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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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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Společnost Great Plains UK Ltd. tímto prohlašuje, že secí stroj Great Plains Yield-Pro® 
European Air Planter, definovaný sériovým číslem uvedeným na podvozku, splňuje 
požadavky následujících směrnic a předpisů a byl příslušným způsobem certifikován. 
 
Směrnice ES 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Bezpečnostní předpisy pro dodávky strojních zařízení z roku 2008.

Předpisy pro poskytování a použití pracovního vybavení z roku 1998.
Konkrétní související harmonizované normy jsou: 

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

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

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

VÝROBCE: 

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

Telefon (+44) (0)1529 304654. 

OVĚŘENO VE JMÉNU SPOLEČNOSTI GREAT PLAINS UK LTD: 

James McNair
Výkonný ředitel

Prohlášení o shodě



4  17.9.2015Secí stroj YPE / 614-427M-CZE

Záruka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Tato záruka neplatí v následujících případech:

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

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

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

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

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

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

(g) pokud není proveden některý z úkonů údržby podle servisního plánu uvedeného v návodu k obsluze.
(h) pokud není na adresu Great Plains UK Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, 

Anglie, NG34 7EW, doručen instalační a záruční certifikát do 7 dnů od instalace nového stroje.
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Identifikace stroje

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

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

Adresa prodejce

Název: __________________________________________________________________

Ulice: ___________________________________________________________________

Místo:  __________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Zákaznické číslo prodejce: __________________________________________________

Adresa společnosti 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

Zákaznické č. Great Plains:_________________________________________________ 
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Úvod 

Úvod

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

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

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

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

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

• údržbu (údržbu a prohlídky);
• přepravu.

Spolu s návodem k obsluze obdržíte seznam 
náhradních dílů a registrační formulář stroje. 
Servisní technici pracující v terénu vám 
poskytnou informace k obsluze a servisu 
stroje. 

Poté je nutno registrační formulář stroje vrátit 
prodejci. 

Tím potvrzujete formální převzetí stroje. 
Záruční lhůta začíná dnem dodání.

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

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

Veškeré reklamace je třeba předložit 
společnosti Great Plains prostřednictvím 
prodejce.

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

1. Bezpečnostní informace
Následující varování a bezpečnostní 
instrukce platí pro všechny části tohoto 
návodu k obsluze.

1.1 Bezpečnostní symboly 
na stroji

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

Nestůjte v pracovním 
dosahu skládacích součástí 
stroje!

Na stroji nesmí jezdit žádní 
spolujezdci!

Nikdy nesahejte na žádné 
otáčející se součásti!

Během provozu může dojít 
k odtržení některé součásti. 
Udržujte bezpečnou 
vzdálenost od stroje!

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

Nikdy nesahejte do 
prostorů, kde hrozí 
rozdrcení pohybujícími se 
součástmi!
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Před prováděním údržby si 
přečtěte návod k obsluze. 

1.1.1 Umístění štítků 
Diagramy na stranách 12 – 14 zobrazují 
umístění štítků na stroji a čísla dílů pro případ 
potřeby objednání náhradních štítků. 

1. Bezpečnostní informace

858-210C Varování 
ohledně závady ramene

858-209C Varování ohledně 
nebezpečí zachycení ruky

858-634C Zachycená ruka

858-210C Varování ohledně 
závady ramene

858-646C Vyrobeno ve 
Velké Británii

858-635C 
Unikající olej

858-520C Režim 
silnice/pole

PŘED SLOŽENÍM STROJE SLOŽTE PLATFORMU

838-094C Varování před  
hydraulickým tlakem

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ KAPALINY POD VYSOKÝM TLAKEM
Abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti:
• Před opravou, seřízením nebo odpojením uvolněte 

tlak ze systému.
• Při hledání unikajících kapalin používejte řádnou 

ochranu rukou a očí. Místo rukou používejte dřevo 
nebo karton.

• Všechny komponenty udržujte v dobrém stavu.

858-653C Složte Platformu’ 
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1. Bezpečnostní informace

858-631C Štítek, Pozor

BĚHEM PŘEPRAVY JE NUTNO POUŽÍVAT 
BEZPEČNOSTNÍ ZASTAVOVACÍ SVORKY 

NEBO PŘEPRAVNÍ UZAMYKACÍ KOLÍKY, ABY 
SE UDRŽOVALA MINIMÁLNÍ VÝŠKA STROJE A 
PODPOŘILA HMOTNOST STROJE V PŘÍPADĚ 

PORUCHY HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU.

OZNÁMENÍ

838-613C Přepravní zámky

858-209C Varování ohledně 
nebezpečí zachycení ruky

858-539C Vedení řetězu umístěné 
uvnitř ochranného krytu

858-632C Nejezděte zde
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1. Bezpečnostní informace

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

Důležité!

Nebezpečí zranění!

Nebezpečí smrtelného nebo 
vážného zranění!

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

Zajistěte čitelnost varovných značek. Jakékoli 
poškozené nebo chybějící značky nahraďte.

Dodržování těchto instrukcí je nutné z 
hlediska prevence nehod.  O varováních 
a bezpečnostních instrukcích informujte i 
ostatní uživatele.

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

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

ggg

858-207C Great plains

838-603C Reflektor, oranžový 
2X9 2x umístěný na konci sekce 
na obou stranách

838-603C Reflektor, oranžový 
2X9 2x umístěný na konci 
sekce na obou stranách

858-609C Varování na 
nebezpečí zachycení ruky 2x
Umístěné na převodovce

858-081C Rotující ventilátor
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1.2 Použití k určenému 
účelu 
Vzduchový secí stroj Yield-Pro® společnosti 
Great Plains je zkonstruován podle 
nejnovějších technických poznatků a v 
souladu s příslušnými bezpečnostními 
předpisy. I přesto však může během použití 
stroje vzniknout riziko poranění obsluhy nebo 
jiné osoby a poškození stroje nebo jiného 
movitého majetku.

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

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

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

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

1.3 Provozní bezpečnost
Stroj lze uvést do provozu pouze na pokyn 
zaměstnance autorizovaného prodejce 
nebo společnosti Great Plains. Je nutno 
vyplnit registrační formulář stroje („Machine 
Registration“) a vrátit jej prodejci.

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

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

V případě poruch, zastavte provoz 
a okamžitě stroj zajistěte.

Zajistěte okamžitou opravu všech 
závad.

1.4 Žádné závazky vyplývající 
z následných škod
Výrobě stroje byla věnována velká péče. 
Nicméně i při použití stroje k určenému účelu 
mohou vzniknout problémy. Může se jednat 
například o následující situace:

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

1. Bezpečnostní informace
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Proto je absolutně nezbytné 
vždy stroj zkontrolovat před 
uvedením do provozu a 
kontrolovat jej i v průběhu 
provozu, zda funguje správně 
a zda je dosaženo adekvátní 
přesnosti funkce.

Výrobce neodpovídá za škody, které nevznikly 
na stroji samotném. To zahrnuje jakékoliv 
následné škody vyplývající z nesprávného 
provozu.

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

Věnujte pozornost povolenému 
zatížení náprav, nosné kapacitě 
pneumatik a celkové hmotnosti 
stroje, abyste zachovali 
adekvátní brzdné vlastnosti a 
manévrovatelnost (tyto hodnoty 
jsou uvedeny na  výrobním štítku). 

Přítomnost spolujezdce na stroji 
je přísně zakázána!

Maximální přepravní rychlost 
25 km/h.

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

1.6 Prevence úrazů
Kromě návodu k obsluze je nutno dodržovat 
předpisy o prevenci úrazů stanovené 
odborovými svazy zemědělství. Obsluha je 
povinna zajistit, aby byly z nebezpečných 
zón okolo stroje nebo na něm během 
provozu vykázány všechny ostatní osoby.

Vlastník je povinen zajistit, aby: 

• byla obsluha proškolena a kompetentní 
používat stroj a traktor, 

• byl traktor vhodný pro stroj,
• byla provedena příslušná posouzení 

rizik a předpisů pro kontrolu látek 
nebezpečných pro zdraví (COSHH), 
pokud jde o použití stroje. Konkrétně tato 
posouzení zahrnují záležitosti týkající 
se kontaktu s půdou, prachem, zbytky 
úrody, chemickými látkami, mazivy a 
jinými sloučeninami během provozu 
nebo údržby, a možnosti odlétávajících 
kamenů vysokou rychlostí během práce.

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

• Zajistěte stroj proti odvalení.
• Při couvání s traktorem postupujte 

s maximální opatrností!
• Hrozí nebezpečí rozdrcení mezi 

traktorem a strojem!
• Stroj parkujte na pevném, rovném 

povrchu.

1.6.2 Na hydraulickém 
systému
Nepřipojujte hydraulické přívody 
k traktoru, dokud není uvolněn tlak v obou 
hydraulických systémech (stroje i traktoru).

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

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

Pro kontrolu úniku kapalin používejte jen 
vhodné pomůcky. Jakoukoli závadu okamžitě 
opravte. Vystřikující olej může způsobit 
zranění a požár!

V případě zranění okamžitě vyhledejte 
lékaře.

Zásuvka a zástrčky pro hydraulické spojky 
mezi traktorem a strojem musí být barevně 
rozlišeny, aby se zamezilo nesprávnému 
použití.

Obrázek 1. Hydraulické kohouty

1.6.3 Výměna nářadí
• Zajistěte stroj, aby nedošlo k jeho 

náhodnému odvalení!
• K zajištění všech zdvihnutých součástí 

rámu, které jsou zavěšeny nad vámi, 
použijte vhodné podpěry!

• Pozor! Nebezpečí poranění odmrštěnými 
předměty!

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

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

1.6.4 Během provozu
Před uvedením stroje do provozu zajistěte 
nepřítomnost osob (zejména dětí!) 
v pracovním prostoru stroje a v prostoru 
kolem stroje. 

Vždy zajistěte adekvátní viditelnost!

Nestůjte na stroji, který je uveden do 
provozu!

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

Zodpovědný pracovník má následující 
povinnosti:

• Poskytnout obsluhujícímu pracovníkovi 
kopii návodu k obsluze a zajistit, aby si 

1. Bezpečnostní informace
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obsluhující pracovník návod k obsluze 
přečetl a porozuměl mu.

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

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

Při provádění servisu a údržby vždy dbejte 
následujících pokynů: 

• Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč ze 
zapalování.

• Počkejte, až se zastaví pohyb všech 
součástí stroje.

• Uvolněte tlak v hydraulickém systému.

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

Zkontrolujte všechny hydraulické přívody, 
zda nejsou netěsné, zda mají pevné spoje a 
zda na nich nejsou patrné známky prodření a 
poškození. Všechny závady okamžitě opravte! 
Zvláštní pozornost věnujte intervalům výměny 
hadic podle specifikací v níže uvedených 
odstavcích. VŠECHNY hydraulické hadice 
mají maximální bezpečnou provozní životnost 
6 (ŠEST) let od data instalace za předpokladu, 
že je jejich stav bezpečný. Hadice, jež 

překročily 6letou životnost, se musí vyměnit 
nebo je musí prohlédnout osoba s příslušnou 
kvalifikací a schválit jejich prodlouženou 
životnost a tento údaj musí být zaznamenán.

Zvláštní pozornost věnujte součástem, 
které vyžadují speciální servisní nástroje 
nebo školení kvalifikovaným personálem. 
Nepokoušejte se tyto součásti sami opravovat!  
Jedná se např. o díly zadržující tlak (např. 
hydraulické okruhy) nebo sílu (např. pružinové 
hroty) a smykové válce jakéhokoli typu.

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

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

Namažte všechna mazací místa, abyste 
vytlačili veškerou zachycenou vodu.

Při provádění servisu a údržby přitáhněte 
všechny uvolněné šroubové spoje.

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

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

1. Bezpečnostní informace
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1.8 Provozní oblasti
Provozní oblasti zahrnují tyč tažného háku, 
hydraulické spoje a zařízení na seřizování 
hloubky a také všechna pracovní místa 
vyžadující údržbu.

Všechny provozní oblasti budou 
specifikovány a podrobně popsány v 
následujících kapitolách o servisu a údržbě.

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

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

1.10 Ochranné vybavení
Pro provoz a údržbu musíte mít:

• Těsně padnoucí oděv.
• Silné ochranné rukavice (poskytující 

ochranu před součástmi stroje s ostrými 
okraji).

• Ochranné brýle (pro ochranu očí před 
nečistotami).

1.11 Bezpečnost chemických 
látek

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

Stroj nepoužívejte na kapalně ošetřené osivo.

Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce 
chemikálií.

Při manipulaci s chemikáliemi používejte 
ochranný oděv a ochranné rukavice.

1. Bezpečnostní informace
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2. Transportation/Installation

2. Přeprava a instalace
V této kapitole je popsána přeprava stroje a 
jeho počáteční instalace.

2.1 Dodávka
Stroj se za normálních okolností dodává 
zcela sestavený. Je však možné požádat 
o dodání stroje na paletě.

• Stroj lze pomocí jeřábu nebo jiného 
vhodného zdvihacího zařízení zdvihnout. 

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

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

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

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

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

Přepravní šířka se může lišit 
podle specifikace stroje. Pro 
dosažení minimální přepravní 
šířky bude možná nutné tyto 
prvky upravit.

Seřizování, včetně připojování 
k přepravním zařízením, se musí 
provádět na úrovni země; pro 
dodržení tohoto pokynu může 
být nutné stroj snížit.

• Maximální povolená rychlost je 25 km/h.
 

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

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

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

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

• Zkontrolujte všechny důležité šroubové 
spoje!

• Namažte všechny maznice a kloubové 
spoje!

• Zkontrolujte všechny hydraulické spoje a 
vedení, zda nejsou poškozené.
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2.4 Příprava a nastavení
Tato kapitola obsahuje popis přípravy traktoru 
a stroje k použití. Zahrnuje i sezónní úkony a 
úkony nutné při změně konfigurace traktoru 
a secího stroje. Před použitím stroje na poli 
musíte secí stroj připojit k vhodnému traktoru, 
zkontrolovat systémy a secí stroj vyrovnat. 
Před prvním použitím secího stroje a poté v 
pravidelných intervalech jsou nutné určité 
seřizovací práce a kalibrace.

2.4.1 Počáteční nastavení
• V kabině traktoru nainstalujte konzolu 
monitoru.

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

• Nastavte prodlužovací díl znamenáků záběru.

2.4.2 Sezónní nastavení

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

• Vyrovnání a zarovnání křídel.

• Kalibrace senzoru rychlosti.

• Profouknutí celého systému k odstranění 
kondenzace. Kontrola proudění vzduchu ve 
všech řadách pro zjištění případného ucpání.

• Odstranění maziva z exponovaných ojnic 
válců, pokud byly při posledním uskladnění 
konzervovány.

2.4.3 Sestavení před setím
Před rutinním sestavením proveďte úkony z 
následujícího kontrolního seznamu:

• Důkladně si prostudujte část 
„Bezpečnostní informace“.

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

• Zkontrolujte, zda jsou na místě všechny 
maznice a zda jsou namazány. 

• Zkontrolujte, zda jsou všechny 
bezpečnostní štítky a odrazky správně 
umístěné a čitelné. Pokud jsou poškozeny, 
vyměňte je.

• Nahustěte pneumatiky na doporučený tlak 
a utáhněte šrouby kol podle specifikace. 

2. Transportation/Installation
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2. Přeprava a instalace

1. Zacouvejte s traktorem tak, abyste zarovnali 
spojující ramena traktoru a připojení secího 
stroje.

2. Spojte spojující ramena a připojení secího 
stroje, ujistěte se, že jsou koule správně usazeny.

3. Zvedněte spojující ramena / připojení a 
uveďte parkovací stojan do pracovní pozice.

4. Vypněte motor traktoru a vytáhněte klíč.

5. Připojte hydraulické hadice.

6. Připojte brzdové hadice .

7. Připojte elektrické kabely.

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

2.5 Připojení traktoru k 
secímu stroji

2.6 Zavěšení hydraulických 
hadic 

Unikající kapalina pod tlakem může 
mít dostatečný tlak, aby pronikla 
kůží, čímž může způsobit vážné 
zranění. Vyvarujte se nebezpečí tím, 
že před odpojením uvolníte tlak z 
hydraulického vedení. Ke kontrole 
úniků použijte kus papíru nebo 
kartonu, NEPOUŽÍVEJTE ČÁSTI 
TĚLA. Při práci s hydraulickými 
systémy používejte ochranné 
rukavice a ochranné brýle nebo štít. 
Pokud dojde k nehodě, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc u lékaře 
obeznámeného s tímto typem 
poranění.

Na hydraulickém systému smí pracovat jen 
proškolený personál!

Ke snadnějšímu zapojení hadic do výstupů 
traktoru jsou hydraulické hadice společnosti 
Great Plains barevně kódovány. Hadice, které 
patří ke stejnému vzdálenému ventilu mají 
rukojeti stejné barvy.

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

Pro rozlišování hadic téhož hydraulického 
okruhu se orientujte podle štítků na koncích 
hadic. Spojení nízkotlakého odvodu (skříň): 
Připojte odtokovou hadici skříně ke spojení 
nízkotlakého obvodu tak, abyste ochránili 
těsnění motoru hydraulického ventilátoru.

Připojte nízkotlakou vratnou hadici motoru 
označenou „SUMP“ k velkoobjemovému 
nízkotlakému vratnému portu. Vedení spodní 
části klikové hřídele je rozlišeno pomocí 3/4 
palcové spojky BSP. 



2317.9.2015 Secí stroj YPE / 614-427M-CZE

2. Přeprava a instalace

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

Motor ventilátoru dále vyžaduje přípojení 
(třetího) odtokového vedení skříně, které vrací 
mazací/chladicí kapalinu.

2.6.1 Ochrana těsnění motoru 

Obrázek 2. Hadice ventilátoru

(Viz obrázek 2)
1. Než provedete jakákoli jiná spojení, připojte 
nejprve odtokové vedení skříně ventilátoru. 
Připojte toto vedení k portu nízkotlakového 
odtoku.

Poznámka: Odtoková hadice skříně má menší 
vnitřní průměr 1/4 palce a malý plochý konektor 
s nízkým vývěrem.

2. Jako druhé připojte vratné vedení ventilátoru.

Poznámka: Tlaková vratná hadice ventilátoru 
má velkou rychlospojku (průměr 1,06 palce / 
2,7 cm).

3. Jako třetí připojte tlakovou hadici motoru 
ventilátoru. Pokud je traktor vybaven prioritním 
vzdáleným systémem, použijte jej pro připojení 
ventilátoru.

4. Proveďte připojení znamenáků (volitelné).

NEPŘIPOJUJTE odtokové vedení 
skříně ventilátoru do přímého 
vývodu od čerpadla. Nejdříve musí 
být připojena odtoková hadice 
skříně, poté je připojena přívodní 
a vratná hadice. Odtoková hadice 
skříně se musí odpojit jako první, 
aby se zabránilo poškození motoru 
ventilátoru.

Obrázek 3. Hadice ventilátoru

Viz obrázek 3:

Vztahuje se na secí stroje bez použití hnojiv.

1. Připojte vratné vedení motoru k vzdálenému 
vratnému okruhu (rozšířený port) nebo ke 
spodní části klikové skříně.

2. Připojte přívodní vedení motoru k 
vzdálenému systému traktoru s kapacitou 20 
litrů za minutu. Pokud je k dispozici prioritní 
vzdálený systém, použijte jej pro ventilátor.
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2.7 Zapojení brzd
Secí stroj má k dispozici dva brzdné (brzdění 
přívěsu) systémy, pneumatický systém se dvěma 
větvemi a hydraulický systém s jednou větví.  
U obou systémů obsluhuje vzdálený port 
(porty) brzd přívěsu traktoru hydraulický 
podřízený válec na secím stroji. Brzdné systémy 
přívěsu traktoru jsou běžně integrovány s 
brzdami traktoru a brzdy přívěsu se aktivují 
během použití brzd traktoru při jeho pohybu. 
Brzdný systém přívěsu může nebo nemusí být 
integrován se systémem ruční brzdy traktoru. 
Brzdy přívěsu nejsou běžně automaticky 
aktivovány, pokud je převodovka traktoru v 
pozici parkování a může se stát, že se neaktivují 
ani nouzovou brzdou traktoru.

Rovněž musí chápat a dodržovat
provozní omezení traktoru, když jsou použity
brzdy přívěsu. Například je obecně
při použití brzd přívěsu nutné spřáhnout
dělené brzdy a nepoužívat diferenciál
(řízení brzdami).

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

2. Přeprava a instalace

2.7.1 Připojení 
pneumatických brzd
Při zapojování a odpojování jakéhokoli zařízení 
ze sortimentu Great Plains vybaveného 
PNEUMATICKOU brzdou nebo PNEUMATICKÝM 
a HYDRAULICKÝM brzdovým systémem 
postupujte prosím podle následujícího postupu. 
Vezměte na vědomí, že tento postup neplatí 
pro stroje vybavené POUZE HYDRAULICKÝM 
systémem.

Při připojování:
1. Zacouvejte až ke stroji a připojte stroj k 
traktoru podle pokynů.

2. Když je stroj připojený, připojte vzduchová 
vedení. Při připojování se ujistěte, aby bylo 
žluté vedení připojeno jako první a poté bylo 
připojeno červené vedení.

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

4. Pokračujte v procesu připojování podle 
pokynů.

Při odpojování:
1. Uveďte stroj do parkovací pozice podle 
pokynů.

2. Se strojem stále připojeným k traktoru 
odpojte červené brzdové vedení a poté žluté.

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

4. Pokračujte v odpojování stroje, dokud není 
zcela odpojen.
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Dodržováním těchto pokynů uvidíte, 
že v žádném okamžiku při procesu 
připojování nebo odpojování nebylo 
v traktoru ponecháno samotné 
červené vedení. To je záměr a je 
třeba zvážit „pravidla“ pro spojování 
hadic.

Nepoužívejte stroj s pneumatickým 
brzdovým systémem s „jednou 
větví“. Tento secí stroj je určen pro 
dopravní rychlosti, které vyžadují 
brzdový systém se „dvěma větvemi“. 
Systém traktoru s jednou větví není 
schopen naplnit zásobník, který 
pohání brzdy secího stroje.

Obrázek 4. Hadice pro připojení brzd

2. Přeprava a instalace

2.7.2 Zapojení hydraulické  
brzdy
Toto je jednoduché hydraulické vedení, které je 
připojeno k výstupu „Brake“ (brzda) traktoru. Je 
opatřeno samičí spojkou. 

2.7.3 Barevné kódování
hydrauliky
Hydraulické hadice jsou opatřeny barevným 
kódováním pro identifikaci různých okruhů.
Hadice s jedním ovinem označují stranu válce, 
zatímco hadice se 2 oviny označují stranu ojnice.

YPEM
Zelená = znamenáky
Černá = ventilátor

YPET
Červená = zvdvihání
Žlutá = skládání
Zelená = znamenáky
Černá = ventilátor

2.7.4 Připojení elektrických 
přípojek
Před zapojováním se ujistěte, že je vypnutý 
motor traktoru a je vypnutý náhon k 
příslušenství.

1. Připojte konektor osvětlení do zásuvky 
traktoru.

2. Připojte konektor monitoru do kabelového 
svazku traktoru.

3. Připojte všechny volitelné konektory nebo 
konektory dodatečného příslušenství.

Přípojení proveďte před pohybem secího stroje. 
Některé hydraulické okruhy secího stroje lze 
kontrolovat pomocí monitoru.
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2.7.5 Provoz majáku
Ve všech případech, kdy je stroj přepravován 
nebo používán, musí být spuštěn maják se 
stroboskopickým světlem.

2.8 Výklopné klíny pro 
zajištění kol
Ověřte, zda je převodovka traktoru v parkovací 
pozici a zda je traktor zabrzděn ruční brzdou.

Stroj je vybaven dvěma klíny pro zajištění kol při 
parkování. Tyto klíny zajišťují bezpečnost, jsou-li 
instalovány před a za transportní pneumatikou.

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

2.9 Kontrola výšky secího 
stroje
Rám zařízení musí být během setí v jedné rovině 
se zemí; to umožní, aby řádkovací jednotky 
pracovaly s maximálně rovnoměrnou hloubkou 
setí.

Ideální výška pro výsadbu je 660 mm od země 
ke spodní části hlavního nosníku. 

2.9.1 Nastavení znamenáků 
záběru
Před prvním použitím je nutno nastavit nebo 
zkontrolovat prodlužovací díly znamenáků.

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

2.10 Rozkládání a skládání
Rozkládání a skládání zařízení se smí provádět 
pouze, pokud jsou hydraulické okruhy utěsněné 
a odvzdušněné a zcela naplněné hydraulickým 
olejem. Při rozkládání nebo skládání se držte 
stranou, to platí také pro ostatní.

