	maken.

Veel hydraulische systemen bevatten 
vergrendelkleppen	 of	 balanceerkleppen	 waar	
ook	 na	 decompressie	 van	 de	 tractorkant	 van	
het	circuit	druk	op	kan	blijven	staan.	Neem	bij	
twijfel	contact	op	met	gekwalificeerd	personeel	
(bijvoorbeeld	 uw	 plaatselijke	 Great	 Plains	
dealer)	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 dergelijke	
kleppen	 drukloos	 worden	 gemaakt	 voordat	 u	
onderdelen	achter	deze	kleppen	verwijdert	 of	
voor	onderhoud	losmaakt.

Controleer alle hydraulische leidingen op 
lekkage,	 losse	 aansluitingen,	 beschadigingen	
en	 schade.	 Repareer	 problemen	 direct!	 Zorg	
er met name voor dat slangen op de verderop 
in	 deze	 handleiding	 aangegeven	 intervallen	
worden	vervangen.	ALLE	hydraulische	slangen	
hebben een maximale veilige levensduur 
van	 6	 (ZES)	 jaar	 na	 datum	 van	 installatie,	
vooropgesteld	 dat	 ze	 in	 veilige	 staat	 blijven.	
Slangen	die	meer	dan	6	jaar	oud	zijn	dienen	te	
worden	vervangen	of	door	een	gekwalificeerd	
persoon	 te	 worden	 geïnspecteerd	 en	
gecertificeerd	 en	 geschikt	 voor	 gebruik	 te	
worden	bevonden	(schriftelijk).

Besteed	 in	 het	 bijzonder	 aandacht	 aan	
onderdelen	 waarvoor	 specialistisch	
gereedschap	en	 training	nodig	 is	en	waarvoor	
bevoegd	personeel	moet	worden	in	geschakeld.	
Voer	zelf	geen	onderhoud	aan	deze	onderdelen	
uit!	 	 Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 onderdelen	 waar	
druk	(bijv.	accumulatorcircuits)	of	spanning	(bijv.	
veertanden)	op	blijft	staan	of	aan	DD-assen.
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2.	Vervoer	/	installatie
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2.0 Vervoer en 
installatie
In	 dit	 hoofdstuk	 staat	 aangegeven	 hoe	
de	 machine	 dient	 te	 worden	 vervoerd	 en	
geïnstalleerd.

2.1 Levering
De	 machine	 wordt	 normaliter	 volledig	
gemonteerd aangeleverd.

•		 De	 machine	 kan	 met	 een	 kraan	 of	
andere	 geschikte	 hijswerktuigen	 van	 de	
vrachtwagen	worden	getakeld.	

•		 De	machine	dient	aan	een	 tractor	worden	
gekoppeld	 en	 van	 de	 dieplader	 worden	
afgereden.

2.2 Vervoer
De	 Simba	 DTX	 kan	 via	 de	 openbare	 weg	
worden	 vervoerd	 op	 een	 dieplader	 of	 achter	
een tractor.

•		 Het	is	belangrijk	om	daarbij	de	toegestane	
afmetingen	en	gewichten	in	acht	te	nemen.

•		 Als	 de	 machine	 op	 een	 oplegger	 of	
dieplader	 wordt	 vervoerd,	 dient	 hij	 te	
worden	 gezekerd	 met	 banden	 of	 andere	
materialen.

•		 Voordat	de	machine	via	de	openbare	weg	
kan	 worden	 vervoerd,	 dient	 deze	 in	 de	
vervoerspositie	worden	gezet	en	dient	aan	
alle	eisen	m.b.t.	Vervoer	over	de	weg	te	zijn	
voldaan.

•		 De	maximale	vervoerssnelheid	is	25	km/uur.

Machines	die	zijn	uitgerust	met	een	
TurboJet-zaaier,	dient	de	vultrechter	
voor	vervoer	te	zijn	leeggemaakt.

2.	Vervoer	/	installatie

2.3 Installatie
Als	er	installatie-	of	onderhoudswerkzaamheden	
worden	uitgevoerd,	 is	er	een	grotere	kans	op	
letsel.	Het	is	belangrijk	dat	u	de	machine	goed	
leert	 kennen	 en	 de	 bedieningsvoorschriften	
eerst goed leest. 

De eerste installatie van de machine en de 
gebruikerstraining	worden	verzorgd	door	onze	
onderhoudstechnici of geautoriseerde dealers. 

De	machine	dient	eerder	niet	te	worden	gebruikt!	
De	machine	 dient	 pas	 te	worden	 vrijgegeven	
voor	 gebruik	 nadat	 onze	 onderhoudstechnici	
of geautoriseerde dealer de nodige instructies 
heeft meegegeven.

•		 Als	 bepaalde	 modules	 of	 onderdelen	 zijn	
verwijderd	 voor	 vervoer,	 zullen	 deze	 door	
onze	 onderhoudstechnici/geautoriseerde	
dealers	 worden	 teruggeplaatst	 voordat	
dergelijke	instructies	worden	verstrekt.

•		 Controleer	 alle	 belangrijke	
schroefverbindingen!

•		 Smeer	alle	nippels	en	aansluitingen!
•		 Controleer	 alle	 hydraulische	 leidingen	 en	

slangen op schade.
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2.4 Aankoppelen/Voor-
bereidingen voor vervoer

Zorg	 er	 tijdens	 het	 aankoppelen	
voor dat er niemand tussen de 
tractor en de machine staat.

1.	 Sluit	 de	 tractor	 met	 het	 hydraulische	
systeem op de machine aan om de 
hoogte van de onderste tractorarmen 
omhoog of omlaag te brengen.

2.	 Als	 de	 onderste	 hefarmen	 op	 één	 lijn	
staan,	 kunnen	 de	 onderste	 koppel-	 en	
borgpennen	worden	bevestigd.

3.	 Plaats	de	 topstang	 tussen	de	 tractor	en	
de machine.

4.	 Hijs	 de	 machine	 met	 de	 onderste	
hefarmen omhoog.

Fig. 2A: Stallingspositie

Fig. 2B: Opslag van de parkeerstutten


2.	Vervoer	/	installatie

2.5 Als u op de weg rijdt
Als	u	op	de	weg	rijdt,	dient	de	machine	 in	de	
vervoerspositie te staan.  

Takel	 de	 machine	 bij	 vervoer	 over	
de	 weg	 volledig	 op	 zodat	 de	 vitale	
onderdelen niet over de grond slepen.

