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PL W celu otrzymania kopii tego dokumentu w języku ojczystym, 
prosimy skontaktować się z waszym dilerem lub z firmą Great 
Plains.

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

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

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

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

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

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

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

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

Great Plains UK Ltd. niniejszym oświadcza, że Great Plains Centurion/Saxon, zgodnie z numerem 
seryjnym na podwoziu urządzenia jest zgodna z następującym dyrektywami i rozporządzeniami i 
otrzymała zgodną z nimi deklarację zgodności. 
 
Dyrektywa Maszynowa WE 2006/42/WE.

Brytyjskie rozporządzenie w sprawie dostaw maszyn „The Supply of Machinery (Safety)” z 
2008 r.

Brytyjskie rozporządzenia z 1998 r. „The Provision and Use of Work Equipment”. 
Konkretnie odnośne zharmonizowane normy to: 

EN ISO 12100-1: 2003 (Bezpieczeństwo maszyn). 

EN ISO 12100-2: 2003 (Bezpieczeństwo maszyn). 

EN ISO 4254-1: 2009 (Maszyny rolnicze - Bezpieczeństwo - Wymagania ogólne).

PRODUCENT: 

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

Telefon: (+44) (0)1529 304654. 

POŚWIADCZONO W IMIENIU GREAT PLAINS UK LTD: 

James McNair
Dyrektor zarządzający

Deklaracja zgodności



4 	 18-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

Gwarancja

GWARANCJA
WARUNKI GWARANCJI
W niniejszej gwarancji Great Plains UK Ltd. będzie zwana dalej Spółką.

1.  Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej gwarancji, Spółka gwarantuje, że każda sprzedawana 
przez nią nowa maszyna nie posiada wad materiału lub wykonawstwa przez okres 12 (dwunastu) 
miesięcy od dnia instalacji u użytkownika końcowego.

Niektóre konkretne pozycje mogą posiadać dodatkową gwarancję przekraczającą standardowy 
okres 12 m-cy.  Szczegółowych informacji na ten temat udziela w odpowiedzi na zapytanie 
dystrybutor lub Great Plains UK Ltd.

2.  W przypadku niezgodności maszyny lub jej części dostarczonej przez Spółkę z gwarancją 
przestawioną w par. 1, Spółka, według własnego uznania:

(a) naprawi urządzenie lub jego część na swój koszt, lub
(b) udzieli kupującemu zniżki od ceny nabycia maszyny lub jej części, lub
(c) zgodzi się na zwrot urządzenia i, według uznania kupującego albo: 
 I) spłaci lub zwróci kupującemu cenę fakturową maszyny lub jej części, lub
 II) wymieni maszynę lub jej część, w zależności od tego, która z tych opcji będzie miała 

większy sens.

3.  Niniejsza gwarancja nie zobowiązuje Spółki do dokonywania płatności z tytułu utraty zysków lub 
innych strat wtórnych lub zobowiązań warunkowych Kupującego, które jakoby powstały z  powodu 
wad maszyny lub nakładałyby na Spółkę odpowiedzialność inną niż odpowiedzialność zawarta w 
par. 2.

4.  Spółka musi zostać powiadomiona na piśmie o wszelkich roszczeniach wynikających z niniejszej 
gwarancji, z podaniem szczegółowych informacji dot. roszczenia w ciągu 14 dni od daty naprawienia.

5.  Tylko pierwotny nabywca maszyny ma prawo wystąpić z roszczeniem wynikającym z niniejszej 
gwarancji i nie podlega ono przeniesieniu na osoby trzecie.

6.  W przypadku wydzierżawienia maszyny osobie trzeciej, gwarancja obowiązuje wyłączenie w 
sprawach, o których Spółka została powiadomiona na piśmie w ciągu 90 dni od daty dostarczenia, 
a postanowienia par. 1 należy odczytywać tak, jak gdyby okres 90 dni został zastąpiony okresem 
12 miesięcy.