Při rozkládání, provozu, skládání nebo přepravě 
secího stroje dbejte na bezpečnou průjezdnou 
světlost pod nadzemním elektrickým  vedením. 
Stroj není uzemněn.
Při vyšších napětích může dojít k úrazu 
elektrickým proudem bez přímého kontaktu. 
Jakékoliv napětí přítomné na zařízení, podvozku 
nebo traktoru může způsobit vážné zranění 
nebo smrt.

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

Ujistěte se, že je zámek křídla správně zajištěn.
Dojde-li k poruše hydrauliky nebo pokud se 
pohnou hydraulické páky, nezajištěná křídla 
mohou náhle spadnout a způsobit závažnou 
dopravní nehodu nebo rozdrtit vše, co se 
nachází v jejich blízkosti s následkem smrti nebo 
vážného zranění a škody na majetku.

Nepoužívejte pneumatiky jako schůdky nebo 
plošiny. I při položeném zařízení mohou mít 
pneumatiky slabý kontakt se zemí a mohou se 
volně protáčet. Skládání provádějte pouze na 
rovném tvrdém povrchu. 



2717.9.2015 Secí stroj YPE / 614-427M-CZE

2. Přeprava a instalace

2.10.1 Rozkládání
Tento postup předpokládá, že je secí stroj 
složený pro přepravu. Pokud tento postup 
neznáte, postupujte podle níže uvedeného 
podrobného popisu.

1. Přesuňte secí stroj na rovnou plochu s 
dostatečným volným prostorem nad strojem a 
kolem něj.

2. Zajistěte, aby byly všechny zástrčky křídel a 
podvozku odstraněny. Odemkněte uzávěry na 
skládacích otočných trnech.

3. Ujistěte se, že jsou přepínací ventily 
nastaveny na „silniční režim“.

4. K rozložení křídel použijte navijáky traktoru.

5. Pomocí manuálních zámků křídel zajistěte 
křídla v rozloženém stavu a zamkněte uzávěry 
na otočných trnech. 

6. Přesuňte přepínací ventily do „režimu pole“  
a pomocí navijáku traktoru secí stroj zdvihněte.

7. Odstraňte přepravní podložky a uložte je.

2.10.2 Skládání
Pro pohyb mezi poli, přepravu po veřejných 
cestách, parkování a uložení stroj složte.

Pokud tento postup neznáte, po, postupujte 
podle níže uvedeného podrobného popisu.

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

2. Přesuňte secí stroj na rovnou plochu s 
dostatečným volným prostorem nad strojem a 
kolem něj.

3. Ujistěte se, že je stroj zcela zvednutý a vložte 
přepravní podložky.

4. Ke zvednutí kol křídel použijte navijáky 
traktoru.

5. Přesuňte přepínací ventily do režimu silnice. 

6. Ujistěte se, že manuální zámky křídel jsou 
odpojeny. Odemkněte uzávěry na skládacích 
otočných trnech. 

7. Ke složení křídel použijte navijáky 
traktoru. Ujistěte se, že obě křídla zapadla do 
„zachycovacího zařízení křídel“.

8. Zamkněte uzávěry na skládacích otočných 
trnech. Nainstalujte zástrčky křídel a podvozku.
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Obrázek 5. Přední světla v pozici pro provoz na 
silnici.

2.11 Přeprava secího stroje

Traktor musí mít minimálně 67 % 
hmotnosti taženého secího stroje. 
Zajistěte, aby bylo tažné vozidlo 
pro daný úkol dostačující. Použití 
nepřiměřeného tažného vozidla je 
extrémně nebezpečné a může mít 
za následek ztrátu kontroly, závažné 
zranění a smrt. Secí stroj netahejte, 
pokud jeho nosnost překračuje 
nosnost vozidla.

Maximální přepravní rychlost je za 
všech okolností 25 km/h a při použití 
lehčího traktoru nižší. Vyšší rychlost 
může mít za následek ztrátu kontroly 
nad vozidlem nebo neschopnost 
zastavit. Při naloženém materiálu 
nebo 
zhoršených podmínkách na silnici 
snižte rychlost.

Pokud jsou křídla složena, zajistěte, 
aby byl zámek křídel zajištěn.

Pneumatiky nahustěte  podle tovární 
specifikace. Matice kol utáhněte 
podle specifikace. Podhuštěné 
pneumatiky nebo uvolněné 
matice mohou způsobit ztrátu 
kontroly nad vozidlem. Nadměrně 
nahuštěné pneumatiky nebo příliš 
utažené matice mohou náhle 
selhat a způsobit ztrátu kontroly 
nad vozidlem.  Při ztrátě kontroly 
nad vozidlem může dojít k vážné 
dopravní nehodě s následkem smrti, 
zranění a poškození zařízení.

Pravidelně kontrolujte světla a 
reflektory. Vyměňte žárovky a 
vybledlé, opotřebované a chybějící 
štítky podle potřeby. Při přepravě 
používejte světla. Tyto prvky jsou 
kriticky důležité pro viditelnost, 
zejména pro ostatní řidiče, kteří 
nejsou obeznámeni se zemědělskými 
stroji nebo neočekávají střetnutí s 
pomalu se pohybujícím vozidlem. 
Přední světla by měla být posunuta 
do polohy pro silniční dopravu.
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2.12 Parkování stroje
Stroj je nutno chránit před poškozením vlhkostí 
a pokud možno jej proto parkovat v krytých 
vnitřních prostorech nebo pod přístřeškem.

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

1. Stroj parkujte na pevném a rovném povrchu.

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

3. Pod kola zasuňte klíny.

4. Odpojte stroj ze spojovacích ramen
traktoru.

5. Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč.

6. Odpojte hydraulické hadice a elektrické/
brzdové konektory.

2.13 Vyrovnání secího stroje 
K správné funkci řádkovacích jednotek musí být 
secí stroj:
• vyrovnán ze strany na stranu,
• vyrovnán ze předu dozadu a
• se správnou výškou nosníku nástrojů.
Proveďte toto nastavení na rovném povrchu v 
charakteristických polních podmínkách.

1. Zdvihněte secí stroj tak, aby byla stavěcí kola 
jen kousek od země.

2. Vložte správné podložky, aby secí stroj 
běžel vyrovnán na 66 cm a zároveň spočíval na 
stavěcích kolech. 

3. Zkontrolujte tlak v pneumatikách stavěcích 
kol. Pokud je to nezbytné, nahustěte dle 
specifikace.

4. Změřte na každém konci výšku od spodní 
části hlavního nosníku nástrojů po zem. 

Poznamenejte si aktuální výšku pro krok 7 a jaké 
snížení by bylo zapotřebí k dosažení 66 cm.

5. Zkontrolujte vyrovnání zepředu dozadu v 
horní části hlavního nosníku nástrojů. Pokud 
není vyrovnáno, upravte a vyrovnejte.

6. Popojeďte pomalu vpřed a secí stroj spusťte 
přibližně na 66 cm. Zastavte traktor a zatáhněte 
ruční brzdu.

7. Zkontrolujte výšku nosníku nástrojů. Nastavte 
výšku závěsného zařízení na 66 cm. 

8. Zkontrolujte, zda jsou řádkovací jednotky 
vyrovnány s úrovní terénu.
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Konfigurace závěsného zařízení při výsadbě 
se může lišit v závislosti na modelu traktoru a 
z důvodu podmínek na poli. Společnost Great 
Plains doporučuje začít s nastavením závěsného 
zařízení na regulaci plovoucí nebo pozice/
hloubka (a nikoli na regulaci zatížení nebo 
tažení).

2.14 Nastavení monitoru
Viz obrázek 8
Standardní systém DICKEY-john® PM300 
monitoruje následující prvky secího stroje YPE:

• Osivo na každém semenovodu řádkovací 
jednotky.
• Rychlost vůči zemi.

Více informací o provozu monitoru viz návod k 
obsluze DICKEY-john® PM300/PM332/PM400.

Po instalaci a před prvním použití na poli, 
musí být monitor nastaven s konstantním 
rozestupem řádků a senzorem rychlosti a také 
vašimi preferencemi pro zobrazení informací. 
Automaticky je stanoveno počítání řádků, 
ale jakékoli další implicitní tovární nastavení 
nebude pravděpodobně pro váš secí stroj 
správné.

Pro nastavení rychlosti doporučuje společnost 
Great Plains používat kalibraci 400 stop, která 
je popsána v návodu DICKEY-john®, spíše než 
používat teoretický „počet pulzů“.

Proveďte kalibraci v typických podmínkách 
na poli , protože půdní podmínky, uvolňování 
povrchu a jiné postupy obdělání půdy mohou 
způsobit rozdíly v efektivním poloměru valení 
pozemního hnacího kola.

Obrázek 6. Obrázek podložek 

Obrázek 7. Výška a vyrovnání nosníku nástrojů 
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3.1 Návod k obsluze
Tato kapitola obsahuje obecné provozní 
postupy. Praxe, důkladná znalost stroje 
a následující informace přispívají k efektivnímu 
provozu a k osvojení správných pracovních 
návyků. Při použití zemědělských strojů vždy 
mějte na paměti bezpečnost.

Pro dosažení plné provozní výkonnosti stroje
musíte porozumět všem provozním 
komponentům a seřídit je tak, aby dosahoval při 
práci na poli optimálních výsledků.

I v případě, že se vaše podmínky výsadby mění 
jen zřídka, vyžadují některé z těchto prvků 
pravidelné nastavení v důsledku běžného 
opotřebení.

3.2 Kontrolní seznam před 
zahájením práce
Před přepravou secího stroje na pole proveďte 
následující kroky. Před připojením tlaku 
zkontrolujte všechny hydraulické hadice a fitinky.

• Nainstalujte disky na osev vhodné pro 
danou plodinu. Viz instalace disku dávkovače 
Air pro.

• Přečtěte si kapitolu „Bezpečnostní 
informace“.

• Proveďte mazání, jak je uvedeno v kapitole 
„Údržba a mazání“.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny pneumatiky 
správně nahuštěné. Viz „Tabulka huštění 
pneumatik“. 

• Zkontrolujte všechny šrouby, čepy a 
spojovací materiál. Utahovací momenty  
viz „Tabulka utahovacích momentů“.

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

• Zkontrolujte těsnost hydraulických hadic, 
fitinků a válců. Tyto části vyměňte nebo 
opravte předtím, než vyjedete na pole.

Obrázek 8. Základní obrazovka monitoru 

Před každou výsadbou nastavte všechny 
požadované limity pro rychlost a populaci 
aktuální úrody.

Unikající kapalina pod tlakem 
může mít dostatečný tlak, aby 
pronikla kůží. Kapalina unikající 
z velmi malého otvoru může být 
téměř neviditelná. Ke kontrole 
podezření na únik použijte kus 
papíru nebo kartonu, nikdy části 
těla, a používejte silné rukavice. 
Pokud dojde k nehodě, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc u lékaře 
obeznámeného s tímto typem 
poranění.

3.0 Provoz
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3.3 Naplnění materiálu

3.3.1 Provoz násypky 
Víka násypky (1):
• Víka násypky drží na místě pomocí západky 
• a pantu.
• Uvolněte západku a nechejte, aby plynová 

pružina násypku otevřela. 

3.3.2 Plnění osiva
1. Nainstalujte správné disky na osivo.

2. Zkontrolujte, zda je každá násypka správně 
usazena a zabezpečena:  přední a zadní 
montážní šrouby zajišťující otevření vypouštění 
násypky jsou vyrovnány se semenovody.

3. Otevřete víko násypky.

4. Zkontrolujte násypku, zda neobsahuje zbytky 
osiva a úlomky. Odstraňte vše kromě osiva, 
které má být vysazeno. 

5. Předem smíchejte osivo a mazivo. 
Pro čisté osivo jiné, než je čirok bavlna a 
slunečnice, použijte 1/4 hrnku přípravku Ezee 
Glide Plus na bušl nebo jednotku (60 ml na 
35 litrů) osiva.

Pro čirok, bavlnu a slunečnici zdvojnásobte na 
1/2 hrnku (nebo více) na bušl nebo jednotku 
(120 ml na 35 litrů) osiva.

Obrázek 9. Zásobní násypka

Možná zemědělská 
chemická rizika: Přečtěte si a 
dodržujte všechna upozornění 
dodavatele týkající se bezpečné 
manipulace s ošetřeným osivem.

Rizika expozice způsobují chronické 
problémy a dráždění: Nevmíchávejte 
maziva do osiva rukama nebo jinou 
částí těla. Používejte ochranné 
pomůcky. Používejte nástroje. 
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Riziko populace: Osivo musí být 
řádně namazáno, počínaje prvním 
osivem jdoucím přes dávkovač. 
Není-li možné před naplněním 
předem namíchat, namíchejte 
alespoň jeden galon (4 litry) na 
násypku a toto osivo naplňte jako 
první. Naplňte násypky do poloviny 
čerstvým osivem. Přidejte polovinu 
maziva a zamíchejte. Dokončete 
plnění násypek a nahoře pokropte 
zbývajícím mazivem.

6. Osivo a mazivo přidejte do všech násypek.
 
7. Víka zavřete. 
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3.4 Provoz monitoru
Viz obrázek 10

Standardní systém DICKEY-john® PM300 
monitoruje následující prvky secího stroje YPE:

• Osivo na každém semenovodu řádkovací 
jednotky: Střední a větší semena jsou jednotlivě 
počítána s vysokou přesností. Snímání malých 
semen může být omezeno zastavením 
(„blokováním“) detekce semen.

• Rychlost vůči zemi: Standardní magnetický 
snímač u pozemního pohonu umožňuje 
monitoru vypočítat a hlásit populaci.

Jakmile provedete nastavení secího stroje a 
vašich preferencí zobrazení a nakonfigurujete 
aktuální poměry/limity plodin, používá se 
obvykle monitor v režimu „PROVOZ“. Více 
informací o provozu monitoru viz návod k 
obsluze DICKEY-john® PM300/PM332/PM400.

Návod DICKEY-john® i tento návod obsahují 
informace o řešení problémů týkající se zjevných 
problémů s monitorem. Projděte oba manuály, 
protože jejich zaměření a obsah není totožný.

Obrázek 10. Monitor – typická obrazovka 
obsluhy
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3.5 Přehled vzduchového a 
secího systému

Hydraulický ventilátor dodává vzduch pro 
provoz dávkovače. Otáčky ventilátoru nastavuje 
obsluha obvykle pomocí řízení hydraulického 
toku okruhu traktoru.

Pro nastavení je k dispozici manuálně 
nastavitelná škrticí klapka u výstupu 
z ventilátoru.

Systém potrubí rozvádí vzduch z ventilátoru po 
celém secím stroji. To zahrnuje pasivní vnitřní 
konstrukční prvky pro vyrovnání tlaku v secím 
stroji.

Samostatné tlakové trubky vedou nasávaný 
vzduch ke každé řádkovací jednotce.

Osivo je dodáváno z výsevníku samospádem 
přes posuvné semenovody do vstupu dávkovače 
osiva Air-Pro®.

Manuálně nastavená vstupní klapka řídí velikost 
zásoby osiva u spodní části měřidla. Klapka 
také minimalizuje únik vzduchu zpět vstupním 
semenovodem a používá se také během 
uzavření řádku. 

V dávkovači – tlakový vzduch opouští dávkovač 
přes kapsy osiva disku a drží osivo v kapsách, 
dokud není uvolněno nad semenovod.

V semenovodu – senzor osiva detekuje průchod 
semen. Středně velká a velké semena jsou 
počítána jednotlivě. U menších semen je většina 

detekována, čímž je umožněno, aby monitor 
detekoval zastavení.

Několik řádků má port senzoru tlaku pro systém 
tlakování dávkovače. Vedení od každého z 
těchto řádků je připojeno ke komoře k dosažení 
průměrných tlaků.

Průměrný tlak je zobrazován pomocí tlakoměru 
Magnehelic® a je viditelný obsluze traktoru. 

Senzor v každém semenovodu hlásí průchod 
semen do monitoru osiva. Větší semena jsou 
počítána jednotlivě.
U menších semen funguje systém jako 
blokování.

Obrázek 11. Boční pohled na dávkovač Air pro
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Použití speciálního prázdného disku 
a uzavření vstupní klapky osiva je 
obzvláště důležité, pokud je senzor 
řádku vypnut.
Na jakémkoli z řádků způsobí provoz 
s normálním diskem bez osiva nebo 
s otevřeným prázdným vstupem 
nerovnováhu systému. To způsobí 
nesprávné hlášení měřidla u senzoru 
řádků.
Nepoužívejte v zemi, pokud je 
ventilátor vypnutý, nebo je v 
potrubí nedostatečný tlak. Měřidla 
se zcela naplní osivem. Aby mohl být 
obnoven běžný provoz, možná bude 
nutné měřidlo vyčistit.

3.6 Provoz okruhu ventilátoru 
(stroje s hnojivem)
Viz obrázek 12

Ventilátor obsluhují tři hydraulické hadice 
a musí být řádně připojeny, aby ventilátor 
fungoval ve správném směru a při doporučené 
rychlosti a bez poškození. 

1. Nejprve vždy připojte odtokové vedení (2).

Toto vedení chrání těsnění vnější hřídele 
hydromotoru. Odtok skříně je malé vedení 
k závěsnému zařízení, které je vybaveno 
speciálním plochým odvodem skříně s nízkým 
vývěrem – Quick Disconnect. Během provozu 
motoru tlak prudce vzrůstá a cykly tlaku jsou 
z důvodu změny teploty odváděny odtokem 
skříně.

Riziko poškození těsnění motoru: 
Netlačte na vedení odtoku skříně. 
Neměňte speciální konektor QD. 
Omezené nebo zalepené vedení 
odtoku skříně bude mít okamžitě za 
následek poškození těsnění motoru.

2. Jako druhé připojte vratné vedení motoru (3) 
ke spodní části klikové skříně.

Secí stroj je vybaven sadou spojek QD pro nízký 
protitlak. Nainstalujte nádržku na zásuvku 
spodní části klikové skříně traktoru a nikoli na 
běžný vzdálený vratný port. Neobvyklá velikost 
pomáhá zajistit správné připojení tak, že vratné 
vedení motoru zpracovává velký objem při 
nízkém zpětném tlaku, čímž je zajištěn plný
výkon motoru.

3. Připojte přívodní vedení motoru (4) k 
vzdálenému systému traktoru s kapacitou 
20 litrů za minutu. Pokud je k dispozici prioritní 
vzdálený systém, použijte jej pro ventilátor.

4. Hydraulický okruh ventilátoru obsahuje 
pojistný ventil (5), který poskytuje cestu pro 
uvolnění oleje při vypnutí motoru. Pokud je 
ventilátor

Obrázek 12. Hydraulický ventilátor
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Vzhledem k tomu, že je připojeno naopak, tok v 
tomto ventilátoru má za následek nízké otáčky 
ventilátoru, což naznačuje opačné připojení.

Správný směr ventilátoru je zobrazen v bodu (1). 
Existuje-li podezření na obráceně zapojený 
ventilátor, pozorujte jej během vypínání, protože 
směr pohybu je lépe vidět při nižších otáčkách, 
jak zpomaluje k zastavení (úvodní spuštění je 
prakticky okamžité, což ztěžuje pozorování 
při spuštění).

Rychlost ventilátoru je řízena okruhem traktoru 
a škrticí klapkou (a nikoli monitorem osiva).

Ventilátor můžete zastavit nastavením obvodu 
na neutrální nebo plovoucí. Pojistný ventil 
zpomaluje lopatky do zastavení pomocí lokální 
recirkulace oleje.

Je-li ventilátor připojen opačně, nemusí vůbec 
fungovat (proto, že ve vratném připojení není 
žádný zdroj oleje). Pokud bude olej přítomen, 
olej pojistný ventil (5) obchází, čímž zabrání, 
aby ventilátor dosáhl vysokých otáček. Opačně 
připojený ventilátor může vzduch do dávkovačů 
posílat, ale není schopen zajistit spolehlivé 
proudění vzduchu pro výsadbu.

Rychlost ventilátoru se může měnit, jak se 
olej ohřívá na provozní teplotu. Znovu během 
prvních operací častěji zkontrolujte tlak 
dávkovače.

3.7 Provoz okruhu ventilátoru 
(secí stroje bez hnojiva)

Viz obrázek 13

Ventilátor obsluhují dvě hydraulické hadice 
a musí být řádně připojeny, aby ventilátor 
fungoval ve správném směru a při doporučené 
rychlosti. 

1. Připojte vratné vedení motoru (3) ke 
vzdálenému vratnému okruhu (rozšířený port) 
nebo k spodní části klikové skříně.

Secí stroj je vybaven přetlakovou spojku QD pro 
vratné vedení. Tím se zabrání poškození motoru 
v případě, že není připojeno vratné vedení, nebo 
je připojeno nesprávně, nicméně, není-li vratné 
vedení správně připojeno, olej vyteče.

2. Připojte přívodní vedení motoru (4) k 
vzdálenému systému traktoru s kapacitou 
20 litrů za minutu. Pokud je k dispozici prioritní 
vzdálený systém, použijte jej pro ventilátor.

3. Hydraulický okruh ventilátoru obsahuje 
pojistný ventil (5), který poskytuje cestu 
pro uvolnění oleje při vypnutí motoru. Je-
li ventilátor připojen naopak, tok v tomto 
ventilátoru má za následek nízké otáčky 
ventilátoru, což naznačuje opačné připojení.

Správný směr ventilátoru je zobrazen v bodu 
(1). Existuje-li podezření na obráceně zapojený 
ventilátor, pozorujte jej během vypínání, protože 
směr pohybu je lépe vidět při nižších otáčkách, 
jak zpomaluje k zastavení (úvodní spuštění je 
prakticky okamžité, což ztěžuje pozorování při 
startu).
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Rychlost ventilátoru je řízena okruhem traktoru 
a škrticí klapkou (a nikoli monitorem osiva).

Poznámka: Rychlost ventilátoru se může měnit, 
jak se olej ohřívá na provozní teplotu. Znovu 
během prvních operací častěji zkontrolujte tlak 
dávkovače.

Ventilátor můžete zastavit nastavením obvodu 
na neutrální nebo plovoucí. Pojistný ventil 
zpomaluje lopatky do zastavení pomocí lokální 
recirkulace oleje.

Je-li ventilátor připojen opačně, nemusí vůbec 
fungovat (proto, že ve vratném připojení není 
žádný zdroj oleje). Pokud je olej přítomen, 
olej obejde pojistný ventil, čímž zabrání, aby 
ventilátor dosáhl vysokých otáček. Opačně 
připojený ventilátor může vzduch do dávkovačů 
posílat, ale není schopen zajistit spolehlivé 
proudění vzduchu pro výsadbu.

3.8 Všeobecné provozní 
informace ventilátoru
Nastavte ventilátor, aby poskytoval natlakování 
měřidla doporučené pro disk osiva, osivo a 
hustotu osiva. Viz tabulky a grafy doporučených 
hodnot v návodu rychlosti setí.

Běžné odečty měřidla jsou v rozmezí tlaku vody 
0,8 palce až 4,0 palce a značně se mění podle 
plodiny.

Použijte vzdálený hydraulický ventil traktoru 
pro řízení průtoku , abyste nastavili rychlost 
ventilátoru a upravili škrticí klapku k jemnému 
nastavení natlakování měřidla. Přesný postup 
závisí na schopnostech traktoru:

• Cílem je získat doporučené natlakování 
měřidla a udržovat ho v průběhu koncového 
průchodu skládání, zvedání a otáčení 
znamenáku.

• Pro jakoukoli úpravu nastavení používejte 
motor traktoru v typických otáčkách při 
provozu na poli, a nikoli na volnoběh.

• Nejprve nastavte škrticí klapku. Použijte 
libovolné nastavení, které jste předtím provedli 
pro plodiny/disk/rozsah, jinak:

Pokud má traktor jemné řízení vzdáleným 
průtoků a konzistentní tok při měnících se 
otáčkách motoru traktoru, nastavte nejdříve 
škrtící klapku na 30˚ nebo méně.

Obrázek 13. Hydraulika u ventilátoru

Obrázek 14. Hadice ventilátoru.
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Pokud má traktor pouze hrubé řízení toku, 
nejprve nastavte klapku na 45˚.

• Nastavte průtok obvodu ventilátoru, aby byly 
odečty měřidla blízko doporučené hodnoty.

• Dolaďte natlakování měřidla pomocí škrtící 
klapky.

• Pokud má traktor k dispozici mezní průtok, 
nebo má uvedený obvod prioritu, možná budete 
muset experimentovat s kombinacemi průtoku 
ventilátoru a nastavením škrticí klapky.

Vždy spouštějte ventilátor s nastavením nízkého 
průtoku. Postupně přiveďte ventilátor až na 
doporučené počáteční natlakování měřidla.