Zorg ervoor dat de achterlichten van 
de	 tractor	 zichtbaar	 blijven	 tijdens	
vervoer.

2.6 De machine stallen
Om	schade	als	gevolg	van	vocht	te	voorkomen,	
dient	 de	machine	 indien	mogelijk	 overdekt	 of	
afgedekt	te	worden	gestald.

Als	u	met	de	machine	manoeuvreert,	
dient	 u	 uw	 omgeving	 in	 de	 gaten	
te	houden.	Zorg	ervoor	dat	er	zich	
niemand	 in	de	ruimte	waarin	wordt	
gemanoeuvreerd	 wordt	 bevindt	
(pas	op	voor	kinderen).

	 Stal	 de	 machine	 op	 een	 harde,	 effen	
ondergrond.

	 Laat	de	machine	op	de	parkeerstutten	 /	
tanden	 rusten	 en	 zorg	 ervoor	 dat	 deze	
stabiel staat.

	 Verwijder	 de	 topstang	 en	 beweeg	 de	
koppelingsarmen	 omlaag	 zodat	 de	
pinnen	kunnen	worden	verwijderd.

	 Schakel	de	tractor	uit.
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3.0 Technische gegevens

3.	Technische	gegevens

3,0 m 3,5 m
Werkbreedte 3000	mm 3500	mm
Vervoersbreedte 3000	mm 3500	mm
Vervoershoogte n.v.t. n.v.t.
Vervoerslengte 3356	mm 3356	mm
Gewicht 2590	kg 3260	kg
Zwaartepunt* 1642	mm 1620	mm
Vermogensvereisten 
tractor**

200-300	pk 200-400	pk

* Afstand vanaf de hef in vervoerspositie.
**	Het	 is	belangrijk	om	uw	machine	goed	af	 te	stemmen	op	de	prestaties	van	uw	tractor	voor	
optimale prestaties.  
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4.0 Instelling/Bediening
4.1 Beschrijving

Fig. 4.01: Great Plains Simba DTX300

1.	 3-puntskoppeling
2.	 Pro-Lift-tanden
3.	 Schijven
4.	 Schijfhoekregelaar
5.	 Roldieptekoppeling
6.	 DD	Lite-rol
7.	 DD	Lite-schrapers

1

2

45

6

3

7
4

4.	Instelling/Bediening
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De Great Plains Simba DTX is	 opgebouwd	
uit	bewezen,	succesvolle	en	door	Great	Plains	
ontworpen	 onderdelen	 die	 tezamen	 deze	
belangrijke	 ontwikkeling	mogelijk	maken.	 	De	
Simba	 DTX	 verzorgt	 in	 een	 bewerking	 een	
mooie	opgebroken	ondergrond	en	een	perfect	
gemixte	 en	 aangedrukte	 bovenlaag	 van	 de	
grond met goede capillaire eigenschappen 
en	 de	 mogelijkheid	 tot	 diepere	 beworteling	
van	de	gezaaide	gewassen.		Op	deze	manier	
vindt drainage na regen sneller plaats en is de 
effectieve vochtopname t.o.v. ploegen groter 
terwijl	de	effectieve	teeltdiepte	hetzelfde	blijft.	

De	machine	is	in	principe	een	woeler	die	wordt	
gevolgd	 door	 een	 scheefstaande	 schijf	 die	 is	
ontworpen	voor	ondiepe,	snelle	bewerking.		De	
achter aan de machine gemonteerde rol laat 
in	één	bewerking	een	perfect	zaaibed	achter.		
De	sleutel	 tot	 het	 succes	van	de	Simba	DTX	
zijn	de	tanden	die	de	grond	over	de	volledige	
teeltbreedte	opbreekt.	 	Daarna	zorgt	de	schijf	
ervoor	dat	de	grond	 teeltklaar	wordt	gemaakt	
waarbij	 kluitvorming	 tot	 een	 minimum	 wordt	
beperkt.	 Tot	 slot	 herstelt	 de	 rol	 eventuele	
scheuren,	 vermorzelt	 kluiten	 en	 drukt	 de	
grond	 na	 het	 telen	 weer	 aan.	 	 Hier	 begint	
het	 cultiveerproces	 waarbij	 de	 verweerde	
teeltaarde	aan	de	oppervlakte	wordt	gehouden	
voor	 een	 perfect	 zaaibed.	 	 De	 golvend	
aangedrukte	oppervlakte	en	de	opengebroken	
ondergrond	zijn	volledig	weerbestendig	voor	de	
periode	van	cultiveren	tot	zaaien.	Het	behoudt	
de	 vochtregulatie	 in	 de	 grond	 en	 zorgt	 voor	
een	 snelle	 afbraak	 ven	 gewasresten,	 en	 een	
optimale	start	van	het	nieuw	te	zaaien	gewas.

4.	Instelling/Bediening
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Fig. 4.02: 3-puntskoppeling

4.2 3-puntskoppeling
De	Simba	DTX	is	uitgerust	met	een	standaard	
‘categorie	 3'-koppeling	 aan	 de	 voorkant	 van	
de machine. 

4.3 Tanden
De	Simba	DTX	is	uitgerust	met	Pro-Lift-	of	LD-
tanden	 (Low	 Disturbance).	 De	 tanden	 staan	
in	 zigzagformatie	 zodat	 er	 minder	 vermogen	
nodig is en er meer ruimte tussen de tanden is 
om	ook	gemakkelijker	dieper	 te	kunnen	gaan	
werken.	 	De	tanden	staan	400	mm	uit	elkaar.		
Elke	 tand	 is	beveiligd	met	een	breekbout.	De	
diepte	 wordt	 gerealiseerd	 door	 de	 tanden	 op	
en	neer	te	bewegen	in	de	instelbare	klemmen.