7.  Gwarancja przestaje obowiązywać gdy:

(a)  w maszynie założone zostaną części niewykonane, dostarczone lub zatwierdzone przez Spółkę, 
lub

(b)  maszyna zostanie naprawiona nie przez Spółkę lub bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, lub
(c)  w maszynie zostaną wprowadzone zmiany, na które Spółka nie wyraziła wyraźnie zgody na piśmie, 

lub
(d) maszyna zostanie przypadkowo uszkodzona lub
(e)  maszyna jest niewłaściwe użytkowana lub przeładowana lub używana niezgodnie z przeznaczeniem 

lub powyżej jej możliwości lub używana w połączeniu z ciągnikiem, którego moc wyjściowa przekracza o 
ponad 40% podaną wymaganą dla maszyny moc.  Na potrzeby niniejszych warunków, termin  „wymagana 
dla maszyny moc” dotyczy ciągników kołowych, chyba, że dane postanowienie stanowi inaczej. 
  Te wymagania dot. zasilania powinny zostać zmniejszone o 20% w przypadku użytkowania 
maszyny przy ciągniku gąsienicowym.

(f)  urządzenia działa w zespole uprawczym, gdzie sczepionych jest i ciągniętych razem więcej niż 
jeden siewnik, bez wyraźnej zgody Great Plains UK Ltd. wyrażonej na piśmie.

(g)  konserwacja maszyny nie odbywa się zgodnie z harmonogramami serwisowania podanymi w 
Instrukcji obsługi.

(h) Great Plains UK Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, England, NG34 
7EW, nie otrzyma Świadectwa instalacji i rejestracji gwarancji w ciągu 7 dni od daty instalacji nowej 
maszyny.
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Identyfikacja maszyny

Dane identyfikacyjne maszyny

Wpisać odnośne dane do listy poniżej przy odbiorze maszyny: 

Numer seryjny
Typ maszyny
Szerokość maszyny
Rok budowy
Data dostawy 
Pierwsze użycie 
Akcesoria

Akcesoria

Nazwa: ______________________________________________________________________

Ulica:  _______________________________________________________________________

Mijscowość:  __________________________________________________________________

Tel.:  ________________________________________________________________________

Nr klienta dilera: _______________________________________________________________

Adres Great Plains:
Great Plains Simba
Woodbridge Road Ind. Est.
Sleaford
Lincolnshire
NG34 7EW

Tel.: +44 (0) 1529 304654
Faks: +44 (0) 1529 413468
Email: simba@greatplainsmfg.com

Nr klienta Great Plains:_________________________________________________ 
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Wprowadzenie

Wprowadzenie
Słowo wstępne
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia 
należy przeczytać niniejszą Instrukcję działania i 
postępować zgodnie z nią. W ten sposób unika 
się wypadków, zmniejsza koszty napraw i czas 
przestoju oraz poprawia niezawodność i długość 
działania urządzenia. Prosimy zwracać uwagę 
na instrukcje dot. bezpieczeństwa! 

Great Plains nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek uszkodzenie lub niesprawność 
wynikającą z nieprzestrzegania tych Instrukcji 
obsługi.

Niniejsza Instrukcja działania przybliży działania 
urządzenia oraz pozwoli na prawidłowe jego 
używania zgodnie z jego przeznaczeniem. Na 
początku przestawione są ogólne informacje 
dot. obsługi urządzenia. Dalsze rozdziały 
dotyczą serwisowania, konserwacji urządzenia 
i diagnozowania i usuwania błędów w jego 
działaniu.

Wszystkie osoby pracujące przy urządzeniu lub 
z tym urządzeniem mają obowiązek przeczytać 
zawarte tu informacje i postępować zgodnie z 
nim, w tym informacje dot.:

• działania urządzenia (w tym przygotowanie, 
naprawa błędów w kolejności działania i 
obsłudze).

• Konserwacji (konserwacja i kontrola).
• Transportu.

Wraz z Instrukcją obsługi otrzymasz Listę części 
zamiennych i formularz Rejestracji maszyny. 
Serwisanci pouczą Cię o działaniu i konserwacji 
maszyny. Następnie należy wypełnić i odesłać 
do dilera formularz Rejestracji maszyny. 
Potwierdza to formalny odbiór maszyny. Bieg 
okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia 
dostawy.

Użycie zgodne z przeznaczeniem 
Centurion została zbudowana zgodnie z 
najnowszymi osiągnięciami technologicznymi 
i odnośnymi uznawanym standardami 
bezpieczeństwa. Mimo to jednak podczas 
użytkowania tej maszyny może powstać ryzyko 
powstania uszczerbku na zdrowiu operatora lub 
osób trzecich oraz uszkodzenia maszyny lub 
innych środków trwałych.