Při  nadměrných otáčkách může příliš velký 
proud vzduchu způsobit:

• zahřátí oleje

• pomalé časy zvedání

Nelze-li dosáhnout požadovaného tlaku, 
nebo se při nízkém nastavení škrtící klapky 
vyžaduje neobvykle vysoký průtok oleje, je 
pravděpodobné, že ventilátor běží pozpátku. 
Otočte vstupní/vratné vedení u závěsného 
zařízení.

Obrázek 15. Úchyt škrtící klapky ventilátoru 

Obsluha škrticí klapky:
K seřízení uvolněte šroub (1) a otáčejte  
rukojetí (2).

Znovu šroub utáhněte.
0˚ je úplně otevřený – maximální průtok 
vzduchu.
90˚ je zavřený – minimální průtok vzduchu.
Klapka má největší efekt při nastavení mezi  
20˚ a 70˚.

Od 30˚ snižuje zatížení ventilátoru.
Od 45˚ poskytuje největší rozsah seřízení nahoru 
nebo dolů.

• Poznámka: Možná zjistíte, že různé 
kombinace plodiny, disku osiva a rozsahu 
rychlosti vyžadují různá nastavení klapky. 
Pokud ano, poznamenejte si úhel klapky do 
tabulky v návodu rychlosti setí.

• Riziko nízké populace při obratu: Ventilátor 
vyžaduje až 4,5 galonů/min. Tento údaj 
nezahrnuje olej pro zdvihání/spouštění 
nebo olej pro provoz znamenáků. Agresivní 
provoz zdvihání/spouštění a simultánní 
provoz zdvihání/znamenáků může snížit 
otáčky ventilátoru pod hodnotu, která 
je nutná k natlakování disku dávkovače. 
Vypadne-li osivo z kapes, objeví se krátce po 
otočení pásy s nízkou populací.

• Pokud nemá traktor velkou kapacitu toku 
oleje, zdvihejte/skládejte znamenáky před 
zvedáním a zvedejte pomalu. Sledujte 
natlakování dávkovače a vylaďte provoz, 
abyste jej při otáčení udrželi na hladinách 
výsadby.
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3.9 Provoz dávkovače  
Air-Pro®

Viz obrázek 16

Disk dávkovače je poháněn nahoře vpřed 
řetězovým pohonem (nezobrazený), který je 
vždy připojený k hnací hřídeli sekce. U řádků 
bez výsadby používejte prázdný disk.

Osivo je dodáváno pomocí vzduchu do vstupu 
nad clonou uvolnění vzduchu. Osivo běžně 
vyplňuje horní části clony, čímž blokuje další 
proudění vzduchu ze systému dodávání osiva, 
dokud osivo nepropadne pod clonu.

Osivo vstupuje do dávkovače u vstupní klapky 
osiva (2) (je-li otevřena) a vytvoří zásobu semen 
(3) ve spodní části dávkovače. Velikost zásoby 
semen je řízena nastavením páky klapky (4)
(jediná uživatelem nastavovaná součást v 
dávkovači). Počáteční seřízení klapky jsou 
uvedena v tabulkách rychlosti sadby.

Vzduch natlakování dávkovače vstupuje do 
dávkovače (5) a primárně vystupuje z dávkovače 
u kapes osiva v disku osiva. Rozdílový tlak drží 
semeno v kapsách disku (6), které se zvedají ze 
zásoby semen. Nadbytečné osivo v kapse se 
odebírá pomocí kartáčů (7).

Pásové a vypouštěcí kartáče blokují vzduch 
natlakování dávkovače. Semena procházející 
přes vypouštěcí kartáč (8) volně padají do 
semenovodu a jsou detekovány senzorem 
semen (9).

Provoz dávkovače
1. Nainstalujte disky pro rozsah plodin/populace 
podle návodu rychlosti setí a hnojení a podle 
pokynů tohoto návodu.

2. Otevřete klapku u řádků výsadby podle
doporučeného výchozího nastavení (z tabulky 
rychlosti setí). U nevyužitých řádků nainstalujte 
prázdný disk a zavřete klapku.

3. Nastavte indexování ozubeného kola, 
pokud plánujete dvouřadové obdělávání (další 
informace viz návod rychlosti setí a hnojení).

4. Nastavte ventilátor, abyste dosáhli 
požadovaného tlaku v potrubí.

5. Otevřete hradítka a naplňte dávkovače.

Obrázek 16 Dávkovač osiva Air Pro u řádku
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6. Pokud jsou všechny řádky připravené, otočte 
dávkovač o jednu otáčku, abyste naplnili kapsy 
až k okraji vypouštěcího kartáče. Otočte hnací 
hřídel (nahoře dopředu) pomocí 7/8 palcového 
(23 mm) klíče, nebo zdvihněte a otočte zemní 
hnací kolo (nahoře dopředu).

7. Ventilátor nechejte běžet (aby osivo zůstalo 
v kapsách). Znovu nainstalujte dešťové kryty. 
Zahajte výsadbu. Od této chvíle je provoz 
dávkovače automatický.

Viz také:
„Řešení problémů zásoby osiva“  
„Vyčištění dávkovače“ 
„Údržba kartáčů dávkovače“.

3.10 Provoz znamenáku 
(volitelné) 
Před použitím znamenáků
• Ujistěte se, že jsou válce řádně odvzdušněny. 
Viz „Údržba znamenáků (volitelné)“.

• Tato část předpokládá správné prodloužení 
znamenáků pro váš průchozí rozestup. Pokud 
nebyl nastaven nebo je třeba změnit viz 
„Prodloužení znamenáků“.

• Znamenáky jsou vybaveny automatickým 
sekvenčním ventilem, který řídí, která strana se 
aktivuje a také rychlost nasazení znamenáku. 
Rychlost skládání znamenáku se nastavuje 
pomocí nastavovacích šroubů na těle 
sekvenčního ventilu.

Nadměrná rychlost skládání může znamenáky 
poškodit. Rychlost nastavte před prvním 
provozem na poli. Viz „Seřízení rychlosti 
znamenáku“.

Rozkládání znamenáku (jedna strana)
1. Přesuňte hydraulický ovladač traktoru (páka 
nebo spínač) pro okruh znamenáku (běžně 
do pozice rozložení). Podržte, dokud není 
znamenák zcela rozložen. Nenechávejte ovladač 
traktoru zaaretovaný.

2. Pokud ovládaná strana znamenáku není 
požadovanou stranou, nechte ji částečně 
rozložit a přesuňte ovládací okruh traktoru do 
pozice zatažení. Když je znamenák složený, 
přesuňte ovladač obvodu do pozice rozložení a 
aktivujte druhou stranu.

Rozkládání obou stran
Pokud jsou oba znamenáky ve svislé/nakloněné 
pozici:

1. Rozložte jednu ze stran, a když je kompletně 
rozvinuta:
2. Přesuňte páčku/spínač na okamžik do pozice 
zatažení a vraťte do pozice rozložení, abyste 
rozvinuli druhou stranu.

Provoz znamenáků řádků
Ke střídání značení strany:

1. Přesuňte ovládací okruh traktoru do pozice 
zatažení. Podržte, dokud se znamenák nesloží.
2. Přesuňte ovládací okruh traktoru do pozice 
rozložení. Podržte, dokud se nová strana 
znamenáku plně nerozloží.
3. Vraťte ovládání traktoru do pozice neutrální/
vypnuto.

Skládání znamenáků
Je-li váš secí stroj vybaven znamenáky, před 
zvednutím je složte.

1. Přesuňte ovládací okruh traktoru do pozice 
zatažení. Podržte, dokud se znamenák nesloží.

2. Z důvodu přepravy nebo uložení překlopte 
znamenáky dolů.
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3.11 Kontrolní seznamy pro 
nastavení na poli 
Pro vytvoření konečného kontrolního seznamu 
pro konfiguraci vašeho traktoru / secího stroje 
použijte následující tabulky.

Kontrolní seznam mechanického zařízení

q Secí stroj zapřažen

q Parkovací stojany zvednuty

Kontrolní seznam elektrického zařízení

q Ověřte pevné připojení elektrického zařízení.

q Zkontrolujte terminál monitoru osiva a sledujte 
všechny diagnostické zprávy.

q a. Viz návod k monitoru.

 

Kontrolní seznam hydraulického systému.

q Zkontrolujte, zda je hydraulická nádrž traktoru 
plná.

q Odtok skříně ventilátoru
Vratné vedení ventilátoru.
Tlaková strana motoru ventilátoru (pohyb zpět).

q Zkontrolujte těsnost spojů.

q Zkontrolujte rychlost ventilátoru a směr 
proudění vzduchu.

a. Uveďte ventilátor krátce do provozu. Sledujte 
lopatky rotoru, jak se otáčí směrem k výstupnímu 
portu, když ventilátor zpomaluje, aby zastavil.

Kontrolní seznam mechanického zařízení (po zapřažení)

q Secí stroj vyrovnán

q Prodloužení znamenáku nastaveno

q Úhel disku znamenáku nastaven

q Znamenáky složeny (nejste-li již na začátku 
sadby prvního řádku)

Kontrolní seznam pohonu dávkovače secího stroje

q Zkontrolujte namazání a napnutí řetězu.

q Nakalibrujte senzor rychlosti pulsů, když je secí 
stroj snížen.

q Setí: Nastavte/zkontrolujte rozsah a
převod podle tabulky.

a. Viz návod k monitoru setí.
b. Viz návod rychlosti setí a hnojení.

Kontrolní seznam vzduchového systému

q Škrtící klapka ventilátoru nastavena

q Osivo naloženo. Víka uzavřena.

q Klapky dávkovače otevřeny podle tabulkové 
hodnoty

q Žádné úniky vzduchu (s výjimkou násypek osiva)

q Hadice a trubky – žádná prohnutí, sevření 
Zkontrolujte vedení potrubí a senzorů

q Hadice zcela připojeny k dávkovačům

Kontrolní seznam řádkovacích jednotek

q Přednastavte podobně rukojeti pro hloubku.

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

q Volitelné: Nastavte hloubku všech jednotek 
namontovaných předradliček o 1/4 palce méně 
než u čepelí brázdovače.

q Zkontrolujte zarovnání předradličky k řádku

q Zkontrolujte vyrovnání uzavíracího kola

q Nastavte utužovací kola podobně, s výjimkou 
utužovacích kol ve stopách.

q Zkontrolujte činnost a hloubku kontaktu 
bočních kol

q Zkontrolujte mezery škrabek kol (jsou-li 
nainstalovány)

q Hradítka otevřená

Kontrolní seznam dávkovačů

q Kukuřice?
Zkontrolujte načasování dávkovačů pro dvojité 
řádky

q Zkontrolujte napnutí řetězu. Zkontrolujte 
napínací pružiny vodící kladky.

q Správné disky pro osivo

q Spusťte ventilátor. Provozujte při tlaku potrubí
na poli.

q Otočte hnací hřídele dávkovače pomocí 
jednoho otočení disků s osivem.

a. Viz návod rychlosti setí a hnojení.

Další kroky mohou být nutné v závislosti na 
funkcích traktoru, možnostech secího stroje a 
příslušenství výsadby.
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Provoz na poli

Proveďte všechny kroky uvedené v „Kontrolním 
seznamu před zahájením práce“ na str. 31 a 
„Kontrolních seznamech pro seřízení na poli“ na 
str. 42.

Kontrolní seznam provozu při prvním projetí

1. Hradítka otevřená. Klapky nastavené.

2. Zdvihněte secí stroj a zarovnejte jej u prvního 
řádku výsadby.

3. Naplňte dávkovače osivem.
Nechte ventilátor běžet.

4. Rozložte znamenák na další stranu řádku.

5. Zatáhněte dopředu, snižte secí stroj a spusťte
sadbu na krátkou vzdálenost.

6. Zastavte. Vyhodnoťte:
• hloubku výsadby
• rozestup semen
• provoz utužovacích kol

7. Proveďte nezbytná seřízení

8. Pokračujte ve výsadbě.

Kontrolní seznam pro ostré zatáčky na poli

1. Složte znamenák

2. Když je složení dokončeno, zdvihněte secí stroj

3. Zatočte

4. Snižte secí stroj

5. Rozložte znamenák na další stranu řádku.

6. Pokračujte ve výsadbě.

a. Monitorujte tlak potrubí během koncového 
průchodu a otáčení. Seřiďte dle potřeby, abyste 
zachovali natlakování dávkovače.

Během setby sledujte alarmy monitoru osiva. 
Kontrolujte, aby byly hlášené rychlosti v souladu 
s plánem. Při dalším nakládání osiva zkontrolujte 
spotřebu oproti předpokládanému použití do 
daného bodu.

Kontrolní seznam pro pozastavení výsadby

1. Zastavte traktor

2. Dejte hydraulický okruh ventilátoru na režim 
plovoucí nebo neutrální

3. Dejte hydraulický okruh pohonu na režim 
plovoucí nebo neutrální

4. Složte znamenák

5. Zdvihněte secí stroj

Kontrolní seznam pro ukončení výsadby

1. Pozastavte provoz viz výše, poté

2. Světla ZAPNUTA

3. Přeprava
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3.12 Krátkodobé parkování
1. Složte znamenáky.

2. Zvolte umístění s rovným pevným povrchem. 
Neodpojujte na prudkém svahu.

3. Zdvihněte secí stroj a vložte přepravní 
podložky.

4. Spusťte parkovací stojany na zem a zajistěte 
kolíkem.

5. Snižte secí stroj.

6. Nastavte hydraulické okruhy na neutrální.

7. Odpojte hydraulická vedení. Zajistěte, aby se 
nedotýkala země.

8. Odpojte elektrické kabely, krycí lišty tam, kde 
se nacházejí.

9. Odpojte. Znovu nastartujte traktor a odjeďte 
od secího stroje.

3.13 Dlouhodobé uložení 
1. Dokončete kroky parkování. 
Je-li to možné zaparkujte secí stroj do vnitřních 
prostor.

2. Viz „Čištění materiálu“. Odstraňte všechna 
semena z kontejneru osiva, vzduchového 
výsevníku, systému dodávky osiva a dávkovačů.

3. Uzavřete hradítka a víka násypky.

4. Odstraňte disky osiva z dávkovačů (to 
je především z důvodu uvolnění tlaku na 
kartáčích). Zbavte disky nahromaděných zbytků 
(viz upozornění vpravo). Použijte jemné mýdlo, 
neabrazivní čističe a horkou nebo teplou 
vodu. Pokud je skladovací obal utěsněný, před 
uložením vysušte disky.

5. Na konce všech přívodních trubic osiva 
připevněte nebo nalepte malé plastové pytlíky, 
abyste zabránili vstupu a usídlení hmyzu.

6. Vstupní klapky osiva u dávkovačů uzavřete, 
abyste zabránili vstupu škůdců do hadic osiva. 
Důkladně vyčistěte osivo a zbytky od ošetření 
osiva z dávkovačů osiva. 
Další informace viz „Vyčištění dávkovače“.

7. Secí stroj očistěte od bahna, špíny, 
přebytečného oleje a maziva.

8. Namažte všechny body uvedené v kapitole o 
údržbě.

9. Na exponované tyče válců naneste mazivo, 
abyste zabránili korozi.

10. Zkontrolujte secí stroj, zda nemá  
opotřebené nebo poškozené součásti.  
Opravy a servis provádějte mimo sezónu.

11. Pro překrytí škrábanců, šupinek a 
opotřebovaných oblastí na secím stroji použijte 
k ochraně kovu barvu ve spreji.

12. Je-li secí stroj uložen venku, zakryjte jej 
plachtou.

Možné chemické riziko: Disky osiva 
budou obsahovat zbytky mastku 
a grafitu a mohou obsahovat 
zbytky z ošetření semen, které 
jsou nebezpečné. Nemyjte disky v 
prostorách, kde se připravuje jídlo, 
nebo kde se myje nádobí. Při mytí 
disků používejte rukavice. Vyhněte 
se stříkání. I když mohou být disky 
umývány v myčce, nemyjte je v 
zařízení, které se také používá pro 
nádobí na potraviny.
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4.1 Seřízení rychlosti 
materiálu
Úplné podrobnosti o volbě nastavení rychlosti 
řetězového kola a instalaci se nacházejí v 
manuálu rychlosti setí YPE. Toto je souhrn. 
Nastavení rychlosti setí vyžaduje následující 
kroky:

1. Nastavení monitoru.

2. Volba disku osiva.

3. Rozsah rychlosti pohonu řetězových kol.

4. Převodová řetězová kola.

5. Vstupní klapky.

6. Natlakování dávkovače.

7. Kontrola rychlosti setí.

Všechna seřízení rychlosti jsou prováděna 
na levém konci secího stroje. Pro sestavy 
pozemního pohonu nejsou k dispozici žádná 
seřízení.

4.1.1 Podrobnosti rychlosti 
výsadby

1. Rychlost: Konfigurace monitoru:
Monitor osiva musí být nastaven se

• správným počtem řádků,

• správnou vzdáleností řádků,

• kalibrací rychlosti a

• odhadovanými limity populace tak, aby byly 
zajištěny přesné zprávy o rychlosti a užitečné 
alarmy.

Viz návod rychlosti setí a hnojení YPE a návod 
k obsluze monitoru secího stroje (PM) DICKEY-
john®.

Pokud provádíte výsev pouze s tovární 
konfigurací secího stroje, nikdy nemusíte 
aktualizovat počet řádků a vzdálenost. Nejsou-
li některé řádky použité, upravte nastavení 
monitoru.

Kalibrace rychlosti musí být provedena před 
prvním použitím a opakovaná kalibrace se 
doporučuje pravidelně, zejména pokud se 
půdní podmínky mění.

Obrázek 17. Disky rychlosti Air Pro

2. Rychlost: Výběr disku:
Manuál rychlosti setí a hnojení YPE obsahuje 
tabulku doporučených disků. Disky jsou 
specifické pro plodiny. Pro některé plodiny je k 
dispozici více disků, které pokrývají
odrůdy semen a různé populace v rámci limitů 
otáček disku. Disky mají limit vysokých a 
nízkých otáček, což také odpovídá vysokému 
a nízkému limitu rychlosti na poli. Tabulky tyto 
limity vysvětlují.

Pokud se některé řádky nepoužívají, nainstalujte 
speciální prázdné disky. Viz „Uzavření řádkovací 
jednotky“.

4.0 Seřízení
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3. Rychlost: Rozsah řetězových kol
Rozsah řetězových kol poskytuje hrubou 
kontrolu rychlosti setí.

Viz obrázek 18 a obrázek 19
Všechny tabulky rychlosti setí specifikují 
kombinaci POHONNÉHO a POHÁNĚNÉHO 
řetězového kola pro daný rozsah. Plodiny s více 
než jedním rozsahem jsou označeny v horní 
části tabulky jako s „NÍZKÝM ROZSAHEM“ nebo s 
„VYSOKÝM ROZSAHEM“.

Chcete-li změnit rozsah:

a. Povolte šroub zajišťující napínací kolo.
Uvolněte napínací kolo. Demontujte řetěz.

b. U POHONNÝCH a POHÁNĚNÝCH řetězových 
kol demontujte kolíky z konců hřídele.

c. Vyměňte řetězová kola tak, aby počet 
(vyraženo na čelní straně ozubeného kola) 
zubů nového POHONNÉHO a POHÁNĚNÉHO 
ozubeného kola odpovídal tabulce. Znovu 
připevněte všechny hřídele.

d. Znovu namontujte řetěz. Znovu připojte 
napínací kola, aby byl průvěs řetězu 1/4 palce 
(6,4 mm).

4. Rychlost: Převodová řetězová kola
Převodová řetězová kola poskytují jemnou 
kontrolu rychlosti setí. Každý řádek tabulky 
poskytuje seřízení rychlosti 2 až 3 %.

Každý řádek tabulky rychlosti setí obsahuje 
jedinečné párování POHONNÉHO a 
POHÁNĚNÉHO převodového řetězového kola.

Chcete-li změnit převod:

a. Demontujte řetěz.

b. U POHONNÝCH a POHÁNĚNÝCH řetězových 
kol demontujte kolíky z konců hřídele.

c. Vyměňte řetězová kola tak, aby počet 
(vyraženo na čelní straně ozubeného kola) 
zubů nového POHONNÉHO a POHÁNĚNÉHO 
ozubeného kola odpovídal tabulce. Znovu 
připevněte všechny hřídele.

d. Znovu namontujte řetěz. Znovu připojte 
napínací kola, aby byl průvěs řetězu 1/4 palce 
(6,4 mm).

Obrázek 18. Rozsah řetězových kol Obrázek 19. Převodová řetězová kola
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5. Rychlost: Vstupní klapka osiva

Konzistentní úroda je výsledkem konzistentního 
počtu semen (běžně jedno) v každé kapse disku 
osiva a vyvarování se „vynechání“ (méně semen 
na kapsu) a „dvojitému množství“ (více semen 
na kapsu).

6. Rychlost: Natlakování dávkovače

Viz obrázek 21
(který zobrazuje typický odečet pro některé 
hustoty kukuřice)

Hlavním faktorem, který ovlivňuje vyzvednutí 
osiva v disku, je optimální natlakování 
dávkovače. Vzduch ventilátoru drží semena v 
kapsách disku, dokud neprojdou vypouštěcím 
kartáčem.

Návod rychlosti setí a hnojení obsahuje část 
s navrženými úvodními tlaky dávkovače, což 
může být jedna hodnota nebo graf na základě 
hustoty osiva.

Tlak dávkovače je nastaven kombinací páky 
okruhu traktoru a škrticí klapkou ventilátoru.

Obrázek 20. Vstupní klapka osiva: Nastavení II

Viz obrázek 20

Jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje 
vyzvednutí osiva v disku, je optimální zásoba 
osiva. Hloubka zásoby osiva je řízena vstupní 
klapkou osiva.

Každá tabulka pro rychlost setí specifikuje 
navržené původní nastavení klapky. 
Chcete-li získat další informace o dalším seřízení 
viz „Seřízení vstupní klapky osiva“.

U nevyužitých řádků nastavte klapku na 
hodnotu nula/uzavřeno, aby nedošlo ke ztrátě 
natlakování vzduchu v dávkovači. Nainstalujte 
prázdný disk. 
Viz „Uzavření řádkovací jednotky“.

7. Rychlost: Kontrola

I když monitor osiva hlásí vypočítanou populaci 
na základě snímaného osiva, pouze skutečná 
kontrola brázdy poskytuje jistotu o skutečné 
rychlosti setí. Viz návod rychlosti setí a hnojení.

Obrázek 21. Tlakoměr dávkovače
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4.2 Seřízení disku dávkovače Viz obrázek 22

1. Chcete-li změnit úhel řezu a šířku značky, 
uvolněte šrouby držící sestavu disku.

Pro širší značku zvyšte úhel znamenáku 
vzhledem k trubce. Pro užší značku úhel 
zmenšete.

Poznámka: Nenastavujte úhel znamenáku širší, 
než je pro užitečnou značku nutné. Nadměrný 
úhel zvyšuje opotřebení všech součástí 
znamenáku.

2. Utáhněte šrouby.
Poznámka: Směr pohybu má tendenci řídit úhel 
disku na široký. Pokud nejsou šrouby dostatečně 
utažené, mohou se časem uvolnit a disk 
sklouzne do konfigurace široké značky.

Rizika způsobená ostrými 
předměty nad hlavou a 
přiskřípnutím/rozdrcením: 
Při skládání nebo rozkládání 
znamenáků se nesmí nikdy v 
blízkosti secího stroje nacházet 
žádné osoby. Dojde-li k poruše 
hydrauliky, mohou znamenáky 
rychle a neočekávaně spadnout. 
Při zásahu rozkládajícím se 
znamenákem nebo zachycením 
skládajícím se znamenákem může 
dojít ke zranění osoby nacházející 
se pod ním.

Obrázek 22. Disk znamenáku
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4.3 Ventilátor a seřízení
1. Tyto kroky předpokládají, že jsou 
nainstalovány správné disky osiva (viz manuál 
rychlosti setí) a vstupní klapky osiva jsou 
nastaveny pro toto osivo.

2. Když je ventilátor vypnutý, zkontrolujte 
natlakování dávkovače, které je uvedeno 
tlakoměrem Magnehelic®. Podle potřeby znovu 
vynulujte.
 
3. Na základě svých vlastních poznámek nebo 
zveřejněné hodnoty v manuálu rychlosti setí 
určete doporučené natlakování dávkovače.

4. Zaparkujte traktor a zabrzděte. Nastavte 
rychlost motoru traktoru na běžné otáčky pro 
provoz na poli. Zdvihněte secí stroj.

5. Spusťte ventilátor. Postupně zvyšujte otáčky 
ventilátoru pomocí řízení hydraulického 
proudění traktoru pro okruh. Pomocí 
hydraulického proudění a/nebo škrticí klapky, 
přizpůsobte natlakování dávkovače na získanou 
nebo doporučenou hodnotu z kroku 3.