Er	zijn	verschillende	soorten	vleugel	beschikbaar	
voor verschillende bodemomstandigheden 
teneinde de prestatie van de machine te 
optimaliseren. 

Fig. 4.03: Pro-Lift-tanden

Standaard vleugel
P09060

	 Maximale	 omwoeling	 van	 de	 grond	
met	minimale	 trekkracht	 onder	 normale	
omstandigheden.

	 De	 stand	 van	 de	 vleugel	 zorgt	 voor	
verminderde	slijtage	aan	de	woelpoot.

Extra hoge vleugel
P10392

	 De verhoogde vleugel met een steilere 
hellingshoek	 verzorgt	 een	 betere	
openbrekende	 werking	 van	 de	 grond	
op	 alle	 bodemsoorten,	 met	 name	 in	
vochtigere omstandigheden.

	 Een	vlakkere	vleugel	daarentegen	heeft	
minder	trekkracht	nodig.

	 Kan	op	lagere	dieptes	werken	zonder	dat	
de	grond	minder	goed	wordt	omgewoeld	
of	wordt	versmeerd.

Extra brede vleugel
P10411

	 Betere	laterale	scheuring	in	vochtige/natte	
grond	of	niet-samenhangende	grond.

	 Ideaal	 voor	 diepe	 beworteling	 in	 losse/
mediumlosse grond.

4.3.1 Pro-Lift-vleugels

4.	Instelling/Bediening
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Fig. 4.05: DD Lite-roller

4.4 Schijven
De	Simba	DTX	heeft	twee	rijen	schijven	die	de	
oogst-	en	gewasresten	fijnsnijden	en	mengen.		
De	 schijven	 zijn	 250	 mm	 uiteen	 geplaatst	
waardoor	de	grond	erg	rul	wordt.

De	 schijven	 die	 aan	 de	 Simba	 DTX	 zijn	
bevestigd	hebben	een	diameter	 van	500	mm	
en	zijn	6	mm	dik.		Ze	zijn	gemaakt	van	gehard	
chroom-boriumstaal	waardoor	ze	zeer	slijtvast	
zijn	 en	 een	 lange	 levensduur	 hebben.	 	 Elke	
schijf	is	bevestigd	op	een	Pro-Active	bladveer	
die	 is	 gekoppeld	aan	een	stangsysteem.	 	De	
hoek	 is	 instelbaar	 en	 kan	 met	 behulp	 van	
een	 schaalinstelling	makkelijk	 en	 nauwkeurig	
worden	ingesteld.

De	 verstelbare	 hoek	 van	 de	 schijven	 (tussen	
10°-25°)	 zorgt	 in	 één	 bewerking	 voor	 goed	
insnijden	 en	 mengen	 van	 de	 stoppelgrond.		
De	 werkdiepte	 kan	 worden	 ingesteld	 via	 de	
3-puntskoppeling	en	de	achterste	rolkoppeling.

Op	 die	 manier	 wordt	 er	 gelijkmatig	 geteeld	
door de hoeveelheid grond die door de 
voorste	en	achterste	schijven	wordt	verwerkt	
aan te passen.

De	Pro-Active	bladveren	bieden	bescherming	
tegen	stenen	en	zorgen	tegelijkertijd	voor	een	
goede	egale	bodemvolging	als	de	schijven	hun	
werk	doen.	

Fig. 4.04: Schijven

4.	Instelling/Bediening

4.5 DD Lite-roller
De	DD	Lite-roller	bestaat	uit	individuele	Double	
Disc	(gepatenteerd)	ringsegmenten.

De	 DD	 Lite-roller	 is	 ontworpen	 om	 de	 grond	
gelijkmatig	te	verdelen	en	eventuele	kluiten	te	
versnijden	en	plat	te	drukken.

De	 rol	 kan	 zelfs	 op	 de	 zware	 natte	 grond	
worden	gebruikt	zonder	dat	deze	blokkeert	of	
gedeeltelijk	stil	blijft	staan.

De	achterste	DD	Lite-rol	draagt	een	deel	van	
het	gewicht	van	de	machine	en	zorgt	daarmee	
voor	een	gelijkmatig	aandrukken	van	de	grond.		
De	diepte	van	de	schijven	wordt	ook	door	de	
rol	geregeld.	 	Het	geribde	oppervlak	dat	door	
de	roller	wordt	achtergelaten	is	weerbestendig	
in	zowel	droge	als	natte	omstandigheden.

4.6 DD600-roller
De	 standaard	 DD600-roller	 bestaat	 uit	
individuele	 Double	 Disc	 (gepatenteerd)	
ringsegmenten.

De	DD-ringen	zijn	ontworpen	om	de	grond	ge-
lijkmatig	 te	 verdelen	 en	 eventuele	 kluiten	 te	
versnijden	en	plat	te	drukken.

De	rol	kan	zelfs	op	de	zware	natte	grond	worden	
gebruikt	zonder	dat	deze	blokkeert	of	gedeelte-
lijk	stil	blijft	staan.

De	achterste	DD	Lite-rol	draagt	een	deel	van	
het	gewicht	van	de	machine	en	zorgt	daarmee	
voor	een	gelijkmatig	aandrukken	van	de	grond.		
De	diepte	van	de	schijven	wordt	ook	door	de	
rol	geregeld.	 	Het	geribde	oppervlak	dat	door	
de	roller	wordt	achtergelaten	is	weerbestendig	
in	zowel	droge	als	natte	omstandigheden.
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4.7 Gebruiksinstellingen
Als	de	verf	van	de	DD-rollen	 is	afgesleten	en	
een	 glad	 oppervlak	 is	 ontstaan,	 presteert	 de	
machine	optimaal.	Als	de	DD-ringen	nieuw	of	
verroest	zijn,	kan	er	aarde	aan	blijven	kleven	
waardoor	 er	 blokkades	 kunnen	 optreden.	 Dit	
vermindert	als	de	ringen	weer	blinken.