Nie wolno używać maszyny niebędącej w 
idealnym stanie technicznym i dla celów 
niezgodnych z jej przeznaczeniem. Podczas 
jej użytkowania należy pamiętać o zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa, ryzyku i przestrzeganiu 
Instrukcji Działania. W szczególności należy 
niezwłocznie naprawić błędy i wady mogące 
mieć wpływ na bezpieczeństwo.

Maszyna posiada oryginalnie zaprojektowane 
części i akcesoria z Great Plains. Niektóre 
niedostarczone przez nas części i akcesoria 
nie zostały sprawdzone ani dopuszczone do 
użycia. Instalacja lub używanie nieoryginalnych 
wyrobów Gerat Plains może mieć negatywne 
oddziaływanie na konkretne cechy projektowe 
urządzenia. Może to mieć wpływ na 
bezpieczeństwo operatorów maszyny oraz 
na samą maszynę. Great Plains nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania 
nieoryginalnych części lub akcesoriów.

Ta maszyna Great Plains została 
zaprojektowana wyłącznie jako siewnik 
rolniczy. Korzystanie z niej do innych celów, 
np. do celów transportowych, będzie uważane 
za niewłaściwe użytkowanie. Great Plains nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z 
niewłaściwego użytkowania. To ryzyko ponosi 
wyłącznie operator urządzenia.

Używanie maszyny za bardzo mocnymi 
ciągnikami (pow. 40% maksymalnej zalecanej 
mocy) może spowodować wysokie obciążenia 
i naprężenia. Może to spowodować długotrwałe 
uszkodzenia konstrukcyjne podwozia i głównych 
komponentów. Takie przeciążenie może narazić 
na szwank bezpieczeństwo i należy go unikać.
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Wytyczne dot. gwarancji
Okres odpowiedzialności za wady materiałowe 
(gwarancji) dla naszych wyrobów wynosi 12 
miesięcy.  W przypadku pisemnego odejścia 
od przepisów ustawy obowiązują niniejsze 
ustalenia.

Wchodzą one w życie w chwili instalacji maszyny 
u klienta końcowego. Z niniejszej gwarancji są 
wyłączone wszystkie części zużyte.

Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji 
należy składać do Great Plains za pośrednictwem 
dilera.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
rysunków oraz danych technicznych i wag 
zawartych w tej Instrukcji obsługi w celu 
usprawnienia działania maszyny.
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1. Dane bezpieczeństwa

1.0 Dane bezpieczeństwa
Poniższe ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczą wszystkich rozdziałów Instrukcji obsługi.

1.1 Symbole bezpieczeństwa 
umieszczone na maszynie

Przed uruchomieniem 
maszyny przeczytaj i zastosuj 
się do Instrukcji obsługi! 

Uważać na ucieczkę 
sprężonych płynów! 
Postępować zgodnie 
z instrukcjami 
eksploatacyjnymi!

Nie wolno sięgać do 
miejsc, gdzie istnieje ryzyko 
zgniecenia przez części 
będące w ruchu!

Zagrożenie wylatującymi 
częściami w trakcie pracy. 
Utrzymuj bezpieczną 
odległość od maszyny!

Należy zachować bezpieczną 
odległość i pozostawać poza 
zasięgiem pracy składanych 
części urządzenia.

Przewożenie ludzi na 
maszynie zabronione!

Nie wolno dotykać części 
obrotowych!
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Przed przystąpieniem do 
konserwacji skorzystaj z 
Instrukcji obsługi. 

Na rysunku poniżej zaznaczone są 
ogólnie miejsca rozmieszczenia naklejek 
bezpieczeństwa na urządzeniu i oraz naklejek 
z numerami części, które należy podać w 
przypadku potrzeby wymiany takiej części.   

Pochwycenie dłoni:

Pochwycenie dłoni:Niebezpieczeństwa zgrupowane:
Opadające skrzydła:
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1.2 Bezpieczne użytkowanie
Mszynę wolno uruchomić wyłącznie 
po przeszkoleniu przez pracownika 
autoryzowanego dilear lub pracownika 
Great Plains. Należy wypełnić formularz 
"Rejestracji urządzenia" i odesłać dilerowi.

Przed uruchomieniem maszyny należy 
posiadać wszelkie urządzenia i sprzęt ochronny 
i zapewniający bezpieczeństwo i musi być ona 
w dobrym stanie.

Regularnie sprawdzać, czy 
dokręcone są wkręty i śruby i w razie 
potrzeby dokręcić je.

W razie niesprawności, natychmiast 
zatrzymać maszynę i zabezpieczyć.