6. K naplnění dávkovače otočte pozemní 
hnací kolo. dávkovače jsou naplněny, když 
se osivo začne objevovat pod dvěma nebo 
více brázdovači. Když je ventilátor v chodu, 
zaparkujte traktor a zabrzděte. Jděte za 
křídla, demontujte několik dešťových krytů a 
zkontrolujte osivo v dávkovačích pohledem skrz 
průhledné disky.

7. Znovu zkontrolujte natlakování dávkovače. 
Když jsou dávkovače a disky naplněny, ztráta 
vzduchu přes kapsy prázdného disku se sníží a 
natlakování dávkovače se může změnit.

8. Začněte výsadbu. Odstraňte jakékoli zjevné 
problémy nebo alarmy volitelného monitoru 
setí.

9. Během prvního průchodu si poznamenejte 
průměrné populace, které jsou hlášeny na 
volitelném monitoru setí.

Pokud se hlášená populace monitoru setí od 
vašeho plánu významně liší, je nutné provést 
kontrolu brázdy.

U závažných odchylek poměru, pro které nelze 
rychle určit zdroj problému a řešení, viz „Tabulky 
řešení problémů populace“.

V případě, že je populace jen mírně nízká, 
může být problém ve vynechávkách 
(pravidelné prázdné kapsy disku). V případě 
mírně zvýšené populace může být problém 
způsoben dvojnásobným množstvím (úseky 
kapes s dvojnásobným množstvím osiva). Oba 
tyto stavy lze napravit seřízením natlakování 
dávkovače (viz krok 12).

Obrázek 23. Tlakoměr Magnehelic®

Na rovné ploše s vypnutým ventilátorem, 
a pokud je to možné, v podmínkách bez 
větru,znovu vynulujte tlakoměr Magnehelic®. 
Otáčejte nastavovací šroub (1) na čelní straně 
dávkovače, dokud není z pozice pohledu řidiče 
traktoru na nule.

ID portu pro řešení problémů (obrázek 23):
(2) Port uvolnění přetlaku (se zástrčkou na 
místě)
(3) Port nízkého tlaku (odvětrávání/atmosferický 
tlak)
(4) Port vysokého tlaku (z rozvodné komory)
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Malá semena, jako je například čirok, mohou 
být monitorem setí podhodnocena. Použijte 
„střídavou kontrolu vynechání/dvojnásobného 
množství“ uvedenou níže, abyste ověřili stav 
osiva v kapsách disku.

4.3.1 Kontrola brázdy:
Odkryjte několik semen v několika řadách, 
dávejte pozor, abyste nenarušili jejich vzájemné 
pozice. Změřte a zprůměrujte vzdálenost 
mezi semeny. Porovnejte ji s předpokládanou 
vzdáleností pro populaci v manuálu rychlosti 
setí.

Všechny případy, kdy není osivo přítomné 
tam, kde se očekává, mohou být příznakem 
„vynechávek“. Pokud naleznete dvě semena 
na stejném místě, je to jasné znamení 
„dvojnásobného množství“.

10. Pokračujte ve výsadbě. Malá odchylka 
populace mezi řádky je normální. Pokud řádek 
stále vykazuje nižší nebo vyšší množství než 
v ostatních řádcích, mohlo by to znamenat 
problém se senzorem osiva, který je potřeba 
vyřešit. „Tabulky řešení problémů populace“.

11. Pokračujte ve sledování natlakování 
dávkovače. Když olej dosáhne provozní teploty, 
může se rychlost ventilátoru změnit. Počítejte 
s prováděním pravidelného seřizování okruhu 
ventilátoru nebo škrticí klapky, abyste udrželi 
ideální natlakování dávkovače.

12. Vynechávky: Pokud je vše ostatní v pořádku 
a celkový průměr populace je nízký (nebo při 
kontrole brázdy jsou zjištěna vynechaná místa), 
mohou být příčinou semena vypadávající z 
kapes disku před dodáním do semenovodu. K 
nápravě zvyšte natlakování dávkovače.

Nedostatečné natlakování dávkovače, nebo 
neobvykle drsné pole, může zvýšit výskyt 
prázdných kapes. Zajistěte vyloučení jiných 
příčin (například přeskakování řetězů, 
nedostatek osiva v dávkovači, nesprávné disky 
dávkovače) předtím, než budete seřizovat 
natlakování dávkovače, abyste omezili zjevné 
vynechání.

13. Dvojnásobná množství: Pokud je vše 
ostatní v pořádku a celkový průměr populace 
je vysoký (nebo při kontrole brázdy je zjištěno 
dvojnásobné množství semen), mohou být 
příčinou dvě semena v některých kapsách disku 
při dodání do semenovodu. K nápravě snižte 
natlakování dávkovače.

Nadměrné natlakování dávkovače může zvýšit 
výskyt dvojnásobného množství. Zajistěte 
vyloučení jiných příčin (jako jsou nesprávné 
disky dávkovačů) předtím, než budete seřizovat 
natlakování dávkovače, abyste omezili 
dvojnásobná množství.

4.3.2 Natlakování dávkovače 
jemným laděním
Po několika průchodech, když jste s provozem 
secího stroje spokojeni, můžete natlakování 
dávkovače optimalizovat. 
Tuto metodu použijte při delších průchodech, 
kde je méně rušivých prvků (a viz sloupek 
týkající se čiroku).

14. Sledujte aktuální celkovou průměrnou 
populaci hlášenou monitorem.

15. Snižujte rychlost ventilátoru v malých 
krocích, počkejte 5 – 10 sekund mezi seřízením, 
dokud nedojde k vynechání (skutečná populace 
začne za cílem zaostávat). Poznamenejte si tlak, 
při kterém začíná vynechávání.
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16. Znovu obnovte tlak na počáteční hodnotu  
v kroku 14.

17. Pomocí malých pravidelných kroků 
zvyšujte rychlost ventilátoru, dokud se 
neobjeví dvojnásobné množství semen 
(skutečná populace se začne zvyšovat nad 
cíl). Poznamenejte si tlak, při kterém začíná 
dvojnásobné množství.

18. Nastavte natlakování dávkovače na hodnotu 
mezi limity stanovenými v kroku 15 a 17. To je 
ideální hodnota pro plodiny, disk a populaci, která 
poskytuje rovnoměrnou rezervu vůči vynechání a 
dvojnásobnému množství. Zaznamenejte si tuto 
hodnotu pro budoucí použití.

4.3.3 Střídavá kontrola 
vynechání/dvojnásobného 
množství
Malá semena, zejména čirok, jsou pomocí 
senzorů semenovodů méně spolehlivě snímána 
při vynechání nebo dvojnásobném množství 
a sledování populace pomocí monitoru 
pravděpodobně nezajistí nalezení limitů tlaku. 
Tento test může být také rychlejší pro všechna 
osiva.

A. Po výsadbě několika průchodů s původním 
nastavením, odstraňte z několika řádků dešťové 
kryty (použijte řádky s různými délkami hadic a 
trasami osiva).

B. Proveďte seřízení natlakování dávkovače. 
Znovu začněte s výsadbou jednoho průchodu 
nebo méně.

C. Zastavte pohyb secího stroje, ale ponechejte 
motor v otáčkách pro provoz na poli a ventilátor 
v chodu.

D. Zblízka zkontrolujte disky osiva. Hledejte 
prázdné kapsy semen (vynechávky) a kapsy 
s několikanásobným množstvím semen 
(dvojnásobné množství).

E. Opakujte krok B až krok D, dokud nejsou 
stanoveny limity. Zaznamenejte limity. Znovu 
nainstalujte dešťové kryty. Provádějte sadbu se 
středními nastaveními.

4.4 Seřízení stavěcích kol
Minimální výška nosníku nástrojů je omezena 
stavěcími koly. Za určitých podmínek, jako je 
například výsadba na hřebenu, budete možná 
muset použít výšku nosníku nástrojů nižší než 
660 mm (26 palců).

Pro tuto situaci existuje u stavěcích kol možnost 
seřízení.

• Podložky stavěcích kol:
Ty poskytují různé snížení výšky.

Obrázek 24. Výška stavěcích kol 
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4.4.1 Seřízení spojení
Viz obrázek 25

Chcete-li nastavit výšku:

1. Secí stroj zdvihejte, dokud nedosáhnete 
požadované výšky.

2. Nainstalujte správné podložky k nastavení 
výšky.  

Obrázek 25. Stavěcí kolo 

4.5 Seřízení sériové řádkovací 
jednotky 25AP
(Viz obrázek 26)

1. Uzavírací otvor kolíku pro uložení 
(standardní otvor) viz „Uzavření řádkovací 
jednotky“.

2. Přítlaková vačka (standardní) Řádkovací 
jednotky jsou namontovány na paralelních 
ramenech. Toto
paralelní uchycení umožňuje, aby se řádkovací 
jednotka pohybovala nahoru a dolů a zůstala 
v horizontální poloze. Pružiny přidávají 
upravitelnou sílu nastavenou vačkou k zatížení 
řádku. Viz „Přítlak na řádkovací jednotku“.

3. Vstup vzduchu k natlakování dávkovače 
(standardní) Zde vstupuje tlakově regulovaný 
vzduch do dávkovače a udržuje osivo v kapsách 
disku. Viz „Ventilátor a seřízení“.

4. Vstup hadice pro dodání osiva (standardní) 
Když se otevře hradítko násypky (nezobrazeno), 
přenese gravitace semeno do dávkovače 
u klapky. Hadici lze jednoduše demontovat a 
zkontrolovat. Neexistují zde žádná seřízení.

5. Dávkovač osiva Air-Pro® (standardní, výběr 
disků) Viz „Instalace disku dávkovače Air-Pro®“.

6. Vstupní klapka osiva (standardní) Ta řídí 
úroveň množství osiva v disku. Existují čtyři 
provozní nastavení plus plně otevřené (čištění) 
a plně uzavřené (uzavření nebo uložení). Viz 
„Seřízení vstupní klapky osiva“.
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7. Hloubka bočních stavěcích kol (standardní)
T rukojeť nastavuje hloubku výsadby řízením 
výšky bočních stavěcích kol vzhledem k diskům 
brázdovače. Viz „Seřízení bočních stavěcích kol“.
 
8. Osazení, úhel, síla utužovacích kol 
(standardní) Utužovací kola uzavírají brázdu 
tak, že lehce tlačí půdu nad osivo k zajištění 
správného kontaktu osiva s půdou pro 
rovnoměrný růst. Viz „Seřízení utužovacích kol“.

9. Zajišťovací otvor řádkovací jednotky 
(standardní otvor)
Kolíky jsou u některých modelů standardem. 
Když je řádkovací jednotka zdvižena, je na toto 
místo vložen uzamykací kolík. Viz „Uzavření 
řádkovací jednotky“.

10. Čistič řádků (volitelný) Čističe řádků 
čistí drť z řádku na hloubku nastavenou na 
ramenech. Viz „Seřízení jednotky uchycení 
čističe“.

11. Jednotka uchycení předradličky 
(volitelné)
Předradličky vyříznou zbývající drť a začnou 
otevírat brázdu pro osivo. Pracovní hloubka 
je nastavena hloubkou řádku a volbou 
namontovaného otvoru. Viz „Seřízení 
předradličky UMC“.

12. Diskové brázdovače (standardní) 
řádkovací jednotky Dvojité diskové 
brázdovače vytvářejí brázdu pro osivo. Mají 
seřízení úhlu a vzdálenosti. Viz „Seřízení 
diskového brázdovače řádkovací jednotky“.

13. Semenovod se senzorem (standardní) 
Vyžaduje seřízení.

14. Škrabky (volitelné, nezobrazeny)
Vnitřní škrabky nevyžadují žádné seřízení. Další 
informace týkajících se škrabek stavěcích kol viz 
„Seřízení škrabek stavěcích kol“.

15. Fixátory osiva (standardní klapka 
osiva nezobrazena) Volitelný fixátor osiva 
(vyobrazený typ Keeton) minimalizuje odraz 
semen a zlepšuje kontakt s půdou. Může také 
dodávat hnojivo. Viz „Seřízení fixátoru osiva“.

16. Typ utužovacího kola (volitelný) K 
dispozici je řada jednoduchých a dvojitých 
sestav utužovacích kol, některé jsou k dispozici 
regionálně. 
Obraťte se na prodejce společnosti Great Plains.

Obrázek 26. Sériová řádkovací jednotka 25AP
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4.6 Přítlak na řádkovací 
jednotku

Viz obrázek 27

Ideální přítlačná síla způsobuje, že boční stavěcí 
kola stlačují veškerý nezpevněný povrch půdy, 
ale nevytlačují do půdy brázdu.

 Abyste vyhodnotili přítlačnou sílu, uveďte na 
krátkou vzdálenost secí stroj do provozu na 
běžném povrchu (s nebo bez setí) a zastavte. 
Nechte secí stroj ve snížené pozici (řádkovací 
jednotky v zemi).

U několika řádkovacích jednotek zkontrolujte 
brázdu vytvořenou disky brázdovače. To 
proveďte před uzavřením brázdy utužovacími 
koly.

Poznámka: Nezapomeňte zkontrolovat řádky z 
vnitřní i vnější strany stop pneumatik.

4.6.1 Seřízení přítlačné síly

Viz obrázek 29

Pružiny řádkovací jednotky poskytují primární 
přítlačný tlak potřebný k tomu, aby disky 
řádkovací jednotky otevřely brázdu pro semena. 
Hmotnost samotných řádkovacích jednotek 
přidává přibližně 130 liber (59 kg) celkové síly.

Pružiny umožňují, aby řádkovací jednotky 
zajely do prohloubenin a vyjely nad 
překážkami. Pružiny také zajišťují přítlačnou 
sílu na předradličky, když jsou použity volitelně 
montované předradličky řádku a poskytují 
základní přítlačnou sílu na čističe řádků 
(volitelné), fixátory osiva (volitelné) a utužovací 
kola.Obrázek 27. Kontrola brázdy. 

Viz obrázek 28

1. Pokud boční stavěcí kola zanechávají malé 
nebo žádné stopy, zvyšte přítlačnou sílu.

2. Pokud kola drť stlačují a zanechávají volnou 
půdu a jasné stopy na horní straně půdy, 
je přítlačná síla pravděpodobně správná a 
nepotřebuje žádné úpravy.

Obrázek 28. Vyhodnocení přítlačné síly

Obrázek 29. Pružiny sériové řádkovací jednotky 
25AP

Zde zkontrolujte brázdu

Lehké nebo žádné stopy 
po bočních stavěcích 
kolech

Nedostatečný přítlak
Zvyšte přítlak

Stavěcí kola stlačují jen 
volnou půdu

Ideál
Není nutné žádné seřízení

Boční stavěcí kola 
dělají hluboké stopy

Přítlak je příliš vysoký
Snižte přítlak
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Viz obrázek 30.

Nastavovací vačka (2) stanovuje přítlak 
jednotlivě pro každou řádkovací jednotku. 
To je užitečné pro pronikání do tvrdé půdy a 
výsadbu ve stopách od pneumatik. K dosažení 
nejlepších výsledků upravte pneumatiky 
traktoru tak, aby nebyly před 30palcovými 
řádky. Obrázek 31. Minimální nastavení vačky 

řádkovací jednotky (v 1)

Chcete-li seřídit přítlak, použijte otevřený klíč 1 
1/8 palce (29 mm) nebo nástroj (3) uložený na 
levém konci secího stroje.

1. Zdvihněte secí stroj. I když lze toto seřízení 
provést, když je secí stroj spuštěn, budou 
pružiny pod napětím a tato činnost bude 
vyžadovat větší úsilí. Další potřebná síla může 
také poškodit nástroje.

2. Nainstalujte zámky zvedacích válců.

3. Zaparkujte traktor a vypněte jej.

4. Umístěte klíč na připevněnou matici (4) blízko 
vertikální pozice nebo mírně vpřed.

5. Zatáhněte horní pružinu zpět (5).

6. Posuňte nastavovací vačku (2) na nové 
seřízení na liště nastavení pružiny (6).

Obrázek 30. Nastavení pružiny sériové řádkovací 
jednotky 25AP. 

Viz obrázek 31 a 32.

Používejte přítlak pouze pro vytvoření zářezu 
a udržování řádného zpevňování půdy nad 
osivem. U plně naloženého osiva je síla na každý 
řádek na začátku výsadby až o 120 liber vyšší.

Nadměrná síla na pružinu řádkovací jednotky 
povede k předčasnému opotřebení na 
součástech řádkovací jednotky a nerovnoměrné 
hloubce osiva. Jsou-li všechny řádky nastaveny 
na vačku 4, mohly by být některé lehčí 
konfigurace secího stroje zvednuty a ztratit 
kontakt se zemí.

Obrázek 32. Maximální nastavení vačky 
řádkovací jednotky (v 6)

Poznámka: Nenastavujte všechny řádky výše, 
než je zářez čtyři, protože jinak bude výsadba 
nerovnoměrná. Jednotlivé řádky mohou být 
nastaveny výše při provozu v dráhách od 
pneumatik. 
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4.7 Seřízení jednotky 
uchycení čističe
Existují dvě seřízení:

Výška kol nastavena zarážkou. 
Ramena čističe jsou ve vzduchu. Zarážka 
nastavuje pouze nejnižší pozici.

Připevněný příčný nosník nastavuje hloubku 
uchycení v UMRC. 

Čistič řádků musí být nastaven pro vaše 
podmínky, změny plodin, a podle toho, jak se 
předradličky a brázdovače opotřebovávají. V 
ideálním případě se čistič dostane do kontaktu 
pouze se znečištěním a nenarušuje půdu. Pokud 
je necháte „zarýt“, mohou čističe řádků
snižovat pokrytí osivem.

Doporučenou počáteční hloubkou jsou špičky 
hrotů na úrovni terénu.

Seřízení proveďte, pokud je secí stroj zdvižený. 
Nainstalujte zámky válců. Před každou 
výsadbou zkontrolujte i utažení šroubů, abyste 
zabránili sklouznutí na spodní zarážku.

Chcete-li seřídit čistič řádků:

1. Určete potřebné seřízení výšky. Změřte od 
nejnižšího hrotu k zemi. Určete požadované 
nové měření.

2. Podepřete většinu nebo celou hmotnost 
ramene, abyste zabránili zranění a usnadnili 
seřízení. Uvolněte šrouby na UMC-RC. Vyjměte 
kolík na UMRC.

3. Nastavte podpěrné rameno na požadovanou 
výšku.

4. UMRC: Posunujte nastavovací trubku, dokud 
se příčný nosník nedostane v cílové výšce do 
kontaktu s ramenem. Vložte kolík do otvoru, 
který nejvíce odpovídá vyrovnání.

5. Zkontrolujte novu výšku.
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4.8 Seřízení předradličky 
UMC
Poznámka: Předradličky jsou nainstalovány z 
výroby. 
Před prvním použitím zkontrolujte vyrovnání a 
hloubku.

4.8.1 Seřízení hloubky 
předradličky UMC 
Ideální provozní hloubka předradliček je 
1/4 palce (6 mm) nad hloubkou brázdovačů. 
I když mohly být původně nastaveny na tuto 
hloubku, čepele předradliček (a brázdovačů) 
se časem opotřebují a možná je bude nutné 
seřídit.

Seřízení hloubky předradliček se provádí u 
každého nového uchycení čepele předradličky 
v jednom ze šesti uchycovacích otvorů střídavě 
uspořádaných v držáku předradličky.

Viz obrázek 33 

Než začnete pracovat na předradličkách, secí 
stroj zdvihněte a nainstalujte zámky válců. 
Řádkovací jednotku lze plně spustit nebo 
uzamknout. Nepokoušejte se pohybovat čepelí, 
pokud aktuální nebo nová pozice způsobuje, 
že se dostává během seřízení do kontaktu se 
zemí. Dávejte pozor okolo předního konce 
řádkovacích jednotek. Hroty čističe řádků a 
čepele předradliček mohou být ostré.

Chcete-li seřídit hloubku předradliček:

1. Určete hloubku přítomných brázdovačů a 
předradliček.

2. Všimněte si, který otvor na konzole 
předradlička aktuálně používá.

3. Určete, který nový otvor bude pro umístění 
předradličky blíže nad hloubkou 1/4 palce. Viz 
tabulka níže.

4. Vyjměte šroub, podložku a matici. 

5. Přesuňte čepel do nové pozice. Vložte šroub
a dotáhněte matici s podložkou.

6. Znovu seřiďte čističe řádků, jsou-li 
nainstalovány.

Je-li předradlička opotřebovaná, nemůže být 
nastavena na uspokojivou provozní hloubku, 
proto ji vyměňte.

Obrázek 33. Sériová jednotka namontovaných 
předradliček 25
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4.8.2 Vyrovnání řádku 
předradličky

Viz obrázek 34

U jednotky namontovaných předradliček je 
ideální zarovnání čepele pro otevření brázdy 
přímo před disky brázdovačů.

Pro kontrolu hrubého zarovnání se podívejte 
podél středové osy čepele předradličky (1), 
mezery mezi čepelemi brázdovače (2) a středové 
osy mezi utužovacími koly (3). Jsou-li jasně 
mimo vyrovnání, musí být buď předradlička 
nebo utužovací kola (nebo obě) seřízena.

Přesný test správné polohy představují 
výsledky na poli. Spusťte secí stroj na nějakém 
zkušebním místě (osivo se nevyžaduje) a 
ověřte, zda jsou čepele brázdovače v drážce 
otevřené předradličkou a zda jsou utužovací 
kola vycentrována nad brázdou. Viz „Seřízení 
utužovacích kol“ pro seřízení utužovacích kol.

Viz obrázek 33

Chcete-li seřídit zarovnání předradliček, povolte 
čtyři šrouby, které upevňují držák na řádkovací 
jednotce. Otvory na řádkovací jednotce jsou ze 
strany na stranu opatřeny štěrbinami a umožňují 
držáku předradliček boční a rotační seřízení.

Při seřizování udržujte čepel předradliček ve 
vertikální poloze.

V případě, že nelze čepel zarovnat, zkontrolujte, 
zda samotné vřeteno čepele využívá stejné 
umístění otvoru na každé straně držáku.

Obrázek 34. Vyrovnání sériové předradličky 25
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4.9 Seřízení disku brázdovače 
řádkovací jednotky

Sériové brázdovače 25 mají tři seřízení:

1. Hloubka výsadby/osiva.
2. Rozteč disku brázdovače vůči disku.
3. Rozteč stavěcího kola/disku brázdovače.

4.9.1 Seřízení hloubky 
výsadby
Viz obrázek 35

„T“ rukojeť (1) nastavuje hloubku výsadby 
tím, že omezuje, jak je hluboká výška bočních 
stavěcích kol vzhledem k diskům brázdovače. 
Pozice samotného semenovodu je vůči diskům 
pevná a nelze ji seřídit.

Chcete-li nastavit hloubku osiva, vytáhněte „T“ 
rukojeť (1) nahoru a zpět, posuňte ji dopředu 
nebo dozadu a nastavte ji zpět do jiného páru 
otvorů na stupnici.

• Pro mělčí výsadbu přesuňte „T“ rukojeť (1) 
dopředu.

• Pro hlubší výsadbu přesuňte „T“ rukojeť (1) 
dozadu.

Obrázek 35. Seřízení brázdovače
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4.9.3 Seřízení kontaktu disku
1. Zdvihněte secí stroj a nainstalujte zámky 
zvedacích válců.

2. V případě seřízení demontujte boční stavěcí 
kola (5) na řádkovací jednotce.

3. Vyjměte šroub (6) zadržující disk brázdovače 
(7) na jedné straně. Opatrně vyjměte disk. 
Neztraťte součásti náboje a distanční podložky 
(8), (9).

4. Abyste zmenšili rozteč mezi kotouči (běžný 
případ), přesuňte jednu distanční podložku z 
vnitřní strany (8) na vnější stranu (9) disku.

5. Znovu namontujte disk a zkontrolujte kontakt.

Obrázek 37. Podložky disku brázdovače

4.9.2 Kontaktní oblast disku 
brázdovače
Viz obrázek 37 a obrázek 38
Úhel a ustavení disku brázdovače nejsou 
seřiditelné, ale rozteč disku vůči disku je 
a může vyžadovat pozornost, protože disky 
podléhají běžnému opotřebení. Při výměně 
čepelí budou muset být podložky znovu 
nastaveny.

Ideální vzdálenost zajistí, aby byly čepele v 
kontaktu přibližně jeden palec. Pokud vložíte 
mezi čepele dva kusy papíru, měly by projít v 
rozmezí nula (dotýkají se) až 1,5 palce (3,8 cm) 
od sebe. V případě nuly, by neměla být rozteč 
mezi čepelemi výrazně větší, než je tloušťka 
dvou listů papíru.

V případě, že je kontaktní oblast výrazně větší, 
nebo je zde velká rozteč, je třeba ji nastavit 
přesunutím jedné nebo více distančních 
podložek.