De	 Simba	 DTX	 dient	 te	 worden	 gebruikt	
met	 het	 chassis	 aan	 de	 achterkant	 iets	 naar	
beneden	 gekanteld.	 In	 de	 praktijk	 is	 het	
mogelijk	 om	 de	 Simba	 DTX	 te	 gebruiken	 bij	
bodemomstandigheden	 die	 niet	 geschikt	
zijn	 om	 het	 gewenste	 effect	 te	 verkrijgen	 en	
het	 is	 meestal	 mogelijk	 om	 de	 DD-roller	 te	
gebruiken	 zonder	 dat	 deze	 onder	 dergelijke	
omstandigheden	 vastloopt.	 Daarbij	 gaan	 we	
ervan	uit	dat	de	rollen	strak	zijn	aangedraaid,	
de	schrapers	goed	zijn	bevestigd	en	de	ringen	
glad	zijn.		Het	is	dan	wel	raadzaam	(met	name	
onder	natte	omstandigheden)	om	het	teelteffect	
van	de	Simba	DTX	te	controleren.	

De	Simba	DTX	dient	volledig	van	de	grond	te	
worden	getild	als	er	aan	het	eind	van	het	veld	
van	richting	wordt	veranderd.		Draaien	met	de	
tanden,	schijven	of	roller	nog	in	of	op	de	grond	
kan	tot	schade	aan	deze	onderdelen	leiden.

Tijdens	het	werk	dienen	de	koppelarmen	van	
de	 tractor	 in	 de	 positieregeling	 te	 staan,	met	
trekkrachtregeling	wanneer	nodig.		

4.8 Algemene richtlijnen 
voor het instellen van de 
Simba DTX
	 Hoe	 lichter	 de	 bodemomstandigheden,	

hoe	minder	de	schijven	onder	een	hoek	
hoeven te staan en des te sneller er 
gereden	kan	worden.

	 Hoe	 natter	 de	 bodemomstandigheden,	
hoe	minder	de	schijven	onder	een	hoek	
hoeven	te	staan,	maar	de	snelheid	dient	
wel	te	worden	verminderd.

	 Voor	 zwaardere	 bodems	 is	 een	 grotere	
schijfhoek	 vereist	 en	 dient	 de	 snelheid	
naar	beneden	te	worden	aangepast.

	 Hoe	 meer	 resten	 er	 in	 de	 grond	 zitten,	
hoe	minder	de	schijven	onder	een	hoek	
moeten staan en des te lager de snelheid 
dient	te	zijn.

	 Op	 geploegd	 land	 dient	 de	 schijfhoek	
te	 worden	 verminderd	 voor	 een	 snij-/
hakbeweging.

	 Onder	 zware	 omstandigheden	 dient	
de	 schijfhoek	 te	 worden	 verhoogd	 voor	
betere penetratie van de grond.

4.	Instelling/Bediening
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4.10 De diepte instellen
Om	 de	 diepte	 te	 wijzigen	 dient	 de	 machine	
eerst	 van	 de	 grond	 te	 worden	 getild	 zodat	
de	 achterste	 rolkoppeling	 los	 komt	 te	 zitten.		
Verander de positie van de dieptepinnen om 
de	diepte	te	wijzigen.		

Als	de	diepte	is	gewijzigd,	kan	de	machine	weer	
omlaag	worden	gezet	en	dient	juiste	werking	te	
worden	gecontroleerd.	 	Als	de	dieptewijziging	
aanzienlijk	 is,	 moeten	 eventueel	 ook	 andere	
instellingen	worden	aangepast.	 	Denk	daarbij	
aan	de	chassishoek	(van	voor	naar	achter)	en	
schijfhoek	voor	de	ingestelde	diepte.

Er	 dient	 eerst	 een	 kort	 stuk	 (bijv.	 20	 meter)	
gereden	 te	 worden	 om	 na	 te	 gaan	 of	 deze	
instellingen	 inderdaad	 gewijzigd	 moeten	
worden.	 Deze	 instellingen	 moeten	 direct	
worden	 aangepast	 om	 te	 voorkomen	 dat	 er	
teveel	werk	wordt	uitgevoerd.
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4.9 Begininstellingen

Schijfhoek

Roldiepte

Tanddiepte
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4.	Instelling/Bediening

Fig. 4.06: Rolkoppeling
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4.13 De machine stallen
Om	schade	als	gevolg	van	vocht	te	voorkomen,	
dient	 de	machine	 indien	mogelijk	 overdekt	 of	
afgedekt	te	worden	gestald.

Als	u	met	de	machine	manoeuvreert,	
dient	 u	 uw	 omgeving	 in	 de	 gaten	
te	houden.	Zorg	ervoor	dat	er	zich	
niemand	 in	de	ruimte	waarin	wordt	
gemanoeuvreerd	 wordt	 bevindt	
(pas	op	voor	kinderen).

	 Stal	 de	 machine	 op	 een	 harde,	 effen	
ondergrond.

	 Laat	de	machine	op	de	parkeerstutten	 /	
tanden	 rusten	 en	 zorg	 ervoor	 dat	 deze	
stabiel staat.

	 Verwijder	 de	 topstang	 en	 beweeg	 de	
koppelingsarmen	 omlaag	 zodat	 de	
pinnen	kunnen	worden	verwijderd.

	 Schakel	de	tractor	uit.

4.	Instelling/Bediening

4.11 TurboJet
De	Simba	DTX	kan	worden	uitgerust	met	een	
optionele	 pneumatische	 zaaimachine.	 	 De	
Turbo	Jet	 is	een	zaaitoepassing	die	het	zaad	
door	 middel	 van	 twee	 ventilatoren	 achter	 de	
achterste rol deponeert.

De	 TurboJet	 kan	 worden	 bediend	 vanuit	 de	
tractor door middel van een geavanceerde 
computerbesturingsmodule,	 het	 RDS	 Wizard	
System.