Zapewnić natychmiastową naprawę 
usterek.

1.3 Brak odpowiedzialności za 
szkody wtórne
Maszyna została zaprojektowana i 
wyprodukowana z zachowaniem najwyższej 
staranności, jednak w przypadku używania jej 
niezgodnie z przeznaczeniem mogą wystąpić 
problemy,  w tym:

• Zużyte części zużywalne.
• Uszkodzenia wywołane czynnikami 
zewnętrznymi.
• Nieprawidłowa prędkość jazdy.
• Nieprawidłowe ustawienie zespołu 
(nieprawidłowe przyłączenie, nieprzestrzeganie 
instrukcji dot. ustawień).

Dlatego kluczowe jest sprawdzanie 
maszyny przed i w trakcie pracy pod 
względem prawidłowej eksploatacji i 
odpowiednio dokładnej aplikacji. 

Instrukcje eksploatacyjne:
W instrukcjach eksploatacyjnych rozróżnia 
się trzy różne typy ostrzeżeń i instrukcje 
bezpieczeństwa. Użyte są następujące symbole 
graficzne:

Ważne!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko ciężkich obrażeń lub 
śmierci!

Istotne jest, aby dokładnie przeczytać wszystkie 
instrukcje bezpieczeństwa zamieszczone w 
tych instrukcjach eksploatacyjnych i wszystkie 
znaki ostrzegawcze umieszczone na maszynie. 

Należy zapewnić, aby znaki ostrzegawcze 
były czytelne i wymienić znaki w przypadku 
zniszczenia lub braku.

Należy przestrzegać tych zaleceń aby 
uniknąć wypadków. Należy informować innych 
użytkowników o ostrzeżeniach i zaleceniach 
dot. bezpieczeństwa.

Nie należy prowadzić działań mogących mieć 
wpływ na bezpieczne działanie maszyny.

Wszelkie wzmianki o prawej i lewej stronie w 
niniejszej Instrukcji dotyczą prawej i lewej strony 
od tyłu maszyny w kierunku przejazdu (chyba, 
że podano inaczej).



1518-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m

615-191M-PL

1. Dane bezpieczeństwa

Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze 
za szkody wyrządzone poza urządzeniem.  
Dotyczy to także wszelkich szkód wtórnych 
wynikłych z nieprawidłowego działania.

1.4 Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym
Prowadząc pojazdy pod drogach publicznych, 
innych drogach i polach należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego 
oraz szczegółowych przepisów dot. tej maszyny. 

Aby zachować należytą sterowność 
i hamowność, zwracać uwagę na 
dopuszczalne obciążenia na osie, 
nośności opon i ciężar całkowity 
(dane na tabliczce znamionowej). 

Przewożenie ludzi na maszynie jest 
kategorycznie zabronione!

Maks. dop. prędkość transportowa 
po drogach 25 km/h (16 mil/h).

Uważać na ryzyko pochwycenia 
przy manipulowaniu podporami 
parkingowymi i innymi ruchomymi 
częściami. Dopilnować, aby wszelkie 
ciężkie komponenty były całkowicie 
podparte podczas wyciągania 
sworzni lub śrub.

1.5 Zapobieganie wypadkom
Oprócz instrukcji obsługi ważne jest również 
przestrzeganie przepisów zapobiegania 
wypadkom wydanych przez branżowe 
organizacje rolnicze. To Operator jest 
odpowiedzialny za zapewnienie, że w trakcie 
eksploatacji żadne osoby nie będą mieć wstępu 
do stref niebezpiecznych w pobliżu maszyny.

Właściciel odpowiada za zapewnienie, że: 

• Operator jest przeszkolony i kompetentny 
do użycia maszyny i ciągnika, 

• Ciągnik jest odpowiedni dla maszyny

• Wykonano odpowiednią ocenę ryzyka i 
ocenę wg COSHH, co do użycia maszyny. 
Szczególnie obejmuje to kwestie dotyczące 
kontaktu z ziemią, pyłem, resztkami 
pożniwnymi, środkami chemicznymi, 
środkami smarnymi i innymi substancjami w 
trakcie eksploatacji i konserwacji i zagrożenia 
wyrzucanymi w trakcie pracy kamieniami.