Obrázek 36. Kontaktní oblast disku brázdovače
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4.10 Seřízení bočních 
stavěcích kol

Viz obrázek 38 a obrázek 39
Úhel disku vůči kolu a rozteč jsou v ideálním 
případě takové, že se kolo dotýká disku, když 
je kolo zvednuto na hloubku výsadby (je až na 
dorazu nastaveném „T“ rukojetí). Cílem je, aby 
se disky i kola volně otáčela, ale aby se mezi ně 
nedostávala půda a drť.

Tato dvě seřízení na sebe vzájemně působí. 
Změna jednoho vyžaduje alespoň kontrolu 
druhého.

Kromě změny úhlu disku v důsledku měnící 
se hloubky nebo nových podmínek na poli, 
mohou tato dvě seřízení vyžadovat v průběhu 
času pozornost, protože se disk a kola běžným 
používáním opotřebovávají. Toto seřízení bude 
také muset být provedeno, pokud jsou některé 
součásti brázdovače vyměněny.

Pro 2palcovou (5,1 cm) hloubku výsadby 
upravte úhel bočních stavěcích kol tak, aby 
byla kola v kontaktu s disky řádkovací jednotky 
ve spodní části kola. U řádkovacích jednotek v 
půdě zkontrolujte, zda jsou kola zvednuta.

Zároveň udržujte boční stavěcí kola v 
blízkosti disků brázdovače, aby se brázdovače 
neucpávaly půdou nebo drtí.

Poznámka: Kola by měla být vně dost daleko, 
aby se disky a kola volně otáčela.

Viz obrázek 41

Chcete-li nastavit boční stavěcí kola:

1. Zdvihněte secí stroj a nainstalujte zámky 
zvedacích válců.

2. Povolte šestihranný šroub (1). Vysuňte kolo a 
rameno na pouzdru O-kroužku ven.

3. Uvolněte otočný čep (2). Otočte šestihranný 
seřizovací šroub (3) tak, aby byla indikační 
značka (4) nastavena na 5 až 7 hodin.

Poznámka: Použijte to jako výchozí bod pro 
seřízení.

4. Zasuňte rameno kola dovnitř, aby bylo boční 
stavěcí kolo v kontaktu s diskem řádkovací 
jednotky. Utáhněte šestihranný šroub (1) k 
upnutí ramena okolo pouzdra a stopky.

Obrázek 38. Vyrovnání disků / stavěcích kol

Obrázek 39. Kontakt brázdovače – stavěcího 
kola

Boční stavěcí 
kolo

Boční stavěcí 
kolo

Nesprávně Správně

Disky 
brázdovače

Kontakt v této oblasti
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Viz obrázek 40

5. Zkontrolujte kontakt kola vůči disku při 
hloubce výsadby 2 palce (5,2 cm). Zdvihněte 
kolo 2 palce, zkontrolujte kontakt a uvolněte. 
Pokud kolo pustíte, mělo by volně spadnout.

• Pokud není kolo v kontaktu s diskem ve spodní 
části oblasti, kde čepel ztrácí kontakt s půdou, 
posuňte šestihranný seřizovací šroub, dokud 
se kolo nenatočí a nezíská s diskem správný 
kontakt.

Obrázek 41. Seřízení disků / stavěcích kol

Obrázek 40. Kontrola kontaktu kola/disku

• Pokud se kolo volně neotáčí, povolte 
šestihranný šroub a vysuňte rameno kola, dokud 
se kolo a rameno nebudou volně pohybovat. 
Znovu utáhněte šestihranný šroub podle 
klasifikace:
1⁄2 palcový šroub, klasifikace 5 na sérii 25:
75 stop na libru (102 Nm).
1⁄2 palcový šroub, klasifikace 8 na sérii 25:
110 stop na libru (149 Nm).

Poznámka: Použijte „Tabulku hodnot momentů"

6. Otáčejte šestihranným nastavitelným 
šroubem a pohybujte ramenem kola, dokud 
není kolo nastaveno správně. Pokud jste 
spokojeni, utáhněte otočný čep (2) na 110 stop 
na libru (149 Nm).

Seřízení škrabek stavěcích kol

Viz obrázek 42

Škrabky jsou volitelným příslušenstvím a 
mohou být užitečné při použití na vlhké nebo 
lepivé půdě, která má tendenci se hromadit 
na stavěcích kolech a snižovat plánovanou 
hloubku výsadby.

Chcete-li škrabky nastavit:

1. Povolte matici (5).

2. Zasuňte škrabku (6) směrem k stavěcímu kolu 
(8), až se škrabka dotkne pneumatiky.

3. Odsuňte škrabku (6) pryč od kola (8) a 
ponechte v místě (7) mezeru 1/8 palce (3 mm).

4. Otočte škrabu vlevo a vpravo kolem šroubu, 
zajistěte, aby se nemohla dotknout pneumatiky, 
pokud dojde na poli k rázům. Pokud se 
pneumatiky může dotknout, umístěte škrabku 
od kola tak, aby k doteku nemohlo docházet.

5. Vycentrujte úhel škrabky na šroubu (5), dokud 
není mezera (7) konstantní.

6. Utáhněte matici.
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Viz obrázek 43
Chcete-li odstranit dešťový kryt, odloupněte 
flexibilní pojistné západky na horní části (1) 
a zadní části (2) pryč od pláště dávkovače. 
Vyklopte kryt dopředu a dolů u příchytky (3) v 
otvoru.

Při odstraňování krytu, zkontrolujte, zda není 
poškozený a je kompletní. Pokud nemá kryt obě 
západky a nedotčené těsnění pod západkami, 
může dojít ke ztrátě krytu během přepravy 
nebo provozu na poli.

Chcete-li západku vyměnit, odstraňte dočasně 
těsnění poblíž západky. Nasuňte náhradní 
západku na oka krytu ze strany dávkovače, pak 
zaklapněte druhý konec dolů přes oka. Těsnění 
znovu nainstalujte.

4.11.2 Seřízení vstupní 
klapky osiva
Viz obrázek 44 

Vstupní klapka osiva reguluje objem semen 
předávaných do disku osiva. Provozní seřízení se 
liší u plodin, velikostí semen a ošetření. Klapka 
má také nastavení pro ukončení řádku (zcela 
uzavřená) a čištění (úplně otevřená).

Tabulky rychlosti setí zahrnují navržené původní 
nastavení klapky. Upřesněte tato nastavení na 
základě zkušeností a kontroly sklonu zásoby 
osiva v dolní části disku osiva.

Klapka se ovládá rukojetí. Zdvihněte rukojeť od 
desky dávkovače. Posuňte rukojeť na nastavení 
o polovinu vyšší než nové nastavení, pak zpět k 
novému nastavení a spusťte západku do tohoto 
otvoru.

Obrázek 42. Škrabka stavěcího kola

Obrázek 43. Demontáž dešťového krytu  

4.11 Seřízení a nastavení 
dávkovače osiva
Existují seřízení pro vstup osiva a volbu disků. 
Neexistují žádná další seřízení, zejména žádné 
seřízení kartáčů u dávkovače.

4.11.1 Dešťový kryt 
dávkovače
Dešťový kryt chrání nezasazená semena v 
kapsách disku před bočním větrem. Také chrání 
dávkovač před srážkami, sluneční světlem a drtí 
z pole.
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Klapka se ovládá rukojetí. Zdvihněte rukojeť od 
desky dávkovače. Posuňte rukojeť na nastavení 
o polovinu vyšší než nové nastavení, pak zpět k 
novému nastavení a spusťte západku do tohoto 
otvoru.

V tabulce vpravo je obecný přehled nastavení 
klapky.

4.11.3 Optimální sklon 
zásoby osiva
Optimální sklon zásoby osiva je takový, 
jehož výsledkem je nejkonzistentnější setí s 
minimálním vynecháním nebo dvojnásobným 
množstvím osiva. Sloupec na pravé straně 
zobrazuje fotografie sklonu zásob osiva, které 
jsou pro reprezentativní osivo optimální.

Pokud navrhované počáteční nastavení klapky 
pro vaše osivo nefunguje, upravte klapku, abyste 
dosáhli konkrétních cílů sklonu zásoby.

Obrázek 44. Vstupní klapka osiva.

Obrázek 45. Čirok: Vstupní klapka osiva na: 1

Viz obrázek 45

Pro střední a malá semena, která proudí snadno, 
vede sklon přesně zponad pozice 8:00 hodin na 
stěně pouzdra směrem vpřed a dolů na hloubku 
jednoho nebo dvou semen u základny zadního 
pásového kartáče (1).
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Viz obrázky 46, 47 a 48.

Pro středně velká a větší, nebo silně 
exponovaná malá semena, která proudí 
snadněji, vede sklon od pozice 8:30 hodin 
nebo lehce za touto pozicí na stěně pouzdra 
směrem vpřed a dolů na hloubku 3 až 6 semen 
u základny zadního pásového kartáče.

Obecně platí, že semena na spodní části 
pásového kartáče musí být dostatečně hluboko, 
aby odtud neunikal žádný vzduch a bylo k 
dispozici dostatečné množství semen pro plnění 
kapes.

Udržujte levý horní / zadní konec zásoby pod 
pozicí 9:00 hodin (horizontální středová osa 
dávkovače).

4.11.4 Nové plnění 
dávkovače
Jakmile probíhá výsadba s nastavenými 
zásobami osiva, dochází často k nedostatečnému 
přísunu osiva do dávkovače z důvodu uváznutí u 
vstupu nebo nad ním.

Prázdný dávkovač způsobí, že monitor osiva 
spustí alarm „Chyba řádku“ s hlášením čísla 
řádku. Čísla řádků jsou počítána od levého křídla 
(vnější řádek je řádek 1).

Zastavte a zaparkujte traktor. Ventilátor 
nechejte běžet. Lokalizujte řádek s chybou, 
odstraňte dešťový kryt a ověřte, že je dávkovač 
prázdný. Poznamenejte si nastavení klapky. 
Dočasně otevřete klapku o jeden ze dvou zářezů 
šíře. Pokud bylo problémem uváznutí na vstupu, 
osivo by mělo okamžitě proudit do dávkovače.

Pokud uváznutí na vstupu nepředstavuje 
problém, při zcela otevřené klapce proudí do 
dávkovače málo nebo žádné osivo. V tomto 
případě je problém dále nahoře v proudění 
osiva a k uváznutí může docházet tam, kde se 
hadice osiva spojuje se vstupem dávkovače 
(zkontrolujte také hradítko). Za přibližně 
15 sekund klapku zcela uzavřete. To zabrání 
tlakování vzduchu dávkovače, aby bránilo 
dodávce osiva. Jemně poklepejte na vstup 
osiva. Znovu klapku otevřete a podívejte se, zda 
uvidíte, jak nyní osivo plní dávkovač.

Pokud nebyl příčinou uváznutí žádný cizí objekt, 
nastavení klapky mohlo být pro osivo příliš 
malé. Ověřte, že tento a jiné provozní řádky 
byly na správném počátečním nastavení klapky. 
Pokud ano, nastavte znovu klapky na další vyšší 
otevření.

Obrázek 46. Čirok: Vstupní klapka osiva na: 2

Obrázek 47. Čirok: Vstupní klapka osiva na: 3
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4.12 Instalace disku 
dávkovače Air-Pro®
1. Zkontrolujte údaje tabulky rychlosti setí s 
číslem / popisem součásti zalisované do disků, 
které mají být použity.

Dejte pozor na riziko populace: Použijte stejný 
disk ve všech aktivních řádcích.

2. Zkontrolujte disky, které mají být 
nainstalovány. Neinstalujte poškozené nebo 
nadměrně opotřebované disky. Mohou způsobit 
nepravidelné setí. Úlomky a praskliny urychlují 
opotřebení kartáče.

3. Demontujte dešťový kryt dávkovače.

Viz obrázek 49

6. Když je boční strana kapsy osiva čelem k 
pouzdru dávkovače, umístěte nový disk osiva na 
sedlo disku.

7. Otočte svorku disku (1) po směru hodinových 
ručiček o 45˚, abyste disk upnuli. Připevněte 
sedla do zarážek (3) v náboji disku.

Poznámka: Na novém dávkovači, nebo pokud 
jsou nainstalované nové kartáče, vtlačte disk 
do kartáčů, aby se svorka disku otáčela. Tento 
stav usnadňuje ohnutí vláken kartáče během 
počátečních otáček.

Poznámka: Když jsou kartáče mírně použité, je 
při prvním upnutí disku běžné, že střed disku 
bude plochý u čelní strany sedla disku pouze 
na vstupní (zadní) straně. Disk se plně usadí při 
prvních otáčkách. Tento stav usnadňuje další 
použití vláken kartáče.

Obrázek 48. Demontovaný disk z dávkovače

Viz obrázek 48 (zobrazující prázdný dávkovač)

4. Zkontrolujte dávkovač.

5. Ujistěte se, že spona (1) je vyrovnána se 
sedlem (2).

Obrázek 49. Disk na svorce a sedle
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Riziko špatného usazení kartáče:

Po instalaci disků otočte disky krátce vpřed. 
Pokud se s výsadbou nepočítá během jedné 
nebo dvou hodin od instalace disků, otočte 
systémem pohonu několik otáček, abyste 
zajistili, že se kartáče dávkovače nakloní ve 
správném směru. Správný náklon zvyšuje výkon 
dávkovače a snižuje spotřebu vzduchu. Tento 
krok je zvláště důležitý u nových kartáčů.

Usazení kartáče může být prováděno v 
přítomnosti osiva nebo bez něj. Když je secí 
zdroj zdvižen, otočte kolo pozemního pohonu 
nebo otočte hnací hřídel dávkovače, směrem 
nahoru a vpřed pomocí 7/8 palcového (23 mm) 
otevřeného klíče.

8. Znovu nastavte vstupní klapku osiva podle 
nastavení doporučeného tabulkou rychlostí setí 
nebo podle vaší vlastní zjištěné hodnoty.

9. Na konzole monitoru setí zvolte nový 
materiál, počet kapes disku osiva a cílovou 
populaci.

10. Znovu nainstalujte dešťový kryt.

4.12.1 Vyjmutí disku osiva
Viz obrázek 51
1. Demontujte dešťový kryt. Jsou-li přítomna 
semena, zavřete klapku (4) k zabránění dalšího 
vstupu semen do dávkovače. Nasaďte násypku 
nebo umístěte pod řádek plachtu pro sběr 
semen.

2. Přidržte disk osiva v dávkovači. Otočte svorku 
disku (1) proti směru hodinových ručiček o 45˚, 
abyste disk uvolnili.

3. Naklopte horní část disku směrem k 
dávkovači, pomalu vyjměte disk, nechte osivo 
sesbírat do násypky nebo použijte ke sběru 
plachtu. Otevřete klapku, abyste uvolnili 
zbývající osivo až do trubky křídla.

4. Ze všech kartáčů odstraňte osivo. Vyčistěte 
sedlo disku (2) tak, aby mohly být nové disky 
zcela usazeny. Zkontrolujte, zda nejsou kartáče 
nadměrně opotřebovány a poškozeny. Viz 
„Údržba kartáče dávkovače“.

5. Zkontrolujte, zda nejsou demontované 
disky nadměrně opotřebovány a poškozeny. 
Dejte bokem všechny disky, které je třeba 
vyměnit. Vyčistěte ostatní demontované disky a 
uskladněte je. Viz „Údržba disku osiva“.

6. Znovu nainstalujte dešťový kryt.

Obrázek 50. Upnutý disk 

Obrázek 51. Demontáž disku
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4.12.2 Uzavření řádkovací 
jednotky
Operace přeskočení řádků, jako je výsadba 
z každého druhého řádku při přepínání z 30 
palcového dvojitého řádku na 30 palcový 
jednoduchý řádek, vyžaduje uzavření 
nepoužívaných řádků.

Uzavření setí v řádku zahrnuje kroky 4 až 7:

1. Označte řádky, které chcete uzavřít.

2. Plně uzavřete vstupní klapku osiva.

3. Nahraďte disk osiva prázdným diskem.

4. Uzamkněte řádkovací jednotku, abyste snížili 
opotřebení.

5. Znovu nastavte prodloužení znamenáku.

6. Vyresetujte vzor aktivního řádku monitoru 
a rozestup řádků, aby se zabránilo rušivým 
alarmům (viz návod monitoru).

Poznámka: Během uzavření není pohon 
dávkovače na řádkovacích jednotkách 25AP 
deaktivován.

1. Označte řádky, které chcete uzavřít.
Na secích strojích s dvojitými řádky jsou 
brázdovače nainstalovány s krátkými a dlouhými 
uchyceními brázdovačů. 
V případě uzamčení nepoužívaných řádků 
secího stroje s dvojitými řádky vypněte zadní 
(dlouhé uchycení) řádky.

Na secích strojích s jednoduchým řádkem s 
nainstalovanými středně dlouhými uchyceními 
mohou být uzamčeny jakékoli řádky.

Pokud řádky nejsou uzamčeny, může být 
uzavřený jakýkoli řádek.

2. Uzavřete klapku osiva. 
Zvedněte rukojeť (2) směrem od desky. Přesuňte 
ji do horní polohy a spusťte rukojeť do zářezu
.
Uzavření klapky zabraňuje úniku natlakovaného 
vzduchu dávkovače do vzduchového systému 
zásoby osiva, což má za následek nižší tlaky 
v sousedních řádcích s rizikem vynechání.

Klapka také zastavuje proudění osiva z řádků, 
jakmile je dávkovač prázdný. Proudění zásoby 
osiva do řádků klesne na nulu, jakmile se 
nahromadí do otvoru uvolněný vzduchu v horní 
části dávkovače.

Dejte pozor na riziko nepravidelného setí:
V uzavřeném řádku vždy používejte prázdný 
disk. Provoz bez disku, nebo s diskem osiva, ale 
bez osiva, destabilizuje regulované proudění 
vzduchu, a to zejména v řádcích se senzorem 
tlaku vedení.

Obrázek 52. Uzavřená vstupní klapka osiva.
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3. Nainstalujte prázdný disk.
Viz obrázek 53.

Vyčistěte dávkovač. Viz „Čištění dávkovače“. 
Vyjměte disk osiva a nainstalujte prázdný disk. 
Viz „Instalace disku dávkovače Air-Pro®“.

Prázdné disky (číslo dílu 817-841C) jsou 
nezbytné při ukončení řádku, a to z důvodu 
udržení konzistentního zpětného tlaku 
dávkovače a zabránění opotřebení disků
osiva a minimalizování opotřebení kartáčů.

Prázdné disky jsou navrženy tak, aby simulovaly 
disk osiva se semeny ve všech kapsách. Prázdné 
disky jsou zvláště důležité na řádcích se 
senzorem vedení do tlakové komory.

4. Uzamkněte řádek
Střídavé dvojité řádkovací jednotky (zadní 
jednotky) mohou být připevněné v horní pozici 
k přizpůsobení vzdálenosti jednoduchého 
řádku.

Viz obrázek 55.
Uzamykací kolíky (1) jsou umístěny v otvoru 
pro uložení (2) v uchycení řádkovací jednotky. 
Chcete-li jednotku uzamknout, musí být 
jednotka zdvihnutá a kolík přemístěn do 
uzamykacího otvoru (3) ve stopce řádkovací 
jednotky.

Poznámka: Uzamykací kolíky jsou k dispozici pro 
každý druhý řádek konfigurací dvojitých řádků. 
Ztratíte-li kolík, číslo náhradního dílu je 805-
033C.

1. Zdvihněte secí stroj. I když lze toto seřízení 
provést, když je secí stroj spuštěn, budou 
pružiny pod napětím a tato činnost bude 
vyžadovat větší úsilí. Nadměrná síla může také 
poškodit nástroje.

2. Nainstalujte zámky pomocných zvedacích 
válců. Spusťte parkovací stojany.

3. Nastavte vačku s přítlačnou pružinou na nulu 
podle pokynů.

4. Zdvihněte řádkovací jednotku dostatečně 
vysoko, aby byl otvor pro kolík nad spodním 
paralelním ramenem. To lze provést několika 
způsoby, včetně:
a. použití kladkostroje na zadní straně stopky
b. použití zvedáku pod prodloužením stopky

Obrázek 53. Uzavřená klapka, nainstalován 
prázdný disk 

Obrázek 54. Uzamykací kolík řádkovací 
jednotky 25AP

Použijte zvedák nebo kladkostroj. 
Zvedání řádkovací jednotky na 
bloku tím, že spustíte secí stroj, je 
riskantní. Možná porucha hydrauliky 
představuje bezpečnostní riziko. 
Plné spuštění může poškodit 
součásti.
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5. Vyjměte kolík z otvoru pro uložení a vložte jej 
do uzamykacího otvoru a zajistěte.

6. Spouštějte řádkovací jednotku, dokud 
uzamykací kolík nespočívá na spodním 
paralelním rameni.

Dejte pozor na určité poškození stroje: 
Nepřipínejte řádkovací jednotku, pokud je ve 
spuštěné pozici. V případě, že je kolík vložen pod 
paralelní rameno, dojde k poškození jednotky, 
jakmile začne výsadba.

Obrázek 55. Uzamknutá řádkovací jednotka 
25AP. 

Indexování ozubeného kola (ustavení)

Pokud provádíte výsadbu:

• plodin ve dvojitých řádcích,

• ve výsadbových intervalech ve vzdálenosti nad 61/2 palce (16,5 cm) můžete synchronizovat každý 
pár sousedních dávkovačů v dvojitém řádku tak, abyste dosáhli maximální vzdálenosti semena k 
semenu mezi jednotkami tohoto páru. 

Viz manuál rychlosti setí a hnojení (401-651B) pro další pokyny a tabulky.
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4.13 Seřízení fixátoru osiva
Sériová řádkovací jednotka 25 zahrnuje 
standardní klapku osiva a může přijmout jeden 
ze dvou volitelných fixátorů osiva (který může 
být zahrnut ve vybraném balíčku brázdovačů).

Čepele disku řádkovací jednotky 
mohou být ostré. Při provádění 
úprav v této oblasti dbejte zvýšené 
opatrnosti. Chcete-li seřídit fixátor 
osiva Keeton, snižte secí stoj tak, 
aby řádkovací jednotky spočívaly na 
zemi.

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

Viz obrázek 56
Fixátor má přednastavený přítlak, který se 
doporučuje dodržovat během prvního roku 
použití. Napínací šroub (1) lze utáhnout v 
následujících letech podle vašich potřeb. 
Fixátory mají poskytovat dostatečné napětí 
k tomu, aby byla semena posunuta na dno 
brázdy.

4.14.2 Uzamčení fixátoru 
osiva Seed-Lok®
Volitelná fixační kola Seed-Lok® poskytují 
dodatečný kontakt osiva k půdě. Kola  
jsou odpružená a nevyžadují seřizování.  
V některých mokrých a lepivých podmínkách 
se může na kolech hromadit půda. Aby se 
předešlo problémům s tím spojeným, můžete 
fixátory uzamknout.

Viz obrázek 57

Chcete-li zamknout kolo Seed-Lok®:
1. Zdvihněte secí stroj. Vložte zámky 
pomocných zvedacích válců.

2. Zatlačte směrem nahoru na kolo Seed-Lok® 
(2), dokud rameno kola nezapadne.

Chcete-li uvolnit kolo Seed-Lok®:
1. Nadzvedněte kolo Seed-Lok® (2), abyste 
snížili sílu potřebnou k uvolnění páky.

2. Zatáhněte páku (3) mírně nahoru, dokud se 
kolo Seed-Lok® neuvolní.

Obrázek 56. Fixátor osiva Keeton

Obrázek 57. Uzamknutí kola Seed-Lok®
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4.15 Seřízení utužovacího 
kola
Utužovací kola uzavírají brázdu, která půdu 
jemně přitlačuje na osivo, aby se zajistil dobrý 
kontakt mezi osivem a půdou pro rovnoměrné 
vzcházení.

Aby se zajistilo konzistentní utužení osiva, 
utužovací kola se mohou ze své normální 
provozní polohy volně pohybovat směrem dolů. 
Tento systém udržuje rovnoměrnost uzavírání/
přitlačování, i když se rameno řádkovací 
jednotky zdvihne, když kotouče narazí na 
překážku.

Sestava utužovacích kol umožňuje tři režimy 
seřízení:

Přítlak utužovacích kol
Pákou (1) se nastavuje přítlak, který může být 
nutné seřídit pro různé typy půdy a podmínky 
na poli.

• Pro snížení přítlaku páku uvolněte směrem 
dopředu (ve směru jízdy).

• Pro zvýšení přítlaku páku (1) zatáhněte směrem 
vzad.

Poznámka: Vyšší přítlak utužovacího kola snižuje 
sílu působící na hlavní součásti stopky řádkovací 
jednotky, jako jsou brázdovače. Vysoká 
nastavení utužovacího kola může vyžadovat 
zvýšení celkového přítlaku řádkovací jednotky. 