Fig. 4.07: DTX met TurboJet

4.12 Werkvoorschriften
Rijsnelheid
De	Simba	DTX	kan	een	snelheid	van	maximaal	
12	km/uur	worden	voortgetrokken.

De	 snelheid	 is	 afhankelijk	 van	 de	 bodemom-
standigheden	(type	grond,	resten,	enz.)

Rijd	langzamer	als	de	omstandigheden	zwaar	
zijn	of	als	er	een	vaster	eindresultaat	nodig	is.

Draaien:
Voordat	de	machine	tijdens	het	werk	
wordt	 gedraaid,	 dient	 deze	 volledig	
van	 de	 grond	 te	 worden	 geheven.		
Als	 de	 draai	 eenmaal	 is	 gemaakt,	
kan	de	machine	weer	naar	de	grond	
worden	gebracht.

4.14 Inspecties
De	kwaliteit	 van	het	werk	 is	 afhankelijk	 van	
de instellingen en inspecties die voorafgaand 
aan	 en	 tijdens	 het	 werk	 worden	 uitgevoerd	
en	 van	 de	 regelmaat	 waarmee	 onderhoud	
wordt	gepleegd.

Het	 is	 daarom	 belangrijk	 om	 eventuele	
onderhoudswerkzaamheden	 uit	 te	 voeren	
voordat	met	het	werk	wordt	begonnen	en	om	
de machine goed te smeren.

Inspecties voorafgaand aan 
en tijdens het werk:
	 Is de machine voldoende opgetild en is 

de	koppeling	vergrendeld?
	 Staat	de	machine	in	de	juiste	werkstand	

en	is	de	werkdiepte	juist	ingesteld?

Werkonderdelen
	 Zijn	de	schijven	en	andere	teeltonderdelen	

toe	aan	een	onderhoudsbeurt?
	 Werken	de	schrapers	nog	goed	zodat	de	

rollen	niet	vastlopen?
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5.3 Onderhoud van de 
naaf 

Smeer de naaf totdat de olie uit 
de	pakking	komt	en	doe	dat	op	de	
momenten	 zoals	 weergegeven	 op	
pagina	28.

Controleer regelmatig of de naven 
niet	moeten	worden	aangedraaid.

5.0 Onderhoud
Volg de veiligheidsinstructies voor 
onderhoud.

5.1 Onderhoudsbeurten
Uw	machine	 is	 ontworpen	 en	 gebouwd	 voor	
maximale	 prestaties,	 operationele	 efficiency	
en	 gebruiksvriendelijkheid	 onder	 een	 groot	
aantal verschillende omstandigheden.

Uw	 machine	 is	 voor	 aflevering	 in	 de	 fabriek	
gecontroleerd	en	vervolgens	door	uw	erkende	
dealer	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 u	 deze	 in	
optimale conditie ontvangt. 

Voor	 een	 probleemloze	
werking	 is	 het	 belangrijk	 om	
onderhoudswerkzaamheden	 op	
de aangegeven intervallen te laten 
uitvoeren.

5.2 Schoonmaken
Om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 machine	
altijd	 gebruiksklaar	 is	 en	 voor	 de	 beste	
prestaties,	 dienen	 schoonmaak-	 en	
onderhoudswerkzaamheden	 op	 regelmatige	
tijdstippen	plaats	te	vinden.

Maak	de	roller-	en	schijflagers	niet	schoon	met	
een	hogedrukspuit	of	waterspuit.	De	behuizing,	
schroefverbindingen	 en	 kogellagers	 zijn	 niet	
waterdicht.

Fig. 5.01: Controleren van de schijflagerinstelling

Å
Å

Å
Å

5.	Onderhoud

Inspecteer	 twee	 keer	 per	 week	 of	
na	50	werkuren	(al	naar	gelang	wat	
het	 eerst	 van	 toepassing	 is)	 of	 de	
naafkappen,	pakkingen,	breekbouten,	
scharnierbouten	en	uitlijnbouten	nog	
wel	goed	vast	zitten.

5.3.1 Aandraaien van de 
schijfnaven
1	 Zorg	ervoor	dat	 de	 lagerpakking	 juist	 is	

aangebracht	als	u	onderdelen	vervangt/
monteert.

2	 Zorg	 ervoor	 dat	 de	 stuurpen	 vuilvrij	 is	
en dat de moer en buitenste lager er 
makkelijk	overheen	schuiven.

3	 Draai	 de	 kroonmoer	 aan	 met	 een	
steeksleutel	 (een	momentsleutel	 is	 niet	
nodig)	en	draai	de	naaf	met	de	klok	mee	
tot	het	lager	een	beetje	begint	te	trekken	
(de	naaf	begint	zwaar	 te	draaien).	 	Een	
deel	 van	 de	wrijving	wordt	 veroorzaakt	
door	de	lagerpakking.

4	 Draai	de	kroonmoer	terug	naar	de	volgende	
vergrendelingspositie.	Doe	dit	ook	als	de	
moer	op	een	fixeerpunt	is	gekomen.

5	 Breng	de	borgpen	aan.

6	 Schud	 de	 buitenkant	 van	 de	 naaf:	 als	
er	0,1-0,2	mm	speling	is,	heeft	dat	geen	
invloed op de levensduur van het lager 
en	het	voorkomt	daarnaast	oververhitting.		
Als	 de	 instelling	 juist	 is,	 zou	 de	 naaf	
vrij	 moeten	 draaien	 waarbij	 alleen	 de	
lagerpakking	enige	wrijving	veroorzaakt.		
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De schraper is bedoeld om te 
voorkomen	dat	vuil	twee	naast	elkaar	
liggende	 DD-ringen	 doet	 vastlopen.		
Als	 de	 schrapers	 moeten	 worden	
bijgesteld,	 dient	 ervoor	 te	 worden	
gezorgd	dat	de	schraper	geen	contact	
kan	 maken	 met	 de	 afstandhouder,	
ook	 onder	 belasting.	 	 Controleer	
de afstandhouders regelmatig op 
tekenen	 van	 slijtage	 en	 stel	 de	
schrapers	 zodanig	 in	 dat	 er	 geen	
contact	kan	worden	gemaakt.