1.5.1 Podczepianie maszyny
Przy podczepianiu i odczepianiu maszyny 
istnieje ryzyko obrażeń. Przestrzegać 
następujących zaleceń:

• Zabezpieczyć maszynę przed stoczeniem.
• Szczególnie uważać podczas cofania 

ciągnika!
• Występuje ryzyko zgniecenia pomiędzy 

maszyną a ciągnikiem!
• Maszynę zaparkować na poziomym i 

zwięzłym gruncie.

1.5.2 Układ hydrauliczny
Nie podłączać przewodów hydraulicznych 
dopóki w obu układach hydraulicznych 
(maszyna i ciągnik) nie odpuszczono ciśnienia.
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Każdy układ hydrauliczny 
zawierający akumulator może 
pozostawać stale pod ciśnieniem 
(nawet po wykonaniu kolejnych 
procedur ręcznego odpuszczenia 
ciśnienia w kombinacji ciągnik 
- maszyna). Dlatego istotne jest 
regularne sprawdzanie wszystkich 
przewodów, rur i połączeń 
śrubowych pod względem 
szczelności i widocznych uszkodzeń 
zewnętrznych. 

Obwód hydrauliczny zawiera 
specjalistyczną armaturę, której 
pod żadnym pozorem nie wolno 
przerabiać. Nie próbować zmieniać 
tras węży czy rozmieszczenia 
zacisków węzy. Może to doprowadzić 
do poważnego uszkodzenia 
maszyny i/lub ciężkich obrażeń u 
ludzi. 

Przy sprawdzaniu wycieków używać wyłącznie 
odpowiednich środków pomocniczych. Wszelkie 
uszkodzenia natychmiast naprawić. Wytrysk 
oleju może być przyczyną obrażeń lub pożaru!

W przypadku obrażeń, natychmiast zgłosić się 
do lekarza.

Gniazda i wtyczki na przyłączach układów 
hydraulicznych pomiędzy ciągnikiem i maszyną 
powinny mieć oznakowanie kolorami, aby 
zapobiec niewłaściwemu połączeniu.

Rys. 1. Zawory hydrauliczne

1.5.3 Zmiana urządzenia
• Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym 

stoczeniem się!
• Użyć odpowiednich podpór do 

zabezpieczenia wszystkich podniesionych 
segmentów ramy wiszących nad pracującym! 

• Przestroga! Ryzyko obrażeń od wystających 
części!

Nie wolno wspinać się po 
obracających się częściach, np. 
po wałkach. Takie części mogą się 
obrócić powodując poślizgnięcie się 
i w konsekwencji ciężkie obrażenia!

Wymontowanie w trakcie 
konserwacji komponentów może 
zachwiać stabilnością maszyny.  
Maszyna ma być w pełni podparta 
na wypadek nieoczekiwanego 
przesunięcia się ciężaru.

1.5.4 W trakcie eksploatacji
Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny 
należy zapewnić, że zasięg roboczy i 
powierzchnia wokół maszyny jest wolna (dzieci!). 

Zawsze zapewnić należytą widoczność!

Nie stawać na maszynie kiedy pracuje!

Operatorzy muszą posiadać aktualne prawo 
jazdy do kierowania po drogach publicznych. 
Na obszarze wykonywania pracy operator jest 
odpowiedzialny za osoby trzecie.

Osoba odpowiedzialna musi:

• Zaopatrzyć operatora w egzemplarz 
Instrukcji obsługi oraz zapewnić przeczytanie 
i zrozumienie instrukcji przez operatora.

• Należy upewnić się, że operator zna 
konkretne przepisy dot. tej maszynku 
podczas poruszania się po drogach 
pubicznych. 

ZAWÓR  
ZAMKNIĘTY

ZAWÓR  
OTWARTY
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1.6 Serwisowanie i konserwacja
Należy zapewnić regularne wykonywanie 
kontroli i przeglądów w okresach określonych 
przepisami i podanych w niniejszych instrukcjach.

Wykonując prace serwisowe i konserwacyjne 
zawsze należy: 

• Wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyki 
ze stacyjki.

• Odczekać na zatrzymanie się wszystkich 
będących w ruchu części maszyny.

• Odpuścić ciśnienie z układu hydraulicznego.

Wiele obwodów hydraulicznych mieści zawory 
blokujące lub równoważące, które mogą 
utrzymywać ciśnienie w przewodach nawet 
po odpuszczeniu ciśnienia z obwodów po 
stronie ciągnika. W razie wątpliwości, należy 
skonsultować się z wyszkolonym personelem 
(np. lokalnym dilerem Great Plains), aby 
zapewnić, że takie zawory zostały odpuszczone 
wg właściwej procedury przed wymontowaniem 
lub serwisowaniem jakiejkolwiek elementu za 
tymi zaworami.