Obrázek 58. Seřízení utužovacích kol.

Viz obrázek 58
1. Přítlak (zobrazen na maximum)
2. Odsazení kola (zobrazeno přesazené)
3. Centrování (viz obrázek 60).

Vyšší přítlak utužovacího kola snižuje 
sílu působící na hlavní součásti 
stopky řádkovací jednotky, jako 
jsou brázdovače. Vysoká nastavení 
utužovacího kola může vyžadovat 
zvýšení celkového přítlaku řádkovací 
jednotky. 

Obrázek 59. Síla a odsazení utužovacích kol 

Odsazení utužovacích kol
Tovární nastavení odsazení je pro zbytkový 
tok optimální. Pokud se zdá, že vaše podmínky 
vyžadují rovnoměrná utužovací kola, můžete 
zkusit jeden řádek předem změnit konfiguraci 
celého secího stroje. Chcete-li změnit odsazení:
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Viz obrázek 59

1. Zdvihněte secí stroj. Zajistěte bloky nebo 
montážními podstavci.

2. Odstraňte šroub (4), matici (5) a pojistnou 
podložku (6) levého utužovacího kola (8).

3. Distanční podložku (7) a kolo posuňte před 
dva montážní otvory na (2).

4. Znovu nasaďte šroub, pojistnou podložku a 
matici. Utáhněte.

Centrování utužovacích kol
Pokud jedno z utužovacích kol jede v osevní 
brázdě nebo pokud nejsou kola vycentrovaná 
nad osevní brázdou, úhel sestavy utužovacích 
kol lze nastavit následovně:

Viz obrázek 60

1. Určete, jak daleko a kterým směrem se musí 
sestava utužovacích kol posunout, aby se kola 
vycentrovala.

2. Zdvihněte secí stroj. Zajistěte bloky nebo 
montážními podstavci.

3. Povolte ½-palcové šestihranné šrouby (2) a 
(3).

Poznámka: Nepovolujte šrouby se čtvercovou 
hlavou před šestihrannými šrouby.

4. Šestihrannou vačku (4) pod předním 
šestihranným stavěcím šroubem (3) otočte a 
posuňte do požadované polohy.

5. Utáhněte šestihranné šrouby (2) a (3).

Pokud seřízení utužovacích kol nevede 
k uspokojivému uzavírání brázdy, mohou vaše 
podmínky vyžadovat změnu utužovacích kol. 
K dispozici jsou různé sestavy kol. Obraťte se na 
prodejce společnosti Great Plains.

Obrázek 60. Centrování utužovacích kol 
(Pohled ze spodní strany brázdovače)
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5.0 Řešení problémů

5.1 Problémy s rychlostí setí
Když uvádíte do provozu nový secí stroj, sejete 
novou plodinu nebo novou populaci, je důležité 
fyzicky řádně zkontrolovat vše, co hlásí monitor 
v kabině, vykopáním semen. Tímto se ověří, že 
máte pro sázení požadované populace správné 
nastavení. Nespoléhejte jen na populaci 
hlášenou volitelným monitorem osiva.

Během spouštění je také běžné, že se na 
volitelném monitoru osiva vyskytnou alarmy a 
zprávy, které nemusejí dávat příliš smysl. Tyto 
alarmy se musí vyřešit nejen pro to, abyste 
se ujistili, že je pohon secího stroje nastaven 
správně, aby se docílila dané populace, ale 
i proto, aby se napravila nesprávná zadání v 
nastavení monitoru, a tím odstranily obtěžující 
alarmy.

Než přejdete k tabulkám pro řešení závad 
monitoru nebo problému s populací, je vhodné 
použít následující diagram, abyste zjistili, co 
může být závadné. Základ zjištění toho, kde 
je závada, vychází z přesné znalosti toho, co 
secí stroj v půdě skutečně provádí. Při kontrole 
populací vždy vykopejte nebo sledujte osivo na 
zemi.

Navrhovaná kontrola brázdy:
Osejte krátkou vzdálenost a semena vykopejte, 
nebo jeďte s uzavíracími koly upevněnými 
drátem nahoru, aby zanechávala otevřenou 
osevní brázdu.

Na základě nalezených semen stanovte 
průměrnou vzdálenost mezi semeny. 
Vzdálenost mezi semeny srovnejte s rozestupy 
semen uvedenými v tabulkách pro vaši 
populaci. Jsou uvedena jako „palce na semeno“.

1. Jsou rozestupy v půdě správné? Ne:

Zkontrolujte volby převodu pozemního hnacího kola a 

rozsahu řetězových kol na pohonné jednotce hydrauliky. Viz 

také „Příliš nízká populace“ nebo „Příliš vysoká populace“ 

v tabulkách řešení problémů.

Ano: Přejděte ke kroku 2

2. Je populace hlášená volitelným monitorem 

poloviční než skutečná nebo je hlášena příliš 

vysoká, až dvojnásobná? 

Ne: Přejděte ke kroku 3

Ano:

Tento problém může způsobovat nesprávná hodnota 

rozestupu řádků zadaná do monitoru osiva. Příklad: 15 palců 

místo 30 palců. Opravte chybu rozestupu řádků na konzole 

volitelného monitoru osiva.

Systém může být velkým faktorem vypnut, pokud jsou 

nasazeny nesprávné rozsahy řetězových kol. Na secím stroji 

zkontrolujte tabulky rychlosti osiva a přenosových řetězo-

vých kol.

3. Blíží se populace hlášená volitelným monitorem 

osiva cílové populaci.

Ne:

Zkontrolujte tabulky rychlosti osiva ve srovnání se zvolenými 

přenosovými řetězovými koly. Viz „Příliš nízká populace“ 

nebo „Příliš vysoká populace“ v tabulkách řešení problémů.

Ano:
Pokud je mírně nižší, viz „Příliš nízká populace“, pokud je 

mírně vyšší, viz „Příliš vysoká populace“.
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5.2 Řešení problémů se 
zásobou osiva 

Obrázek 61. Zadní průřez dávkovače Air-Pro® za normálního stavu a stavu chyby řádku

Normální: Naplněn Uváznutí: Vstupní klapka Uváznutí: Hadice osiva Prázdná násypka

Vstup je naplněn až po 

výsevník. Osivo se pomalu 

pohybuje směrem 

dolů, jak je oddělováno 

dávkovačem.

Ucpání v klapce blokuje 

průtok.

Příčinou může být:

• nadměrná velikost osiva

• příliš nízké nastavení 

klapky

• předmět nadměrné 

velikosti v osivu

• nadměrné nebo lepkavé 

ošetření osiva

Předmět nadměrné velikosti 

v osivu způsobil ucpání v horní 

části vstupu.

Příčinou může být:

• nadměrná velikost osiva

• předmět nadměrné velikosti 

v osivu

• nadměrné nebo lepkavé 

ošetření osiva

Z výsevníku nepřichází 

žádné osivo. Příčinou může 

být:

• vypotřebování osiva

• uzavřená hradítka

Pokud je násypka prázdná, 

dochází i ke zpětnému 

proudění vzduchu (1), které 

může snížit natlakování 

dávkovače v ostatních 

řádcích.

Opatření: Opatření: Opatření: Opatření:

Nevyžaduje se žádné 

opatření

Pokračujte v setí

Pokud byla klapka v 

doporučeném otevření, 

zvyšte je o jeden zářez. 

Zkontrolujte, zda se v zásobě 

osiva nenachází cizí předmět.

Pokračujte ve výsadbě

Uzavřete klapku

Poklepejte na spojku hadice/

trubky

Zkontrolujte, zda se v zásobě 

osiva nenachází cizí předmět

Pokračujte ve výsadbě

Pokud je řádek aktivní, 

doplňte osivo nebo 

zkontrolujte hradítko.

Pokud řádek není aktivní, 

uzavřete klapku.

Pokračujte ve výsadbě.
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5.3 Řešení problémů s 
měřičem Magnehelic®
Na měřiči Magnehelic® se při vypnutém 
ventilátoru nezobrazuje nula, zkontrolujte 
dávkovač, a pokud je to nutné, opětovně 
vynulujte.

Před opětovným vynulováním zkontrolujte, 
zda nenastaly problémy s vedením komory a 
odvětrávání. Opětovné vynulování nedokáže 
přesně kompenzovat úniky a ucpání.

Na rovné ploše s vypnutým ventilátorem, 
a pokud je to možné, v podmínkách bez 
větru,znovu vynulujte tlakoměr Magnehelic®. 
Otáčejte nastavovací šroub (1) na čelní straně 
dávkovače, dokud není z pozice pohledu řidiče 
traktoru na nule.

ID portů pro řešení problémů:
(1) Port uvolňování přetlaku  (se zátkou)
(2) Port nízkého tlaku (odvětrávání/atmosferický 
tlak)
(3) Port vysokého tlaku (z rozvodné komory)
Střídejte uzavření portů vysokého/nízkého tlaku 
zátkou.

Rada pro zimní testování/údržbu:
Odečty měřiče mohou být při teplotě nižší než 
6,7 °C nepřesné nebo pomalé.

Obrázek 62. Tlakoměr Magnehelic®
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5.4 Tabulky řešení problémů 
populace

Příliš nízká populace
Závada Možná příčina Náprava
Celkově

nízká

populace

Nesprávná rychlost setí V návodu rychlosti setí zkontrolujte:
• volbu disku osiva,
• nastavení rozsahu/převodu řetězového kola, a
• velikost a nahuštění pneumatik.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z důvodu
nedostatečného tlaku.

Metodicky zvyšte natlakování dávkovače.
Viz „Ventilátor a seřízení“.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z důvodu lepkavého 
ošetření osiva, které neumožňuje, aby semena rychle 
plnila kapsy.

Zvyšte mazivo osiva.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z  důvodu drsných 
podmínek na poli, které způsobují vypadávání z disků.

Snižte rychlost na poli nebo zvyšte tlak v dávkovači.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z důvodu příliš nízké 
zásoby osiva, kdy semena neplní každou kapsu na 
disku.

Klapku o jeden zářez otevřete.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z  důvodu příliš 
vysoké rychlosti disku, kdy se neplní kapsy.

Snižte rychlost jízdy po poli nebo disk vyměňte za disk s 
vyšším počtem buněk.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z důvodu
příliš agresivního rozdělovacího (4 trsovitý) kartáče.

Zkontrolujte, zda spletená nebo slepená vlákna. Umyjte ho, 
oškrábejte, očistěte nebo dle potřeby vyměňte.

Prázdné kapsy disku (vynechávky) z důvodu příliš velké 
velikosti semen pro danou kapsu.

Vyberte pro danou velikost osiva správný disk.

Semena z disku nepadají a jsou unášena
mimo spádovou zónu. Malá lehká semena kvůli statické 
elektřině ulpívají na kapse a nevypadávají.

Tento problém řeší grafitový komponent Ezee Glide Plus. 
Zvyšte množství přípravku Easy Glide Plus anebo do osiva 
mazivo silně zamíchejte.

Příliš nízký tlak vzduchu, jak potvrzuje tlakoměr. Zvyšte otáčky ventilátoru nebo snižte nastavení škrticí 
klapky.

Příliš nízký tlak vzduchu, ale tlakoměr je
v rozsahu nebo je hodnota vysoká.

• Zkontrolujte netěsnost 1/4-palcových vedení vzorku z 
řádkovacích jednotek až po komoru snímače.
• Ujistěte se, že všechny neosazované řádky mají prázdné 
disky a uzavřené klapky.
• Při vypnutém ventilátoru vynulujte tlakoměr.
• Zkontrolujte vedení dávkovače k ventilátoru, jestli není 
ohnuté, propíchnuté nebo neprůchozí

Příliš vysoká rychlost na poli Sejte v rozsahu rychlostí doporučených v návodu k 
rychlosti setí.

Nesprávná konstanta snímače rychlosti. Proveďte kalibraci rychlosti podle návodu k monitoru 
osiva.

Nesprávná mezera magnetického snímače rychlosti. Zkontrolujte a seřiďte.

(Volitelné) Nesprávný úhel radarového snímače 
rychlosti.

Secí stroj snižte a úhel radarového snímače rychlosti 
zkontrolujte podle doporučení v návodu k zařízení 
DICKEY-john®.
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Závada Možná příčina Náprava
Celkově
nízká
populace,
pokračování

Průchozí mezery příliš velké Zkontrolujte prodloužení znamenáku.
U GPS zkontrolujte naprogramovanou velikost secího 
stroje.

Skutečná velikost pole je jiná Populace může být správná a výpočty ne.

Nadměrná oblast hlášení monitoru osiva Odečty se mohou lišit podle podmínek (sklouzávání kol 
a účinný rádius válcování na měkkých půdách) a vzorců 
setby.

Nízká 
populace, 
jeden řádek

Otevření klapky je příliš úzké – nedostatečné 
plnění dávkovače
osiva (nízká zásoba osiva)

Klapku seřiďte na větší nastavení

Prázdný dávkovač kvůli ucpání v klapce Seřiďte a odstraňte ucpání. Pokud je osivo ošetřené, 
zvyšte množství maziva osiva. 

Prázdný dávkovač kvůli zablokování nad vstupem Odstraňte zablokování

Prázdný dávkovač kvůli ucpání nad vstupem,
způsobenému velkým množstvím ošetření osiva

Odstraňte ucpání. Zvyšte mazivo osiva

Nesprávný disk na osivo na jednom řádku Nainstalujte správný disk na osivo.

Na řádkovací jednotce sklouzává řetěz. Zkontrolujte stav řetězu, napínacího kola a řetězového kola.

Vynechávky z důvodu nízkého natlakování 
dávkovače v jednom
nebo několika řádcích

Zkontrolujte nastavení klapky. Zkontrolujte, zda není 
nadměrně opotřebovaný vypouštěcí kartáč osiva. 
Zkontrolujte, zda není tlaková hadice uvolněná nebo 
netěsná.

Vynechávky z důvodu přeskakujícího řetězu Zkontrolujte opotřebení řetězu, opotřebení napínacího 
kola, prověšení řetězu a poškozené ložisko dávkovače.

Vynechávky z důvodu nečistot v kapsách disku Demontujte dešťové kryty. Disky zkontrolujte a vyčistěte.

Řádek má nainstalovaný prázdný disk Vyměňte ho za secí disk.

Semenovod ucpaný Zdvihněte secí stroj, odkryjte dno semenovodu a vyčistěte.

Nízký nebo
chybný
průtok osiva

Dávkovač osiva ucpaný z důvodu provozu s 
vypnutým ventilátorem nebo příliš nízkého tlaku 
v potrubí.

Uzavřete klapky. Vyčistěte dávkovač. Ventilátor nastavte 
na správný tlak potrubí. Pokračujte ve výsadbě.

Závada Možná příčina Náprava
Celková 
vysoká 
populace

Nesprávná rychlost setí Zkontrolujte tabulky rychlosti setí

Dvě semena v každé kapse na disku (dvojnásobné 
množství) z důvodu nadměrného natlakování 
dávkovače. 

Metodicky snižte natlakování dávkovače. Viz „Ventilátor a 
seřízení“.

Dvě semena v každé kapse na disku (dvojnásobné 
množství) z důvodu přílišné velikosti kapes pro 
dané osivo. 

Vyberte disk s menšími kapsami

Natlakování dávkovače je příliš vysoké, jak 
potvrzuje tlakoměr.

Snižte otáčky ventilátoru nebo zvyšte nastavení škrticí 
klapky.

Odečet tlakoměru vzduchu příliš vysoký kvůli 
nesprávnému vynulování tlakového snímače.

Při vypnutém ventilátoru vynulujte tlakoměr. 

Příliš nízká populace 

Příliš vysoká populace
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Závada Možná příčina Náprava
Celková 
vysoká 
populace. 
pokračování

Příliš vysoký tlak vzduchu, ale tlakoměr je v 
rozsahu nebo je odečet nízký.

Zkontrolujte
• Zkontrolujte netěsnost 1/4-palcových vedení vzorku z 

řádkovacích jednotek až po komoru snímače. 
• Ujistěte se, že ve všechneosazovaných řádcích jsou prázd-

né disky.
• Zkontrolujte, že je v měřiči usazena pryžová odvzdušňo-

vací zátka.

Falešné alarmy nebo chyby skutečné 
rychlosti osiva z důvodu nastavení monitoru 
s nesprávným počtem řádků, rozestupy nebo 
aktivními řádky. 

Při řešení potíží s populací, vždy nejdříve vylučte chyby 
nastavení monitoru osiva. Zkontrolujte konfiguraci secího stroje 
a nastavení monitoru.

Nesprávný počet kapes Vyměňte disky na osivo za správné nebo změňte nastavení 
rychlosti pro současné disky (osvětlené v rozsahu). 

Nesprávná konstanta snímače rychlosti. Proveďte kalibraci rychlosti podle návodu k monitoru osiva.

Nesprávná mezera magnetického snímače 
rychlosti

Zkontrolujte a seřiďte

(Volitelné) Nesprávný úhel radarového snímače 
rychlosti.

Secí stroj snižte a úhel radarového snímače rychlosti zkontrolujte 
podle doporučení v návodu k zařízení DICKEY-john®.

Dvojitá množství kvůli nesprávnému disku pro 
danou plodinu nebo velikost osiva.

Použijte doporučený disk pro danou plodinu nebo velikost 
osiva.

Lepkavá semena: nadměrné ošetření osiva. Zvyšte mazivo osiva. 

Nesprávná konstanta snímače rychlosti. Proveďte kalibraci rychlosti podle návodu k monitoru DICKEY-
john®.

Překrývající se průchody. Zkontrolujte prodloužení znamenáku. U GPS zkontrolujte 
naprogramovanou velikost secího stroje.

Skutečná velikost pole je jiná Populace může být správná a výpočty ne. 

Monitor osiva pod oblastí hlášení Odečty se mohou lišit podle podmínek (sklouzávání kol a 
účinný rádius válcování na měkkých půdách) a vzorců setí. 

Vysoká 
populace, 
jeden řádek 

Nadměrné natlakování dávkovače způsobující 
dvojnásobné množství semen.

Zkontrolujte klapku

Opotřebovaný vypouštěcí kartáč osiva 
anebo pásové kartáče umožňující průchod 
nadměrného množství osiva.

Vyměňte opotřebované kartáče

Opotřebované ložisko dávkovače, způsobující 
chvění disku a dvojnásobné množství osiva

Vyměňte ložisko dávkovače

Nesprávný disk na osivo s vyšším počtem kapes Nainstalujte správný disk

Příliš vysoká populace
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Závada Možná příčina Náprava
Alarmy 
celkové 
populace

Falešné alarmy nebo chyby skutečné 
rychlosti osiva z důvodu nastavení monitoru 
s nesprávným (aktivním) počtem řádků nebo 
rozestupy.

Při řešení potíží s populací, vždy nejdříve vylučte chyby 
nastavení monitoru osiva. Zkontrolujte konfiguraci secího stroje 
a nastavení monitoru.

Nesprávný počet kapes Vyměňte disky na osivo za správné nebo změňte nastavení 
rychlosti pro současné disky (pokud jsou v rozsahu). 

Nesprávná mezera magnetického snímače 
rychlosti

Zkontrolujte mezeru snímače rychlosti secího stroje k 
ozubenému kolu nebo 1/32 palce (0,020 – 0,040 palce, 0,5 – 
1,0 mm). Nesprávná mezera může způsobovat chybný signál 
rychlosti, který způsobuje, že monitor chybně hlásí nesprávnou 
rychlost setí. 

Nesprávná konstanta snímače rychlosti Proveďte kalibraci osiva podle návodu k monitoru. 

(Volitelné) Nesprávný úhel radarového 
snímače rychlosti

Secí stroj snižte a úhel radarového snímače rychlosti zkontrolujte 
podle doporučení v návodu k zařízení DICKEY-john®.

Vypotřebování osiva. Z důvodu 
nerovnoměrných výstupů z rozdělení výsevníků 
a pokud sejete na svazích, v některých řádcích 
dojde osivo dříve než v jiných.

Přesuňte osivo do řádků, kde se vypotřebovalo a brzy 
naplánujte doplnění.

Nesoulad 
mezi 
hlášenou 
populací 
a populací 
brázdy

Malá semena (např. čirok) nejsou v 
semenovodu spolehlivě rozpoznávána

Jezděte s nasazenými dešťovými kryty, abyste minimalizovali 
rušení okolním světlem. Na kompenzaci vynechaných semen 
použijte faktor dávkování populace v systému monitoru osiva. 
Pro velké osivo ho nezapomeňte nastavit zpět na 100 %.

Snímač semenovodu nesnímá všechna 
semena

Semenovod očistěte pomocí dlouhého kartáče na úzký 
semenovod od grafitu a nahromaděného prachu. Vyměňte 
vadné snímače.

Nadměrné 
praskání 
semen

Nesprávná velikost kapsy osiva Použijte správné disky pro osivo

Poškozené, staré nebo vyschlé osivo Použijte nové osivo

Znečištěné osivo Použijte čisté osivo

Vynechávky 
a holá místa 
po otočeních

Při otáčení byl vypnutý ventilátor Nechejte ventilátor běžet: natlakování dávkovače musí být 
během otáčení zachováno, jinak bude osivo z kapes disku 
vypadávat.

Nedostatečný hydraulický průtok, aby 
se udržel chod ventilátoru na rychlosti 
požadované pro udržení natlakování 
dávkovače

Zkontrolujte schopnosti traktoru podle požadavků. Pokud jsou 
nedostatečné:
• Před spuštěním zdvihání složte znamenáky
• Použijte pomalejší rychlost zdvihání
• Během koncového průchodu sledujte natlakování 

dávkovače

Příliš mělká 
nebo 
roztříštěná 
setba na 
zemi z 
jednoho 
řádku.

Dno semenovodu je poškozeno Vyměňte semenovod. Zamezte okamžitému uložení secího 
stroje dolů. Při snižování používejte pohyb vpřed. 

Řádek neproniká do stop po pneumatikách Zvyšte přítlak na pružinách paralelních ramen

Příliš mělká hloubka brázdovače Změňte nastavení kola boční hloubky

Související s populací
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Závada Možná příčina Náprava
Načasovány 
byly dvojité 
řádky, ale 
byly mimo 
nastavený čas

Načasování se změní, když byla provedena 
změna populace

Změňte načasování dávkovačů z tabulky načasování založené na 
populaci

Řetěz se zablokoval Zkontrolujte řetězová kola a řetěz, zda nejsou nadměrně 
opotřebované nebo nemají rezavé zablokované články

Závada Možná příčina Náprava
Alarmy 
populace

Viz „Tabulky řešení problémů populace“

Nadměrné 
zbytkové 
osivo

Viz „Tabulky řešení problémů populace“.

Velikost pole je jiná Po vyloučení problémů s populací, opět zkontrolujte 
zeměpisnou polohu.

Nadměrné mezery mezi průchody secího 
stroje.

Seřiďte znamenák.

Příliš vysoká 
spotřeba 
osiva

Viz „Tabulky řešení problémů populace“

Velikost pole je jiná. Po vyloučení problémů s populací, opět zkontrolujte zeměpis-
nou polohu.

Nadměrné překrytí. Nepravidelný tvar pole Seřiďte znamenák

Řádky nejsou 
oseté

Nejsou-li zjištěny volitelným monitorem 
osiva, zkontrolujte, jestli je semenovod 
řádkovací jednotky zapojen.

Zdvihněte secí stroj, odkryjte dno semenovodu a vyčistěte.

Nerov- 
noměrný 
rozestup 
semen

Viz „Tabulky řešení problémů populace“

Příliš vysoká rychlost na poli Snižte rychlost na poli

Znečištěné osivo Použijte čisté osivo

Poškozený semenovod Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte

Ucpání zařízení Seed-Lok®. Uzamkněte Seed-Lok®

Disky řádkovací jednotky se neotáčejí. Viz oddíl „Disky řádkovací jednotky se neotáčejí“ v tabulce 
řešení potíží.

Opotřebovaná/zrezivělá řetězová kola, 
napínák řetězu nebo ložiska.

Zkontrolujte a vyměňte jakákoli opotřebovaná/zrezivělá 
řetězová kola nebo napínáky řetězu.

Částečně ucpaný semenovod řádkovací 
jednotky.

Zdvihněte secí stroj, odkryjte dno semenovodu a vyčistěte.

Nedostatek řádného mazání osiva na osivu. Viz „Maziva osiva“

Související s populací

Obecné řešení problémů
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Závada Možná příčina Náprava
Nerovnoměrná 
hloubka osiva

Příliš vysoká rychlost na poli Snižte rychlost na poli

Příliš mokré podmínky setí Počkejte na sušší počasí

Nesprávné nastavení hloubky předradliček Viz návod k předradličkám nebo nastavte 
předradličku namontovanou na jednotce

Nadměrné nebo nesprávné nastavení přítlačné pružiny 
řádkovací jednotky

Viz „Přítlak řádkovací jednotky“.