5.4 DD Lite-rol
De	afstandhouders	 en	 ringen	op	de	DD	Lite-
rol	worden	onder	spanning	gehouden	door	de	
eindplaten aan de uiteinden van de rolbuis.

Er is specialistisch gereedschap nodig 
om	de	DD	Lite-rollen	te	demonteren.	
Neem	contact	op	met	uw	dealer	als	
er	 zich	 omstandigheden	 voordoen	
waaronder	dat	dient	te	gebeuren.

Onderhoud	van	deze	rollers	kan	worden	beperkt	
tot	 jaarlijkse/seizoenseindsmeerbeurten	 van	
de lagers en regelmatige inspectie om te 
controleren	of	alles	nog	goed	vast	zit	en	of	de	
schrapers	goed	zijn	ingesteld.	

5.4.1 Lagerpakkingen
Als	u	de	labyrintafdichting	in	de	naven	vervangt,	
is	het	belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	deze	
juist	wordt	teruggeplaatst.		De	schuin	afgekante	
kant	met	het	lipje	dient	aan	de	buitenkant	van	
de	lagerbehuizing	te	zitten,	dus	de	kant	die	het	
dichtst	 bij	 de	 schijfarm	 is	 (zie	 fig.	 5.02).	 	 De	
schuin	afgekante	lipkant	voorkomt	dat	er	vuil	in	
de	behuizing	komt	en	zorgt	er	tevens	voor	dat	
olie	tijdens	het	smeren	naar	buiten	kan.

Fig. 5.02: Juiste pakkingspositie

	ITEM	 ONDERDEELNR.	 OMSCHRIJVING
	1	 ---	 SCHIJFARM
	2	 P12900	 NIPPEL	-	SMEER	M8
	 3	 P14593	 NAAF
	4	 P14594	 NAAFKAP
	5	 P12908	 VEERPEN
	6	 P12907	 MOER	CASTLE	M27x1.5
	 7	 	 PAKKING	64x45x9.5
	 8	 P12415	 LAGER	32008	40x68x19
	 9	 	 LAGER	32206	30x62x21

Afgekante afdichting

5.	Onderhoud

5.5 Double Disc assen
De	 as	 van	 deze	 rol	 worden	 onder	 spanning	
gezet	door	de	hoofdas	die	door	het	midden	van	
de ringen en de lagers loopt.

Er is speciaal gereedschap nodig om 
de Double Disc assen te demonteren.  
Neem	contact	op	met	uw	dealer	als	
er	 zich	 omstandigheden	 voordoen	
waaronder	dat	dient	te	gebeuren.

Onderhoud	 van	 deze	 rollers	 kan	 worden	
beperkt	 tot	 dagelijkse	 smeerbeurten	 van	 de	
lagers	 om	 vuil	 te	 verwijderen	 en	 regelmatige	
inspectie om te controleren of alles nog goed 
vast	zit	en	of	de	schrapers	goed	zijn	ingesteld.	
De	assen	kunnen	strakker	worden	gezet	door	
de	U-bouten	van	de	draagbalk	los	te	draaien.	
Op	die	manier	wordt	voorkomen	dat	de	lagers	
onder	druk	komen	te	staan	omdat	die	zijdelings	
ten	opzichte	van	elkaar	bewegen.		Zorg	ervoor	
dat	de	bouten	van	de	draagbalk	daarna	weer	
worden	aangedraaid.

5.6 Voorbereiden op 
stalling
Als	u	een	machine	gedurende	langere	tijd	wilt	
stallen,	houd	dan	rekening	met	het	volgende:

•	 Stal	de	machine	indien	mogelijk	afgedekt.
•	 Bescherm	 de	 roller/schijven	 tegen	 roest.	

Als u de machineonderdelen dient in te 
spuiten	 met	 olie,	 gebruik	 dan	 een	 lichte,	
ecologisch	 afbreekbare	 olie,	 bijvoorbeeld	
koolzaadolie.
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5.	Onderhoud

5.7 Tanden
Als	 u	 onderhoudswerkzaamheden	
uitvoert	 op	 de	 tanden	 dient	 u	 zeer	
voorzichtig	te	werk	te	gaan.		Draag	
altijd	een	veiligheidsbril	als	u	aan	de	
tanden	werkt.

Zorg	 ervoor	 dat	 de	 ingevouwen	
machine	 goed	 wordt	
ondersteund	 en	 maak	 daarbij	
gebruik	 van	 stutten	 voordat	 u	
onderhoudswerkzaamheden	 aan	
de tanden verricht.

Maak	 niet	 gebruik	 van	 een	 stalen	
hamer om de tanden op hun plaats 
te	 krijgen,	 dat	 kan	 metaalsplinters	
veroorzaken	die	voor	letsel	kunnen	
zorgen.	Als	voor	het	bevestigen	van	
de	 tanden	 gereedschap	 nodig	 is,	
maak	dan	gebruik	van	een	koperen,	
ruwhuid-	of	kunststof	hamer.	

Dek	 rubberen	 onderdelen	 voor	
het	 inspuiten	 af.	 Deze	 onderdelen	
moeten	 niet	 worden	 geolied.	
Verwijder	 olieresten	 met	 een	
geschikt	schoonmaakmiddel.

5.9 Onderhouds-
intervallen
Naast	 het	 dagelijkse	 onderhoud	 dient	 de	
machine	aan	de	hand	van	de	gebruikte	uren	op	
regelmatige intervallen een onderhoudsbeurt 
te	krijgen.

Houd	de	gebruiksuren	bij	zodat	u	weet	wanneer	
onderhoud	dient	plaats	te	vinden	en	u	zich	daar	
zo	goed	mogelijk	aan	kunt	houden.

Gebruik	 een	 machine	 die	 aan	 een	
onderhoudsbeurt	 toe	 is	 niet!	 Zorg	 ervoor	 dat	
alle	 gebreken	 die	 tijdens	 de	 routinecontroles	
zijn	geconstateerd,	worden	opgelost.