Sprawdzić wszystkie linie hydrauliczne 
pod względem szczelności, poluzowanych 
połączeń, oznak ocierania się i ewentualnych 
uszkodzeń. Natychmiast naprawić i uzupełnić! 
Należy szczególnie dopilnować interwałów 
wymiany przewodów hydraulicznych, zgodnie 
z interwałami podanymi w odpowiednich 
rozdziałach. Maksymalna bezpieczna trwałość 
użytkowa WSZYSTKICH węży hydraulicznych 
wynosi 6 (sześć) lat od daty zainstalowania, 
przy założeniu, że ich stan jest bezpieczny. 
Węże starsze niż 6 lat należy wymienić lub po 
kontroli mogą być dopuszczone do ruchu przez 
osobę o odpowiednich kwalifikacjach, a okres 
przedłużenia trwałości należy odnotować w 
książce.

Szczególnie uważać na te elementy, które 
wymagają specjalistycznych narzędzi 
serwisowych lub do wymagają do serwisowania 
wykwalifikowanego personelu. Nie próbować 
samemu serwisować tych elementów!  Chodzi tu 
m.in. o elementy utrzymania ciśnienia (obwody 
akumulatorów), siły (np. zęby sprężynowe) czy 
wał z podwójnymi tarczami każdego typu.

Przed rozpoczęciem prac serwisowych i 
konserwacji, ustawić maszynę na stabilnej i 
równej powierzchni zabezpieczając maszynę 
przed stoczeniem się. Nie wykorzystywać żadnej 
części do wspięcia się na maszynę, chyba że, 
specjalnie do tego służy.

Przed myciem maszyny wodą, myjką parową 
(wysokociśnieniowe aparaty czyszczące) lub 
innymi środkami czyszczącymi, zakryć wszystkie 
otwory, do których ze względu ze względów 
bezpieczeństwa czy eksploatacji, nie może się 
dostać woda, para ani środki czyszczące (np. 
łożyska).

Nasmarować wszystkie punkty smarowania, 
aby wypchać wszelką uwięzioną wodę.

Wykonując serwisowanie i konserwację dokręcić 
wszystkie poluzowane połączenia śrubowe.

Podczas serwisowania przedsięwziąć 
środki ostrożności przed powłokami z ziemi, 
pyłu, nasion, oleju lub innych substancji 
niebezpiecznych, które można napotkać.

Dla nowych maszyn, dokręcić wszystkie 
nakrętki i śruby po 5 godzinach pracy i ponownie 
po 15 godzinach. Dotyczy to również części 
przesuniętych lub wymienionych. Po pierwszych 
15 godzinach pracy wystarczy przegląd raz w 
tygodniu, zależnie od dziennego nasilenia robót. 
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1.7 Obszary robocze
Obszary robocze obejmują belkę zaczepową, 
połączenia hydrauliczne i urządzenia do 
ustawiania głębokości oraz punkty robocze 
wymagające konserwacji.

Wszystkie obszary robocze zostaną 
wyszczególnione i szczegółowo opisane 
w rozdziałach dotyczących serwisowania i 
konserwacji.

Należy przestrzegać wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa i informacji z rozdziałów 
dotyczących bezpieczeństwa a także kolejnych 
rozdziałów.

1.8 Uprawnieni operatorzy
Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby 
pouczone i uprawnione przez operatora. 
Operator musi mieć ukończone 16 lat.

1.9 Sprzęt ochronny
Do obsługi i konserwacji:

• Mieć pod ręką apteczkę 
pierwszej pomocy i gaśnicę.

• W pobliżu telefonu należy trzymać 
numery alarmowe do lekarza, pogotowia 
ratunkowego, szpitala i straży pożarnej.

• Założyć odzież ochronną i 
sprzęt ochrony indywidualnej.

• Założyć mocne rękawice ochronne (chroniące 
przed komponentami z ostrymi krawędziami).

• Założyć odzież i sprzęt odpowiednie 
do zadania. Unikać luźnej odzieży.

• Założyć okulary ochronne 
chroniące oczy przed brudem, 
odpadkami lub latającymi obiektami. 

• Ponieważ długotrwałe narażenie na hałas 
może prowadzić do uszkodzenia lub utraty 
słuchu, należy używać odpowiednią ochronę 
słuchu, np. zatyczki do uszu lub nauszniki 
ochronne.