Poškozené semenovody Zkontrolujte poškození semenovodů

Seed-Lok® se zanáší nečistotami Uzamkněte Seed-Lok®

Řádkovací jednotka neproniká do nízkých míst. Seřiďte řádkovací jednotku

Hrubé podmínky setí Přepracujte pole

Fixátor osiva není na svém místě a nastaven na správné 
napětí

Viz „Seřízení fixátoru osiva“

Ucpání 
utužovacích 
kol nebo 
řádkovacích 
jednotek

Příliš mokré podmínky setí Počkejte na sušší počasí

Přílišný tlak na řádkovací jednotky Snižte přítlak na řádkovací jednotky

Předradličky nastaveny příliš hluboko, vynášejí 
nadměrné nečistoty a vlhkost

Zkontrolujte seřízení předradliček

Secí stroj není nastaven na vyrovnaný chod zepředu 
dozadu.

Zkontrolujte výšku nosníku nástrojů

Zacouvejte se secím strojem v zemi. Vyčistěte a zkontrolujte pro případné poškození

Závada ložisek disků Vyměňte ložiska disků

Opotřebované čepele disků Vyměňte čepele disků

Opotřebovaná nebo poškozená škrabka. Boční 
hloubková kola nejsou správně nastavena.

Seřiďte nastavení boční hloubková kola

Disky řádkovací 
jednotky se 
neotáčejí volně

Řádkovací jednotka ucpaná nečistotami Vyčistěte řádkovací jednotku

Příliš mokré podmínky setí Počkejte na sušší počasí

Nesprávné nastavení bočního hloubkového kola Viz „Seřízení bočních stavěcích kol“

Seed-Lok® ucpává řádkovací jednotku Uzamkněte Seed-Lok®

Závada ložisek disků Vyměňte ložiska disků

Ohnutý nebo překroucený rám řádkovací jednotky Vyměňte rám řádkovací jednotky

Částečně ucpaný semenovod řádkovací jednotky Zdvihněte secí stroj, odkryjte dno semenovodu 
a vyčistěte 

Obecné řešení problémů
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Závada Možná příčina Náprava
Utužovací 
kola 
neutužují 
půdu, jak 
třeba

Nesprávné nastavení rukojeti pružiny Viz „Seřízení utužovacích kol“

Nedostatečný přítlak řádkovací jednotky Viz „Přítlak řádkovací jednotky“.

Použití nesprávného tvaru pneumatik pro vaše 
podmínky

Na úzkých rozestupech a ve vlhkých podmínkách pracují 
kola klínovitého tvaru nejlépe. Kola s kulatými hranami 
nejlépe pracují v širších rozestupech mezi řádky a sušších 
podmínkách

Nerovnost mezi přední a zadní částí Zkontrolujte výšku jazýčku a seřízení horní spojky

Odsazení kol se musí seřídit podle podmínek Viz „Seřízení utužovacích kol“

Příliš vlhká nebo hrudkovitá Počkejte na sušší počasí nebo půdu přepracujte

Hydraulický 
znamenák 
nefunguje 
správně nebo 
vůbec

Spínač znamenáku/složení nastaven na skládání. Spínač CFM musí být nastaven na „Marker“ (znamenák). 
Před použitím spínače nastavte vzdálený obvod traktoru na 
neutrální nebo plovoucí.

Ventil znamenáku/Aux nastaven na Aux Na secím stroji s pomocnou hydraulikou musí být přepínací 
ventil nastaven na Marker (znamenák), aby znamenák 
fungoval. Před přepnutím ventilu nastavte vzdálený obvod 
traktoru na neutrální nebo plovoucí.

V hadicových šroubeních nebo spojkách uniká 
vzduch nebo olej

Zkontrolujte všechny hadicová šroubení nebo spojky, zda z 
nich neuniká vzduch nebo olej

Nízká hladina hydraulického oleje traktoru Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje traktoru

Volné nebo chybějící šrouby nebo spojovací 
materiál

Zkontrolujte všechny šrouby a spojovací materiál.

Ucpaný jehlový ventil(y) Jehlový ventil otevřete, proveďte pomalý cyklus znamenáku 
a jehlové ventily nově nastavte

Disk 
znamenáku 
neznačí 

Úhel disku je pro půdní podmínky příliš rovný Otočte disk znamenáku, abyste vytáhli nebo odstranili 
nečistoty.

Odečet 
rychlosti 
neodpovídá 
traktoru 

Odečet rychlosti monitoru pomocí volitelného 
radaru bude odpovídat traktoru jen při sníženém 
secím stroji.
(Odečet rychlosti s magnetickým zdviháním při 
zdvihnutí klesá na nulu).

Pokud rychlosti během setí nesouhlasí (při sníženém secím 
stroji), radarový snímač rychlosti překalibrujte, když je secí 
stroj snížen.

Obecné řešení problémů
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6.0 Údržba a mazání

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

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

Nebezpečí přimáčknutí: Při práci 
na zařízení mějte vždy zasunuty 
přepravní zámky. Přitlačením pod 
padající zařízení můžete být vážně 
zraněni nebo usmrceni.

Nebezpečí kapaliny pod vysokým 
tlakem: Před připojením tlaku 
zkontrolujte všechny hydraulické 
hadice a fitinky. Kapalina unikající 
z velmi malého otvoru může být 
téměř neviditelná. Ke kontrole 
podezření na únik použijte kus 
papíru nebo kartonu, nikdy části 
těla, a používejte silné rukavice. 
Unikající kapalina pod tlakem může 
mít dostatečný tlak, aby pronikla 
kůží. Pokud dojde k nehodě, 
vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc u lékaře obeznámeného s 
tímto typem poranění.

1. Po několika hodinách používání secího stroje 
zkontrolujte všechny šrouby, abyste se ujistili, že 
jsou dotažené.

2. Odstraňte nadměrné prověšení řetězů. Na 
válečkové řetězy dle potřeby použijte mazivo na 
řetězy a očistěte je. 

3. V pneumatikách secího stroje udržujte 
správný tlak vzduchu.

4. Udržujte správné seřízení škrabek disků.

5. Secí stroj pravidelně čistěte. Pravidelné a 
důkladné čištění prodlouží životnost zařízení a 
sníží náklady na údržbu a opravy.

6. Oblasti uvedené v části „Mazání“ mažte.

7. Vyměňte všechny opotřebované, poškozené 
nebo nečitelné bezpečnostní štítky. Objednejte 
nové štítky od prodejce Great Plains.
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6.2 Vyčištění materiálu
Po dokončení setí je běžné, že zůstane určité 
množství osiva. Osivo může být v násypkách, 
hadicovém vedení a dávkovačích.

Viz obrázek 63
Secí stroj obsahuje kontejner 817-811C na 
vyčištění dávkovačů, uložený v pružinovém 
držáku na pravé zadní straně vzduchového 
potrubí. Kontejner dokáže pojmout všechno 
osivo v dávkovači a ve vstupu (až po uzavřené 
hradítko).

Pro úplné vyčištění systému se může kontejner 
přeměnit na skutečnou násypku.

Poznámka: Násypky jsou k řádkům připojeny 
upevněnou hadicí a běžně by se neměly pro 
čištění odpojovat.

Obrázek 63. Přeměna kontejneru na násypku

Přeměna násypky
Potřebné materiály a nástroje:

• (2) 1½ palce hadice ID

• (3) šneková svorka s pracovním průměrem 
přibližně 1½ až 2 ¼ palce

• rámová pila s jemným pilovým listem

Odpojte jímku (4) od násypky. Hadici (2) zcela 
nasuňte na hrot násypky. Zajistěte svorkou (3) 
(neutahujte příliš, jinak praskne stěna násypky).

Volba kompletního systému vyčištění závisí na 
tom, jestli používáte díl 817-811C jako kontejner 
nebo násypku.

Vyčištění osiva (kontejner)

1. Vyčerpejte nebo vysajte z horních částí 
násypek co nejvíce osiva.

2. Dávkovač vyčistěte.

Vyčištění osiva (násypka)

1. Na násypce zavřete hradítko.

2. Nasaďte násypku jako pro vyčištění 
dávkovače a hadici veďte do kbelíku nebo jiné 
velké nádoby.

3. Pro ovládání průtoku osiva použijte 
hradítko, dokud se dávkovač, vstup a násypka 
nevyprázdní.
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6.3 Čištění dávkovače
Viz obrázky 64 a 65.
Příslušenství na sběr osiva 817-811C (násypka 
(1)) se může připojit k plášti dávkovače osiva, 
čímž se vám uvolní ruce pro jiné úkony během 
čištění.

Poznámka: Násypky nesedí na řádky vlevo od 
stavěcích kol na dvouřádkových secích strojích. 
U těchto řádků používejte sběr odsáváním nebo 
plachtou.

Poznámka: Pro získání mezery pro násypku bude 
možná nutné dvouřádkový secí stroj zdvihnout. 
Když je secí stroj zdvihnutý, zajistěte ho bloky 
nebo montážními stojany.

Obrázek 64. Kontrola kartáčů

1. Na dávkovači zavřete klapku vstupu osiva. 
Tím se minimalizuje objem osiva při demontáži 
disku.

2. Demontujte dešťový kryt. Násypku nelze s 
nasazeným krytem zasunout.

3. Vyrovnejte levý (zadní) konec hubice násypky 
(3) s horní hranou ucha jazýčku spodního 
(zadního) krytu. Položte pravý (přední) konec 
hubice násypky (4) mezi plášť dávkovače a 
semenovod.

4. Násypkou otáčejte vpřed, dokud nezapadne 
drážka ve středu hubice do zarážky ve středu 
dna pláště dávkovače.

5. Odstraňte osivo.

6. Pomalu otevřete klapku osiva, abyste 
vyprázdnili osivo až po hradítko.

7. Pokud zůstane osivo v násypce, použijte pro 
ovládání průtoku hradítko.

Obrázek 65. Umístěná a zapojená násypka

Viz obrázek 65.

8. Ze všech kartáčů očistěte osivo (doporučuje 
se vakuum).

9. Kartáče zkontrolujte.

10. Otáčejte násypkou ve směru hodinových 
ručiček, odpojte ji a vyprázdněte.

11. V případě nastávajících operací:
Pro operace nainstalujte další secí kolo nebo 
prázdný disk. Vstupní klapku nastavte po další 
osivo.

12. Pro skladování: Uzavřete vstupní klapku 
osiva. Odmontujte disk. Zavřete Y-trubici (pokud 
je nainstalována).

13. Znovu nainstalujte dešťový kryt.
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Při čištění na konci sezóny zkontrolujte několik 
sít pro uvolňování vzduchu z dávkovače osiva. 
Pokud je nutno je vyčistit, vyčistěte všechny 
řádky.

Alternativní čištění dávkovače
Pro použití obchodního vysavače s úzkou 
hadicovou tryskou pro vyčištění dávkovače:

• Uzavřete klapku osiva.

• Uvolněte svorku dávkovače a držte disk proti 
dávkovači.

• Hrot horní části disku otočte mimo dávkovač.

• Vložte hadicovou trysku a osivo odstraňte.

• Otevřete klapku, aby mohlo projít osivo do 
vstupu a hadici položte, aby protékalo do trysky 
vysavače.

6.4 Údržba kartáčů 
dávkovače

Při čištění kartáčů noste respirátor. 
Kartáče budou obsahovat zbytky 
mastku a grafitu a mohou obsahovat 
zbytky z ošetření semen, které jsou 
nebezpečné.

Viz obrázek 66
Pro čištění kartáčů se doporučuje vysavač s 
HEPA filtrem. Mytí kartáčů se nedoporučuje a 
může způsobit slepení vláken. Neoškrabujte je 
ostrými předměty.

Prvními příznaky nadměrného opotřebení 
nebo poškození kartáčů se obvykle pozorují na 
monitoru osiva nebo při provozu vzduchového 
systému.

• Pokud jsou chomáčkovité kartáče 
opotřebované/poškozené, zvyšuje se počet 
„dvojitého množství“ osiva, což zvyšuje populaci.

Běžné je nalezení příležitostně prasklého 
semene „uvízlého“ na vlákně chomáčku, ale 
to není indikátorem nutnosti údržby kartáčů. 
Semeno jednoduše odstraňte.

• Pokud jsou páskové kartáče opotřebované/
poškozené, může začít být regulace tlaku 
vzduchu nestabilní nebo časem vyžadovat 
zvýšení otáček ventilátoru.

Pokud zjistíte, že musíte překročit doporučené 
otáčky ventilátoru, může regulovaný vzduchový 
systém odebírat příliš mnoho vzduchu kvůli 
únikům v dávkovači.

V závažných případech může kolem páskových 
kartáčů unikat osivo, což bude v populaci 
způsobovat nárůsty. Pokud často pozorujete 
semena mezi páskovými kartáči, může být 
nutné jeden z nich nebo oba vyměnit.

• Pokud je vypouštěcí kartáč osiva 
opotřebovaný/poškozený, může se jeho 
antistatický efekt oslabit, což může vést k 
„vynechávkám“ z důvodu neuvolnění menších 
semen a k nižší populaci.

Pokud se ve vypouštěcím kartáči vytvoří 
zřetelná rýha, vyměňte ho.

Obrázek 66. Kartáče
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Výměna kartáčů dávkovače

Současná čísla náhradních dílů najdete v 
návodu k dílům.

Viz obrázek 67

Výměna chomáčkovitých kartáčů
1. Odmontujte a uložte oba 10-24 šestihranné 
šrouby (11) a nylonové matice (nejsou 
zobrazeny).

2. Odpojte sestavu chomáčkovitých kartáčů (12) 
a vyměňte ji za novou. 

3. Nasaďte 10-24 šrouby zpět a nasaďte 
nylonové matice. Každou matici opatrně 
utahujte, dokud nemá deska pod hlavami 
šroubů žádnou vůli.

4. Na maticích přidejte ještě polovinu otáčky. 
Spojovací prvky neutahujte na normální 
moment 10-24, protože by se deska mohla 
zlomit.

Obrázek 67. Výměna kartáčů

Výměna páskových kartáčů
Poznámka: Nepovolujte ani neodstraňujte 
žádný ze tří 5/16-18 šroubů (15), které přidržují 
držák kartáčů.

1. Do drážek záklapek držáku kartáčů (13) 
zasuňte plochý konec velkého šroubováku. 
Každou záklapku otočte ve směru hodinových 
ručiček, aby se držák kartáčů uvolnil (14).

2. Připravte se zachytit vypouštěcí kartáč (16) 
(který po uvolnění vypadne). Držák kartáčů 
posuňte vlevo a nahoru až po volnou přední 
hranu ze spodní strany podložky (17). Držák 
kartáčů vytáhněte.

3. Z držáku odstraňte opotřebované páskové 
kartáče jejich vysunutím z drážek.

Obrázek 68. Zářezy páskových kartáčů 

Viz obrázek 68
4. Ve spodní části držáku nasuňte náhradní 
páskové kartáče do drážek tak, aby byly konce 
se zářezy (18) na spodní straně.

Viz obrázek 67

5. Umístění páskového kartáče zkontrolujte 
zkušebním opětovným zasunutím držáku 
kartáčů. Konce dlouhého kartáče musí řádně 
zapadnout do drážek pláště dávkovače nahoře 
(19) a dole vzadu (20). Spodní konec krátkého 
kartáče musí řádně zapadnout do spodní 
drážky předního pláště (20). Pokud je na 
opětovné osazení držáku kartáčů nutná jakákoli 
větší síla, je pravděpodobné, že je páskový 
kartáč příliš vysoko nebo příliš nízko.
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6. Uvolněte polohu držáku kartáčů, změňte 
polohu vypouštěcího kartáče (viz níže) a znovu 
nasaďte držák kartáčů.

7. Začněte spodní záklapkou a záklapky nasuňte 
zpět do sestavy.

6.5 Údržba disku osiva
Viz obrázek 69
Při demontáži disků s osivem je zkontrolujte, 
zda nejsou opotřebované a poškozené. Pokud je 
na kapsách (1) nebo podél zdvihnutých hřbetů 
stěrače (2)  jakýkoli prach z osiva nebo usazené 
ošetření, disky očistěte a znovu zkontrolujte.

• Opotřebování – pokud je hřbet stěrače 
opotřebovaný, disk vyměňte. Pokud jsou 
opotřebované kapsy na osivo nebo se vstupy 
vzduchu (5) zvětšily, disk vyměňte.

Čištění a skladování disků na osivo

Na odstranění usazenin používejte teplou nebo 
horkou vodu, slabé mýdlo a houbu nebo jemný 
kartáč.

Když disky umyjete, nechejte je před 
uskladněním zcela vyschnout.

Na skladování disků si ponechejte originální 
přepravní kartony. Jinak je skladujte na hraně 
(a neopřené) nebo vodorovně narovnané 
na vřetenu, aby se vyloučilo jakékoli riziko 
deformací. Jakékoli zbytky osiva na discích 
mohou lákat škůdce. Suché disky zcela zabalte, 
abyste zamezili poškození hlodavci.

Při mytí disků používejte rukavice. 
Vyhněte se stříkání. Nemyjte disky v 
prostorách, kde se připravuje jídlo, 
nebo kde se myje nádobí. Disky 
osiva budou obsahovat zbytky 
mastku a grafitu a mohou obsahovat 
zbytky z ošetření semen, které jsou 
nebezpečné. I když mohou být 
disky umývány v myčce, nemyjte 
je v zařízení, které se také používá 
na přípravu potravin nebo jejich 
servírování.

Obrázek 69. Kapsy disků na osivo a stěrač 

V následujícím stavu disky vyměňte:
• Úlomky po obvodu (3). Bude jimi unikat 
vzduch.

• Úlomky na hranách nebo ořezané povrchy 
kapes (1). Může jimi unikat vzduch a/nebo 
mohou negativně ovlivnit oddělování semen.

• Praskliny o šířce nad 5 cm (2 palce) na 
pracovním čele (4) disku nebo praskliny na 
podpůrných síťkách nebo na hraně.

• Deformace – pokud kterákoli část disku pevně 
nedosedá kartáče vypouštění osiva, když jsou v 
chodu, disk vyměňte.
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Mezera snímače rychlosti

Viz obrázek 70

1. Zdvihněte secí stroj. Pozemním hnacím kolem 
otáčejte, dokud nebude zub disku přesně u 
středové čáry snímače.

2. Zkontrolujte, jestli jsou zuby kola na středové 
čáře snímače vedle sebe. Dle potřeby uvolněte 
límce na kterékoli straně disku a seřiďte.

3. Zkontrolujte, zda středová čára snímače 
směřuje na středovou čáru přenosové hřídele. 
Dle potřeby uvolněte montážní šrouby a seřiďte.

4. Zkontrolujte mezeru mezi horní částí snímače 
a ozubeným kolem, zda má rozměr: 1,6 mm 
(1/16 palce) 

Pro seřízení povolte pojistnou matici. Pro 
nastavení mezery seřiďte základovou matici. 
Pojistnou matici opět dotáhněte.

6.6 Údržba hydrauliky
Jako u každého hydraulického systému,
i u tohoto je nejběžnější příčinou výkonnostních 
problémů a předčasného opotřebování 
znečištění. Vždy před připojením hadic k 
traktoru řádně čistěte rychlospojky a nikdy 
nedovolte, aby spadly na zem.

Odvětrávání hydrauliky znamenáku

Aby se hydraulika znamenáků správně skládala, 
nesmí být zavzdušněná. Pokud se znamenáky 
skládají trhavě, nerovnoměrným pohybem.

Protože jsou válce znamenáků uzavřeny v 
hlavním nosníků nástrojů, není praktické je 
odvzdušňovat na šroubení válců. Vzduch ze 
systému odstraňte pomalým skládáním a 
rozkládáním několikrát po sobě.

Obrázek 70. Mezera snímače rychlosti

6.7 Údržba znamenáků 
(volitelné)
Viz také:
„Počáteční nastavení znamenáků (volitelné)“, 
„Provoz znamenáků (volitelné) S/N-“ a „Seřízení 
disků znamenáků“, výměna smykového svorníku 
znamenáku.

Těsnicí víčko maziva znamenáků

Pokud je poškozené těsnicí víčko maziva pro 
ložiska znamenáku – náboje disku nebo pokud 
chybí, náboj demontujte a vyčistěte. Naplňte 
mazivem a nainstalujte nové těsnění nebo víčko 
maziva.
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6.8 Údržba řetězu
Řetězy pravidelně kontrolujte a mažte. 
Průvěs nových řetězů má tendenci se během 
prvních několika hodin provozu zvyšovat kvůli 
usazování.

Průvěs řetězu

Během prvních 8 hodin provozu kontrolujte 
průvěs na pevných napínacích kolech a dle 
potřeby je utahujte. Sezónně kontrolujte prověs 
u napínacích kol provozovaných na jaře.

3. Změřte současný prověs:
Působením pod pravým úhlem na rozteč řetězu 
ve středu mezery řetěz vychylujte oběma směry. 
Průvěs je vzdálenost tohoto pohybu.

4. Napínací kola seřiďte na ideální průvěs.

Svorky řetězu

Kdykoli montujete řetěz, ujistěte se, že je svorka 
na odstranitelném článku správně orientovaná, 
aby se minimalizovalo zadrhávání.

Viz obrázek 71 (šipka ukazuje směr řetězu) 
Svorku nasaďte otevřeným koncem směrem od 
směru pohybu řetězu (zobrazeno šedými nebo 
čárkovanými šipkami v diagramech posunu 
řetězu).

Obrázek 71. Měření průvěsu řetězu

Viz obrázek 71, který pro názornost výrazně 
průvěs přehání a neobsahuje napínací kola.

1. Změřte rozteč (1) pro přípustný průvěs: 
Najděte místo nejdelšího rozteču každého 
řetězu (obvykle rozteč, který neprochází přes 
napínací kola).

2. Určete ideální rozteč: 
Dlouhé řetězy (nad 36 palců/91 cm):¼ palce na 
stopu Vertikální krátké řetězy: ¼ palce na stopu 
(2,1 cm/m) Horizontální krátké řetězy: ½ palce 
na stopu (4,2 cm/m).

Obrázek 72. Orientace řetězové svorky

Hnací řetěz dávkovače

Při provádění pravidelného mazání zkontrolujte 
stav řetězu. Řetěz vyměňte, pokud se zatuhlé 
smyčky namazáním nespraví.
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Při provádění sezónních kontrol secí stroj snižte, 
abyste řetěz uvedli do minimálního napětí 
pružiny napínacího kola.

Zkontrolujte, zda není délka pružiny napínacího 
kola (3) měřená z vnější strany trnu po vnější 
stranu trnu kratší než:
7,0 palce (17,8 cm)

Pružinu zdvihněte ze sestavy napínacího kola 
(4). Zkontrolujte, zda se napínací kolo volně 
otáčí. Pružinu znovu nasaďte.

Zkontrolujte orientaci svorky řetězu. 
Zkontrolujte vedení řetězu na stopkách 
napínacích kol (5).

1. Odstraňte boční stavěcí kola z ramen, abyste 
získali přístup k diskům řádkovací jednotky a 
škrabkám.

2. Zařízení zdvihněte a zkontrolujte 
opotřebování nožového rozhrnovače (1). 
Rozhrnovač vyměňte, pokud je široký 
½ palce (13 mm) nebo užší. Pro jeho výměnu 
demontujte čepele disků (3), vysuňte válečkové 
čepy (2) a nasaďte nový rozhrnovač.

3. Při nasazování čepelí disků dejte mezi ložisko 
a stopku na každém čepeli dvě podložky (4). 
Utáhněte šrouby.

4. Zkontrolujte rozsah kontaktu mezi čepelemi 
a dle potřeby upravte počet podložek. Podložky 
navíc uložte na vnější straně čepele. Viz 
„Kontaktní oblast disku brázdovače“.

5. Zkontrolujte, že vnější škrabky disků (5) 
dosedají na čepele disků, aby odstraňovaly 
jakékoli bláto. Škrabky ohněte/zatočte, aby dle 
potřeby dosedaly na čepele. Každých 200 akrů 
provozu vnější škrabky zkontrolujte a seřiďte a 
zkontrolujte opotřebování. Dle potřeby vnější 
škrabky vyměňte.

Obrázek 73. Hnací řetěz dávkovače 25AP

6.9 Rozhrnovače a škrabky
Poznámka: Platí pro všechny řady řádkovacích 
jednotek.
Viz obrázek 74.

1. Odstraňte boční stavěcí kola z ramen, abyste 
získali přístup k diskům řádkovací jednotky a 
škrabkám.

Poznámka: Rozhrnovač čepele má obvykle 
v držáku a mezi čepelemi určitou vůli. Pro 
správnou funkci je určitá volnost nutná.