5.8 Ondersteuning voor 
gebruikers
Neem	bij	problemen	contact	op	met	uw	dealer.	
Zij	zullen	proberen	om	eventuele	problemen	op	
te	lossen	en	u	te	allen	tijde	van	ondersteuning	
te	voorzien.

Om	 uw	 dealer	 in	 staat	 te	 stellen	 u	 zo	 snel	
mogelijk	 te	 helpen,	 dient	 u	 hen	 van	 de	
volgende	gegevens	te	voorzien.	Verstrek	altijd	
de	volgende	informatie:

•	Klantnummer
•	Naam	en	adres
•	Type	machine
•	Serienummer	van	de	machine
•	Aankoopdatum	en	aantal	bedrijfsuren
•	Aard	van	het	probleem

Vermijd	 contact	 met	 scherpe	 en	
puntige	 onderdelen	 (schijfbladen	
enz.)	als	u	aan	de	machine	werkt.

Plaats	 de	machine	 op	 deugdelijke	
steunen	als	u	eronder	moet	werken!	
Werk	 niet	 onder	 een	 machine	 die	
niet goed is ondersteund.

Draai	 alle	moeren	 en	 bouten	 op	 een	 nieuwe	
machine	na	5	uur	gebruik	aan	en	doe	dat	na	
15	uur	nogmaals.
Dit	 geldt	 ook	 voor	 onderdelen	 die	 zijn	
verplaatst	 of	 vervangen.	 Na	 de	 15-uurs	
controle	is	een	eenmalige	controle	per	week	
voldoende,	 afhankelijk	 van	 hoe	 intensief	 de	
machine	is	gebruikt.
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5.10 Onderhoudsoverzicht

5.	Onderhoud
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5.	Onderhoud

5.11 Smering van de 
machine
Lees	 het	 hoofdstuk	 “Gebruik	 van	
smeermiddelen”	zorgvuldig	door	voordat	u	de	
machine smeert.

De	 machine	 dient	 regelmatig	 te	 worden	
gesmeerd om goed te functioneren. Regelmatig 
smeren	 is	ook	bevorderlijk	 voor	 verlenging	van	
de	levensduur	van	uw	machine.	
Wij	adviseren	om	de	machine	te	smeren	op	de	
intervallen	die	zijn	aangegeven	in	de	hoofdstukken	
‘Inspectie”	en	“Onderhouds	intervallen”.

De	machine	moet	 na	 een	 wasbeurt	 met	 een	
hogedrukreiniger	of	stoomreiniger	altijd	worden	
ingesmeerd met een smeerpistool. 

5.12 Werken met 
smeermiddelen
Lees de onderstaande instructies en 
relevante informatie aandachtig door. Dit 
geldt	 ook	 voor	 eventuele	 medewerkers	 die	
de machine smeren. 

Hygiëne
Smeermiddelen	 zijn	 niet	 schadelijk	 voor	 de	
gezondheid	als	ze	voor	het	doel	waarvoor	ze	
zijn	ontworpen	worden	gebruikt.

Bij	 langdurig	contact	met	de	huid	kunnen	met	
name smeermiddelen met een lage viscositeit 
de	natuurlijke	vetlaag	van	de	huid	verwijderen	
wat	tot	droge	en	geïrriteerde	huid	kan	leiden.

Het	 is	 belangrijk	 om	 goed	 op	 te	 passen	 bij	
het	verwerken	van	afvalolie	omdat	die	andere	
irriterende	stoffen	kan	bevatten.

De	 dampen	 die	 door	 schoonmaakmiddelen	
en	 olie	 kunnen	 worden	 afgegeven,	 kunnen	
ook	een	mogelijk	gevaar	voor	de	gezondheid	
vormen.
U dient daarom geen met olie besmeurde 
doeken	 met	 u	 mee	 te	 dragen.	 Trek	 vuile	
werkkleding	zo	snel	mogelijk	uit.

Wees	 altijd	 voorzichtig	 en	 houd	 u	 aan	 de	
aanbevolen	 hygiënevoorschriften	 als	 u	 met	
minerale	olieproducten	werkt.	Meer	gegevens	
over	verwerkingsinstructies	zijn	beschikbaar	bij	
de	gezondheidsinstanties.

Opslag en hantering
•	 Bewaar	smeermiddelen	nooit	op	een	plek	

waar	kinderen	erbij	kunnen.
•	 Bewaar	smeermiddelen	nooit	 in	een	open	

of ongelabelde houder.

Verse olie
•	 Behalve	 de	 gebruikelijke	 zorg	 en	

hygiënerichtlijnen,	hoeven	er	geen	speciale	
voorzorgsmaatregelen	te	worden	genomen	
bij	het	werken	met	verse	olie.

Afvalolie
•	 Afvalolie	 kan	 schadelijke	 stoffen	 bevatten	

die	 huidkanker,	 allergieën	 en	 andere	
ziekten	kunnen	veroorzaken.

Pas op!
Olie	is	giftig.	Niet	braken	als	u	per	ongeluk	olie	
naar	binnen	hebt	gekregen.	Raadpleeg	direct	
een arts. 
Bescherm	 uw	 handen	met	 een	 huidcrème	 of	
draag handschoenen om contact met de huid 
te	 voorkomen.	 Verwijder	 olieresten	met	 zeep	
en	warm	water.	

•	 Was	uw	huid	zorgvuldig	met	zeep	en	water.
•	 Maak	 gebruik	 van	 speciale	

schoonmaakmiddelen	 om	 vuil	 van	 uw	
handen	te	wassen.

•	 Was	 olieresten	 nooit	 van	 uw	 huid	 met	
benzine,	diesel	of	paraffine.

•	 Vermijd	 contact	 van	 de	 huid	 met	 kleding	
waar	olie	in	zit.

•	 Stop	 doekjes	 die	 met	 olie	 zijn	 besmeurd	
niet	in	uw	zakken.

•	 Was	 vieze	 kleding	 voordat	 u	 die	 weer	
aantrekt.