 
• Ponieważ bezpieczna obsługa maszyny 

wymaga pełnej uwagi, podczas pracy z 
maszyną unikać zakładania słuchawek dla 
zabawy.

1.10 Bezpieczeństwo a radar
Radar jest z zasady promiennikiem energii 
częstotliwości radiowych. Chociaż poziom 
wypromieniowanej energii jest dużo niższy od 
limitów zamieszczonych w normie EN 61010-
1:199A2:1995 Rozdz. 12.4, zaleca się, aby nie 
patrzeć bezpośrednio na przód urządzenia.

Aby spełnić wymagania limitów narażenia na 
częstotliwości radiowe dla ludzi podanych 
w amerykańskich przepisach FCC 47 CFR 
rozdz.2.1091, radar w trakcie użycia musi 
promieniować w stronę gruntu i znajdować 
się co najmniej 20 cm (8 cali) od ludzi. NIE 
PRZEMONTOWYWAĆ RADARU, ANI NIE 
UŻYWAĆ GO W SPOSÓB NIEZGODNY Z 
POWYŻSZĄ DEFINICJĄ.
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1.11 Bezpieczeństwo chemiczne

Chemiczne środki rolnicze mogą być 
niebezpieczne. Niewlaściwe użycie może być 
przyczyną ciężkich obrażeń lub szkód u ludzi, 
zwierząt, roślin, gleby lub mienia.

Nie stosować w maszynie zapraw nasiennych w 
płynie.

Przeczytać i stosować się do zaleceń producenta 
środków chemicznych.

Postępując ze środkami chemicznymi zakładać 
odzież ochronną i rękawice.

1.12 Bezpieczeństwo zasobnika
Pełny lub prawie pełny zasobnik może
być groźną pułapką. Można utonąć w materiale 
lub w lukach bez tlenu i udusić się w ciągu 
kilku sekund. Mostki i skorupy są szczególnie 
niebezpieczne.

Nie wchodzić do skrzyni nasiennej 
do załadowania jej, rozładowania, 
czyszczenia lub konserwacji dozownika.

Konserwację dozownika należy przeprowadzić 
po wymontowaniu dozownika z dna pustej 
skrzyni.

Do napełniania skrzyni nasypowej korzystać 
wyłącznie ze stopni i pomostów na maszynie. 
Nie wspinać się po żadnej innej części maszyny.
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1.13 Bezpieczeństwo a opony
Wymiana opon może być niebezpieczna i 
może być wykonana tylko przez przeszkolony 
personel z użyciem odpowiednich narzędzi i 
sprzetu.

Przy pompowaniu używać końcówki z 
zatrzaskiem i węża o wystarczającej długości 
tak, aby stać z boku a nie z przodu lub za 
oponą. O ile jest dostępna, używać klatki 
bezpieczeństwa. Przy zakładaniu i zdejmowaniu 
kół, stosować narzędzia i urządzenia do kół 
odpowiednie do zastosowanego ciężaru.

1.14 Światła i urządzenia 
bezpieczeństwa
Wolno poruszające się po drogach publicznych 
ciągniki i ciągnięte maszyny mogą stwarzać 
zagrożenie. Trudno jest je dostrzec, zwłaszca 
w nocy.

Należy używać pulsujących świateł 
ostrzegawczych i kierunkowskazów. Używać 
świateł i urządzeń zainstalowanych na 
maszynie.

1.15 Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym
Prowadząc pojazdy pod drogach publicznych 
innych drogach i polach należy przestrzegać 
obowiązujące przepisy ruchu drogowego oraz 
specjalne przepisy dot, tej maszyny.

Zwracać uwagę na dopuszczalne obciążenia 
na osie, dopuszczalne obciążenia opon i ciężar 
całkowity, aby utrzymać właściwą hamowność i 
sterowność.

Kategorycznie zakazuje się przewożenia na 
maszynie ludzi!

Maksymalna dopuszczalna prędkość 
transportowa dla maszyny wynosi 25 km/
godz (16 mil/godz). W trudniejszym terenie 
należy zachować mniejszą prędkość. Nagłe 
zahamowanie może doprowadzić do nagłego 
skręcenia i przewrócenia ciągniętego ładunku.

W trakcie transportu zachować bezpieczny 
odstęp od wiszącyh linii energetycznych i 
innych przeszkód. Zob. Dane techniczne 
i wymiary transportowe na str. 35.