Obrázek 74. Rozhrnovače a škrabky
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6.10 Boční kola řádkovací 
jednotky

Viz obrázek 75

1. Zdvihněte boční kolo brázdovače ze země. 
Pneumatikou pohybujte dovnitř a ven a 
zkontrolujte koncovou vůli. Otáčením kola 
zkontrolujte drsnost v ložisku. Pokud jsou 
ložiska drsná, zkontrolujte je a dle potřeby 
vyměňte.

2. Boční kola se nastavují předem v závodě. 
Kvůli běžnému opotřebování může být nutné 
provést seřízení, aby kolo zůstalo u disku. Aby 
se zamezilo ucpání, povolte svorkový šroub (1) a 
rameno zasuňte dovnitř, aby se zvětšila mezera 
mezi bočním kolem a čepelí disku. Pokud je 
nutné další seřízení, přejděte ke kroku 3.

3. Odšroubujte šroub (2) a kolo (3). Odstraňte 
podložky (4) z vnitřní strany kola (3) a uložte je 
na vnější stranu kola. Demontované podložky 
vždy dávejte z vnitřní strany na vnější. Když 
budou nasazeny, kolo by se mělo volně otáčet 
a v oblouku nenarážet na rameno. Nepřidávejte 
více podložek, než je nutné.

4. Ze zařízení demontujte rameno bočního 
stavěcího kola (5). Odstraňte pouzdro (6)  
z objímky (7) a zkontrolujte opotřebování.  
V případě potřeby pouzdro vyměňte.

5. Při opětovné montáži bočních stavěcích 
kol vyrovnejte index na šestihranném seřízení 
(8) s vroubkem v pouzdře. Šroub vyměňte a 
utáhněte.

6. Seřiďte boční stavěcí kola. 

Obrázek 75. Podložky bočních stavěcích kol 

6.11 Výměna klapky osiva

Viz obrázek 76
Pro výměnu klapky osiva (1) použijte kleště 
s dlouhými úzkými čelistmi nebo podobný 
nástroj na uchopení horní části ve tvaru „T“ 
klapky. Zatáhněte nahoru, abyste klapku vytáhli 
z kovového držáku (2).

Zatlačte novou klapku osiva (1) přes kovový 
držák (2), dokud klapka nezapadne do místa s 
horní částí ve tvaru „T“ opírající se o horní část 
držáku.

Obrázek 76. Klapka semenovodu 
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6.12 Mazání 
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6.13 Maziva osiva
Dávkovače Air-Pro® (všechno osivo) 
Směsné mazivo mastku a grafitu Ezee Glide Plus
821-069C kyblík, 19 litrů (5 galonů)

Mazivo Ezee Glide Plus
Pro maximalizaci výkonu dávkovacích systémů 
Great Plains je důležité používat pouze 
mazivo „Ezee Glide Plus“. Mazivo „Ezee Glide 
Plus“ obsahující mastek a grafit je povinné 
pro všechna osiva, zejména ošetřená nebo 
naočkovaná. Vyžaduje se důkladné smíchání 
osiva a přidaného maziva.

Doporučené použití:
Pro čisté osivo jiné, než je čirok, bavlna a 
slunečnice, použijte ¼ hrnku přípravku Ezee 
Glide Plus na bušl nebo jednotku (60 ml na 
35 litrů) osiva.

Pro čirok, bavlnu a slunečnici zdvojnásobte 
aplikaci na ½ hrnku (nebo více) na bušl nebo 
jednotku (120 ml na 35 litrů) osiva.

Tento poměr dle potřeby upravte, aby byla 
všechna semena pokryta, přičemž zamezte 
hromadění maziva na dně násypky.

Pro osivo s nadměrným ošetřením nebo vlhká 
secí prostředí zvyšte poměr dle potřeby, aby byl 
chod dávkovače plynulý.

Expozice způsobuje riziko 
chronických problémů a podráždění: 
Používejte rukavice. Mazivo do 
osiva NEVMÍCHÁVEJTE rukama 
ani jakoukoli jinou částí těla. Při 
přenosu a míchání noste respirátor. 
Zamezte vdechování prachu z 
maziva. Nejedná se o akutní riziko. 
Při vysokých koncentracích může 
způsobit mechanické podráždění očí 
nebo kůže. Jako u všech rozsypaných 
minerálů, při úklidu minimalizujte 
tvorbu prachu. Dlouhodobé 
vdechování může poškodit plíce. 
Výrobek může být po namočení 
kluzký.

7.1 Maziva osiva 

7.2 Čisticí kontejner
Se secím strojem se dodává jeden kontejner. 
Chcete-li další nebo náhradní kontejner, 
objednejte si následující díl.

Volitelné příslušenství 7.0
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7.3 Příslušenství 
namontované na řádky
Uzamykací kolíky
Pokud jsou řádky zavřené, můžete snížit 
zbytečné opotřebování nepoužívaných 
řádkovacích jednotek jejich uzamčením. Na 
dvouřádkových secích strojích se standardně 
dodává jeden uzamykací kolík na zadní řadu. 
Chcete-li náhradní kolíky nebo pro jiné modely 
secího stroje, objednejte jeden zámek na každou 
řádkovací jednotku.

Viz „Uzavření řádkovací jednotky“.
Čističe tvrdých řádků
Volitelné čističe řádků Martin se montují na 
zařízení buď:
• „samostatně“, pomocí sestavy montované na 
jednotku, nebo
• se přidávají k držáku disku předradličky UMC (s 
diskem nebo bez něj).
Dvouřádkové secí stroje a úzké rozteče řádků 
podporují jen čističe řádků montované na 
zařízení s jedním kolem při střídavé orientaci 
náboje disku vlevo/vpravo. 

7.4 Diskové předradličky 
montované na jednotku
Volitelné diskové předradličky montované 
na jednotku jsou k dispozici s drážkovanými 
15palcovými nebo 15palcovými turbo čepelemi. 
Pro kompletní předradličky s montáží jednotky a 
čepelí výběr zahrnuje:

Obrázek 77.

Obrázek 78.
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7.5 Disky dávkovače osiva
Na dávkovače Air-Pro® lze nasadit různé disky 
na osivo a speciální prázdný disk pro uzavření 
řádku. Výběr zahrnuje:

7.6 Vnitřní škrabky disků
Při setí ve vlhké a přilnavé půdě jsou tyto 
škrabky užitečné pro zamezování usazenin, 
které by jinak mohly narušit výkonnost disků 
brázdovače.

Tuto škrabku nelze použít s nainstalovanými 
fixátory osiva Seed-Lok®. Lze ji použít s klapkami 
osiva a volitelnými fixátory Keeton.

Pružinově uložená karbidová škrabka 
nevyžaduje seřízení.

Obrázek 79.

Obrázek 80.
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7.7 Škrabky stavěcích kol
Při setí ve vlhké a přilnavé půdě jsou tyto 
škrabky užitečné pro zamezování usazenin, 
které by jinak mohly vést k mělké setbě.

Škrabky se montují na spodní zadní stranu 
ramene hloubkového kola pomocí běžného 
nářadí. Drážka ve škrabce je dostatečně dlouhá, 
aby nechala průchod pro spodní maznici a 
umožnila seřizování pro opotřebování kola a 
škrabky.

Postupy viz: „Seřízení škrabek stavěcích kol“.

7.8 Fixátory osiva
Základní secí stroj musí mít výběr soustav 
řádkovacích jednotek, které zahrnují jeden že tří 
fixátorů: klapku osiva, Keeton® nebo Seed-Lok®. 
Vždy může být nasazen jen jeden typ fixátoru. 
Objednejte jeden na každý řádek.

Fixátor osiva Keeton®
Fixátor osiva Keeton® lze použít při pomalém 
podávání hnojiva. Pro toto použití musí být 
nainstalován hnojicí systém na kapaliny dodaný 
uživatelem.

7.9 Utužovací kola řádkovací 
jednotky
Základní secí stroj Yield Pro obsahuje výběr 
utužovacích kol. K dispozici jsou i doplňková 
kola, která lze nainstalovat na poli.

V tomto návodu nejsou uvedena čísla 
náhradních dílů, protože dostupná kola se 
často liší podle regionů. Obraťte se na prodejce 
společnosti Great Plains.
Postupy viz:
„Seřízení utužovacích kol“.

Obrázek 81.

Obrázek 82.

Obrázek 83.

Obrázek 84.
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7.10 Tabulka hodnot momentů 
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Vedení řetězů

Řetěz ramena pozemního pohonu
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8. Příloha A

8.0 Příloha A-Před dodávkou
V této příloze jsou uvedeny úkony nastavení, 
které provádí prodejce před dodáním. Tyto 
úkony se musí dokončit dříve než úkony v 
příloze B (z nichž některé může rovněž provádět 
prodejce společnosti Great Plains).

a. Částečně nasaďte pozemní pohon.

b. Nainstalujte sestavy utužovacích kol.

c. Zapojte pružinu pozemního pohonu.

Hlavní rám secího stroje obsahuje přepravní 
stojany, které se po připojení jazyka vracejí 
společnosti Great Plains. 

Namontujte pozemní hnací 
kolo

Pozemní hnací kolo se zasílá volné. Musí se 
přišroubovat k náboji.

Nebezpečí ostrých předmětů: 
Používejte zdvihací zařízení nebo dvě 
osoby. Používejte rukavice. Kolo je těžké 
a hroty ostré.

1. Na náboji pozemního pohonu otočte kolo tak, 
aby nahoře bylo svislé čelo horního zubu vzad a 
zahnuté čelo vpřed.

3. Kolo zajistěte k náboji šrouby, pojistnými 
podložkami a maticemi.

Nainstalujte pozemní hnací kolo 



106  17.9.2015Secí stroj YPE / 614-427M-CZE

8. Příloha A

Nainstalujte sestavy 
utužovacích kol
Aby se splnila průjezdnost po dálnici, ramena 
utužovacích kol a kola nesmí být namontována 
v závodě.

4. Odmontujte a uložte ½-13x1 palcové šrouby 
se šestihrannou hlavou a podložku (2) na zadní 
straně neúplné řádkovací jednotky (3).

Na tomto místě jsou čtyři šrouby. Odmontujte 
jen šrouby se šestihrannou hlavou. Nepovolujte 
ani neodstraňujte šrouby se čtvercovou hlavou 
vpředu.

5. Odmontujte a uložte ½-13×11/2 palcový 
šroub se šestihrannou hlavou (4), podložku a 
excentrickou stavěcí matici.

6. Vyrovnejte ½ palcové otvory v sestavě 
utužovacích kol se závitovými otvory ½-13 v 
řádkovací jednotce, volně smontujte se šroubem 
½-13×1 palce se šestihrannou hlavou a s 
podložkou (2).

7. Volně našroubujte ½-13×11/2 palcový šroub 
se šestihrannou hlavou, podložku a excentrickou 
stavěcí matici. Seřizovacím prvkem otáčejte, 
abyste vizuálně zarovnali sestavu utužovacích 
kol s řádkovací jednotkou a utáhněte seřizovací 
prvek a oba šrouby.

Sestava utužovacích kol 25APs
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9.0 Příloha B 

V této příloze jsou uvedeny úkony nastavení, 
které se provádějí jednou nebo v málo častých 
intervalech. Rutinní úkony nastavení jsou 
uvedeny v kapitole „Příprava a nastavení“. 
Nejdříve proveďte úkony podle přílohy A. 
Některé z těchto úkonů již možná provedl 
prodejce společnosti Great Plains:

a. Instalace konzoly monitoru osiva (níže)

b. Nastavení znamenáku 

c. Škrabky

Instalace konzoly monitoru 
osiva

Standardní systém monitoru osiva secího stroje 
PM300 obsahuje konzolu (1), která se musí 
namontovat do kabiny traktoru, aby ji pracovník 
provádějící setbu používal.

Bezpečnostní rizika při přepravě a na poli:
Modul namontujte tak, aby se dal snadno 
sledovat během setí, ale nebránil bezpečné 
obsluze traktoru na poli nebo na veřejných 
komunikacích.

Monitor obsahuje kabely na napájení (2), snímač 
rychlosti (3) a kabelový svazek snímače (4). 
Pokyny k instalaci jsou uvedeny v přiloženém 
návodu DICKEY-john®.

Barevné rozlišení elektrických kabelů je 
následující:
+ kladný: červený
- záporný: černý

Přiložený držák se upevňuje spojovacím 
materiálem dodávaným zákazníkem.

Kontrolní seznam po dodávce

1. Přečtěte si „Důležité bezpečnostní
informace“ a porozumějte jim.

2. Zkontrolujte volný pohyb všech pohyblivých 
částí, utažení všech šroubů a roztažení všech 
závlaček.

3. Zkontrolujte, zda jsou na místě všechny 
maznice a zda jsou namazány. Viz „Mazání“.

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní 
štítky a odrazky správně umístěné a čitelné. 
Pokud jsou poškozeny, vyměňte je. Viz 
„Bezpečnostní štítky“.

5. Nahustěte pneumatiky na doporučený tlak 
a utáhněte šrouby kol podle specifikace. Viz 
„Tabulku hodnot momentů".

Součásti traktoru PM300 
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Prodloužení znamenáků
Prodloužení znamenáků se musí jednou nastavit 
pro počáteční nastavení secího stroje, a poté jen 
pokud se mění rozteč řádků (včetně uzavření 
řádků pro jednořádkový provoz na secím stroji s 
možností dvouřádkového setí).

1. Secí stroj přesuňte na místo, kde se mohou oba 
znamenáky rozložit. Secí stroj snižte. Zatáhněte 
vpřed a řádkovací jednotky snižte do země.

Poznámka: Kvůli poměrně ostrým úhlům ramen 
na krátkých znamenácích je pravděpodobné, že 
budou měření prodloužení nesprávná, pokud 
nebude hlavní nosník nářadí v normální provozní 
výšce (26 palců/66 cm).

2. Naklopte nahoru a rozložte jeden znamenák.

3. V tabulce na této straně najděte doporučené 
počáteční prodloužení znamenáku.

Poznámka: Když budete používat pozměněné 
rozteče dvou řádků, budou prodloužení 
znamenáků na každou stranu odlišná.

4. Změřte vzdálenost prodloužení z každého 
vnějšího konce řádkovací jednotky (nehledě 
na to, zda se používá). Neměřte do středu páru 
řádků.

5. V tomto bodě zemi označte.

6. Pro seřízení šířky znamenáku povolte matice 
na U-šroubech. Posuňte trubici disku znamenáku 
dovnitř nebo ven, abyste dosáhli správného 
seřízení. Utáhněte matice.

7. Kroky 4 a 6 opakujte i na druhé straně.

8. Se sníženým secím strojem popojeďte několik 
metrů vpřed na každou stranu.

9. Zkontrolujte umístění značek. Dle potřeby 
seřiďte.

Prodloužení znamenáků

Seřízení prodloužení znamenáků

122-278S Instalace škrabky
Volitelné karbidové škrabky disků se nemontují 
v závodě. Začněte řádkem 1 (řádkovací jednotka 
nejvíce vlevo).

Poznámka: Pokud je nainstalovaný i fixátor 
osiva Keeton, podrobnosti montáže najdete 
v návodu k dílům.Tuto škrabku nelze použít s 
fixátorem Seed-Lok®.

1. Odmontujte jednu nebo obě čepele disků 
brázdovače, abyste získali bezpečný přístup 
k držáku (1). Pro správnou zpětnou montáž 
si označte polohu pouzder a distančních 
podložek.
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2. Vyberte vždy jeden:
(85) 802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5
(84) 129BXT824 DRŽÁK PRO FIXÁTOR 890-929C
(83) 122-177D 10HD25 MONTOVANÁ TRUBICE 
VNITŘNÍ ŠKRABKY

Ze zadní strany vsuňte šroub (85) nejníže 
umístěným otvorem držáku (84). Trubici (83) 
umístěte přes šroub.

3. Vyberte jednu sadu škrabek:
(91) 890-928C 25 SER VZDUCHOVÝ MODEL VE 
ŠKRABCE
Korunkovou podložku (2) umístěte na šroub (85) 
větší průměrem směrem dozadu (k hlavě šroubu). 
Na podložku umístěte levou čepel škrabky (3) a 
poté pravou čepel škrabky (4).

4. Vyberte vždy jeden:
(89) 804-011C PODLOŽKA PLOCHÁ 3/8 USS PLT
(90) 804-013C POJISTNÁ PRUŽINA PODLOŽKY 
3/8 PLT
(87) 803-014C MATICE ŠESTIHRANNÁ 3/8-16 PLT

Na šroub (85) položte plochou podložku (89), 
a poté pojistnou podložku (90) a matici (87). 
Šroub a matici utáhněte na moment 3/8-16GR5. 
Ujistěte se, že se čepele volně otáčejí.

5. Vyberte pružinu škrabky (5). Pomocí malých 
horních otvorů spojte pružinu mezi čepelemi.

6. Vyberte dvě sady:
(86) 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5
(88) 803-043C MATICE ŠESTIHRANNÁ WHIZ  
5/16-18 PLT
Mezi prostřední čtyři spodní čtvercové otvory (7) 
rámu brázdovače zasuňte sestavu škrabky (6).

Zajistěte šrouby (86) a maticemi (88) .

7. Namontujte odpojenou čepel disku zpět.
Křížové odkazy na popisky, díly a popisy jsou 
čerpány ze stránky odkazů.

Předběžná montáž škrabky

Instalace škrabky
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Rejstřík

Rejstřík

A

Automatický sekvenční ventil  41
Aux  83

B

Bezpečnostní štítek  12
Boční kola řádkovací jednotky  93

C

Centrování utužovacích kol  73
Centrování, utužovací kolo  73
Čepelový rozhrnovač  92
Čepel, předradlička  98
CFM  83
Chomáčkovitý kartáč  77
Čirok  32, 50, 64, 97
Čištění a skladování disků na osivo  89
Čističe řádků Martin  98
Čisticí kontejner  97
Čistič řádků  53, 54, 56

D

Dávkovače Air-Pro  99
Dávkovače Air-Pro®  99
Deformace  89
Dešťové kryty  41, 63
DICKEY-john®  30, 34, 107
Disk brázdovače  53
Disk na osivo  99
Diskové předradličky namontované na 

jednotku  98
Disky dávkovače osiva  99
Doplnění dávkovače  65
Drážkovaný  98
Držák  93
Dvojitý řádek  98
Dvojnásobná množství  50
Dvoudiskové brázdovače  53

E

Ezee  32

F

Fixátor osiva Keeton  100

G

GPM  39
Grafit  97

H

HEPA  87
Hloubka, předradlička  57
Hloubka předradličky  57
Hloubka setí  53, 59
Hmotnost, řádkovací jednotka  52
HNACÍ  46
Hnací řetěz dávkovače  91
HNANÉ  46
Hnojicí systém na kapalné hnojivo  100
Hřbety stěračů  89
Hřeben, stěrač  89
Huštění  31
Hydraulické brzdy  24
Hydraulické hadice  22
Hydraulické odvzdušnění  26
Hydraulický ventilátor  36
Hydraulický znamenák  41

I

Instalace disku dávkovače Air-Pro®  66
Instalace, konzola monitoru  107
Instalace konzoly monitoru osiva  107

J

Jehlový ventil  83

K

Kalibrace, rychlost  30
Kapsa  47
Kapsy disků na osivo a stěrač  89
Kapsy, prázdné  50
Karbidová škrabka  99
Kartáč dávkovače  88
Kartáč, páskový  79
Kartáč, vypouštěcí  78
Klapka  64
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Klapka semenovodu  93
Klíny pod kola  26
Komora  35
Kontrola brázdy  74
Kontrolní seznam  42
Kontrolní seznam před zahájením práce  31

L

Lékařská pomoc  31, 84

M

Magnehelic®  35, 76
Maziva  32
Maziva osiva  97
Mazivo, osivo  97
Měření průvěsu řetězu  91
Mezera, snímač  90
Mezera snímače rychlosti  90
Monitor  21
Montáž konzoly monitoru osiva  107
Myčka  89

N

Náboj pozemního kola  105
Nadměrné otáčky  39
Napínací kola  91
Nastavení monitoru  30
Nastavení rychlosti  45
Násypka  67
Návod rychlosti setí a hnojení YPE  45
Návody  34
Netěsnosti  22
Nulový měřič  76

O

Odsazení utužovacích kol  72
Odvětrávání  76
Odvětrávání hydrauliky znamenáku  90
Odvzdušnění znamenáků  90
Odvzdušňovací síto  40
Odvzdušňovací výstup  49, 76
O-kroužek  61
Opětovné vynulování, měřič  49
Otočný šroub  61

P

Paralelní ramena  52
Parkování  29
Parkování stroje  29
Páskové kartáče  87
Plnění materiálů  32
PM300  30, 34, 107
Pneumatický design  109
Pneumatiky  28
Podložky bočních stavěcích kol  93
Podtlak  85
Pojistný ventil  36
Pomalé podávání hnojiva.  100
Poměry materiálů  45
Populace  33, 66, 78
Porucha řádků  65
Potrubí  35, 40, 42
Pozemní hnací kolo  105
Prach  89
Praskliny  66
Prázdné disky  69
Prázdné kapsy  50
Prázdný disk  99
Před dodáním  105
Předmísení  32
Předradličky namontované na jednotku  58
Přepravní rychlost  28
Přepravní stojany  105
Přepravní zámky  84
Převodová řetězová kola  46
Příprava  43
Příslušenství namontované na řádky  98
Přítlak na řádkovací jednotku  52
Přítlaková pružina  69
Přítlak, řádkovací jednotky  54
Přítlak utužovacích kol  72
Přítlak, utužovacího kola  72
Problémy s rychlostí setí  74
Prodloužení znamenáků  108
Provoz dávkovače  35, 40
Provoz na poli  43
Pružina pozemního pohonu  105
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R

Reflektory  28
Řešení problémů  77
Respirátor  87, 97
Řetězové kolo  78
Řetěz, pohon dávkovače  91
Rozhrnovače  92
Rozložení stroje  27
Rozsah řetězových kol  45, 46
Rozteč mezi disky  60
Rychlé odpojení  36
Rychlospojka  90

S

Seed-Lok®  100
Seřízení bočních stavěcích kol  61
Seřízení fixátoru osiva Keeton  71
Seřízení kontaktu disku  60
Seřízení spojení  52
Seřízení utužovacích kol  72
Seřízení znamenáků  48
Šestihranný seřizovací prvek  62
Setí, přerušení  43
Setí, ukončení  43
Sklon osiva  64
Škrabka disku, vnitřní  99
Škrabky  92
Škrabky disků  84, 92, 99
Škrabky stavěcího kola  53, 100
Škrticí ventil  35, 39, 50
Složit, znamenák  41
Směsné mazivo mastku a grafitu  

Ezee Glide Plus  97
Snímač rychlosti  107
Spojka QD  36, 37
Šroub, nůžky  90
Štítek  12
Stopka řádkovací jednotky  69
Svazek  107
Svazek snímače  107
Světla  28
Svorka řetězu  91
Svorky řetězu  91

T

Tabulka rychlosti setí  66
Telefonní číslo GP. See Tel:
Těsnicí víčko maziva  90
Těsnicí víčko maziva znamenáků  90
Tlakoměr Magnehelic  76
Tlak, potrubí  35
„T“-rukojeť  59
T-rukojeť  59
Turbo  98
Tyče válců  44

U

Ucpání  65
Ucpání, vstup  75
Údržba a mazání  84
Údržba disku na osivo  89
Údržba kartáčů  87
Údržba řetězu  91
Údržba znamenáků  90
Úhel řezu  48
Umístění štítků  12
Utužovací kola  42, 58
Utužovací kola řádkovací jednotky  100
Utužovací kolo  43, 53, 72, 105
Uzamčení fixátoru osiva Seed-Lok®r  71
Uzamykací kolík  52
Uzamykací kolíky  98
Uzamykání, Seed-Lock (r)  71

V

Vačka, řádkovací jednotka  52
Vačka se šestihrannou hlavou  73
Vedení řetězů  102
Ventilátor  35, 38, 42, 49
Víčko, utěsnění maziva  90
Víka, násypka  32
Vnitřní škrabky disků  99
Vstupní klapka osiva  68
Vyčištění materiálu  85
Vyčištění osiva (kontejner)  85
Vyčištění osiva (násypka)  85
Vyjmutí disku osiva  67
Výkon  107
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Výměna, kartáč  87
Výměna kartáčů  87, 88
Výměna kartáčů dávkovače  88
Výměna klapky osiva  93
Výměna štítků  12
Vynechání řádku  68
Vypouštěcí kartáče  40
Vyrovnání secího stroje  29
Výška, kolo  51
Výška, nosník nářadí  29
Výška secího stroje  26
Výška, závěs  29
Výška závěsu  29

Z

Zablokování  34
Zajišťovací čep řádkovací jednotky  69
Zámky pomocných zvedacích válců  69
Zámky válců  55
Zářezy páskových kartáčů  88
Zásobní násypka  32, 85
Zavření řádku  68, 69
Zdvihání  69
Znamenák  41
Zpětný chod, ventilátor  37
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