•	 Verwijder	met	olie	besmeurd	schoeisel	op	
de	juiste	wijze.
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Maatregelen in geval van 
letsel door olie
Ogen:
Als	u	olie	in	uw	ogen	krijgt,	15	minuten	uitspoelen	
met	water.	Als	het	oog	daarna	nog	geïrriteerd	is,	
direct contact opnemen met een arts.

Als olie wordt ingeslikt
Als	 u	 olie	 binnen	 krijgt,	 is	 het	 belangrijk	 om	
geen	braken	op	 te	wekken.	Raadpleeg	direct	
een arts.

Huidirritatie als gevolg van olie
Bij	 langdurig	huidcontact	de	olie	met	zeep	en	
water	afspoelen.

Olie gemorst
Maak	 gebruik	 van	 zand	 of	 een	 geschikt	
absorberend middel om gemorste olie op te 
nemen.	 Verwijder	 middelen	 die	 olie	 hebben	
geabsorbeerd	op	de	gepaste	wijze.

Oliebranden
Gebruik	nooit	water	om	een	oliebrand	te	doven.	
De	 olie	 drijft	 op	 het	water	waardoor	 het	 vuur	
zich	zal	verspreiden.

Brandende	 olie	 dient	 te	 worden	 geblust	 met	
koolstofdioxidepoeder	 of	 een	 schuimblusser.	
Draag	 altijd	 ademhalingsapparatuur	 als	 u	
dergelijke	branden	bestrijdt.

Verwijdering van afvalolie
Afvalolie en afval dat met olie is besmet dient 
overeenkomstig	 de	 huidige	 wetgeving	 te	
worden	verwijderd.

Afvalolie	dient	te	worden	opgehaald	en	volgens	
de	plaatselijke	richtlijnen	te	worden	verwijderd.	
Spoel	gebruikte	olie	nooit	weg	in	het	riool	of	in	
de gootsteen en gooi het nooit op de grond.

5.13 Smeermiddelen
Great	 Plains	 adviseert	 gebruik	 van	 Lithium 
Complex EP2 smeermiddel in	 de	 schijfna-
ven	van	uw	Simba	DTX.		Dit	is	een	in	minerale	
olie	gedispergeerd	lithiumvet	en	wordt	door	de	
IARC	aangemerkt	als	niet	kankerverwekkend.		
De	cartridges	kunnen	worden	besteld	bij	Great	
Plains.		Als	u	dit	smeermiddel	gebruikt	in	com-
binatie	met	 de	 labyrintpakking,	 verlengt	 u	 de	
periode	tussen	smeerbeurten	van	de	schijfna-
ven tot 200 uur. Als u een standaard agrarisch 
smeermiddel	 gebruikt,	 dienen	 de	 schijfnaven	
elke	50	uur	te	worden	gesmeerd.

Voor alle andere onderdelen op de machine 
die	 gesmeerd	 moeten	 worden,	 kan	 een	
multigrade	smeermiddel	worden	gebruikt	zoals	
aangegeven	in	DIN	51825	KP/2K	-	40.

Voordelen van Lithium Complex EP2 
smeermiddel

	Uitstekende	mechanische	stabiliteit.
	Uitstekende	belastbaarheidseigen	schappen.
	Breed	temperatuurbereik.
	Uitstekende	oxidatiestabiliteit.
	Zeer	waterbestendig.
	Compatibiliteit met andere smeer middelen.

5.	Onderhoud
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5.	Onderhoud

5.14  Seizoense-
indestalling/-onderhoud
De	machine	dient	niet	in	ingevouwen	positie	te	
worden	gestald.

De	wiellagers	dienen	te	worden	geïnspecteerd	
en	indien	nodig	opnieuw	te	worden	gesmeerd.

Alle	 pinnen/scharnieren	 dienen	 te	 worden	
gesmeerd. 

Controleer op versleten of beschadigde 
onderdelen en vervang indien nodig.

Controleer	de	spanning	van	de	DD-roller	indien	
aanwezig	en	pas	indien	nodig	aan.

Smeer de blootliggende chromen onderdelen 
van	de	hydraulische	cilinder	in	met	olie/vet.

Als	de	machine	voor	het	stallen	 is	gewassen,	
is het goed om alle hydraulische systemen nog 
even	in	werking	te	zetten.

Verwijder	mest-	en	zaadresten	van	de	meters	
en trechters.

Verwijder	alle	meetelementen.
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Simba DTX - probleemoplossing
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Machine	‘springt’	tijdens	 
het	werk.

Schijfhoek	te	groot. Verminder	de	schijfhoek.

Snelheid te hoog. Verminder snelheid 
(<12	km/u).

DD	Lite-roller	loopt	
regelmatig vast.

Schrapers	onjuist	ingesteld. Stel	de	schrapers	opnieuw	
in om vuil tussen de  

DD-ringen	te	verwijderen.
De	omstandigheden	zijn	

misschien niet ideaal voor 
gebruik	van	de	machine.

Wacht op betere 
omstandigheden.

Aandrukken	onvoldoende	
gelijkmatig.

Niet	genoeg	gewicht	 
op de rol.

Verhoog	de	hoek	
waaronder	het	chassis	
staat	enigszins	via	het	

topstangbevestigingspunt 
op de tractor.

Onvoldoende teeltdiepte. Werkdiepte	verhogen.

Snelheid te hoog. Verminder snelheid 
(<12	km/u).

Afwerking	van	het	
grondoppervlak	is	

ongelijkmatig	en	kluiterig.

Onvoldoende	druk	 
op de rol.

Verminder de diepgang.

Vleugels te agressief. Bevestig	andere	vleugels,	
hetzij	smallere	of	vleugels	
met	een	ondiepere	hark	

(zie	pagina	20)

De	neus	duikt	naar	
beneden.

Zet het frame recht.

Werkt	te	ondiep. Verhoog de tanddiepte.

Niet	alle	grond	wordt	door	
de	tanden	omgewoeld.

Werkt	te	ondiep. Verhoog de tanddiepte.

Vleugels niet  
agressief genoeg.

Bevestig bredere vleugel

6.0 Storingen & oplossingen

6. Storingen & oplossingen
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