Nie składać ani nie rozkładać siewnika przy 
ciągniku w ruchu.

1.15.1 Lista kontrolna do 
transportu
• Zaplanuj trasę przejazdu. Pamiętać o 

zachowaniu prześwitów.

• Sprawdzić zamocowanie połaczeń 
hydraulicznych, elektrycznych i 
hamulcowych.

• Zamknij i zabezpiecz klapę skrzyni 
nasiennej.

• Sprawdź, czy schowane są znaczniki 
przejazdów. Jeśli maszyna jest rozłożona, 
złożyć ją i zablokować. Zob. „Składanie” na 
str. 30.

• W operacjach na drogach i szosach zawsze 
należy mieć włączone światła (również tylny 
kogut).

 
• Jadąc po drogach publicznych przestrzegaj 

wszystkich obowiązujących przepisów.

• Zwolnij wszystkie hamulce i jedź ostrożnie.
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1.16 Wyłączenie z eksploatacji i 
składowanie
• Rozłożyć i opuścić siewnik.
• Siewnik składować w miejscu, w którym 

zwykle nie bawią się dzieci.

1.17 Bezpieczna konserwacja w 
praktyce
• Przed rozpoczęciem pracy procedury 

mają być zrozumiałe. Używać właściwych 
narzędzi i sprzętu. Zob. w tej instrukcji. 
W kwestii szczegółowych informacji dot. 
serwisowania hamulców, zob. str. 85.

• Prace wykonywać w czystym i suchym 
miejscu.

• Przed rozpoczęciem konserwacji, rozłożyć i 
obniżyć siewnik, włączyć hamulec postojowy 
w ciągniku, wyłączyć silnik i wyciągnąć 
kluczyk ze stacyjki. Jeśli prace mają być 
wykonane przy maszynie uniesionej, 
zdjąć profile blokady i unieść całkowicie 
maszynę. Zablokować w tym położeniu na 
kurkach hydraulicznych i w ramach środków 
ostrożności podeprzeć osie na stojakach 
podporowych.

• Upewnić się, czy wszystkie ruchome części 
zatrzymały się a ciśnienie na wszystkich 
układach zostało odpuszczone.

• Poczekać na całkowite ostygnięcie siewnika.

• Przed serwisowaniem lub regulacją układów 
elektrycznych, odłączyć od akumulatora 
kabel masy (-).

• Spawanie: Odłączyć masę akumulatora. 
Zabezpieczyć linie hydrauliczne. 
Unikać oparów z podgrzanej farby.

• Skontrolować wszystkie części. 
Upewnić się, czy części są w dobrym 
stanie i są prawidłowo zamontowane.

• Usunąć nagromadzony smar, olej i resztki.

• Przed rozpoczęciem eksploatacji 
usunąć z siewnika wszystkie 
narzędzia i nie wykorzystane części.
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2.0 Transport i instalacja
W tym rozdziale opisano transport 
maszyny i wstępną instalację.

2.1 Dostawa
Maszyna jest zwykle dostarczana w pełni 
złożona.

• Maszynę można podnieść za pomocą 
dźwigu lub innego odpowiedniego 
urządzenia podnoszącego. 

• Maszynę należy podczepić do ciągnika i 
zjechać z pojazdu niskopodłogowego.

2.2 Transport maszyny
Transport maszyny po drogach publicznych 
może się odbywać przez podczepienie do 
ciągnika lub na pojeździe niskopodłogowym.

• W trakcie transportu ważne jest 
przestrzeganie dopuszczalnych wymiarów 
i ciężarów.

• Jeśli maszyna jest przewożona na 
niskopodłogowym pojeździe lub przyczepie, 
musi być przymocowana pasami lub innym 
urządzeniem.

• Przed przystąpieniem do transportu maszyny 
po drogach publicznych, maszynę należy 
ustawić w jej położeniu transportowym i 
spełnić warunki dot. transportu drogowego.

Szerokość transportowa może 
być różna, zależnie od ustawienia 
części pracujących (talerzy, wału 
itp.).  Aby osiągnąć minimalną 
szerokość transportową, może być 
konieczna regulacja tych elementów. 

Ustawienie, m.in. przyłączenie 
urządzeń transportowych powinno 
się odbywać na poziomie terenu; 
aby to osiągnąć, może być 
konieczne obniżenie maszyny.

• Maksymalna prędkość dopuszczalna 
wynosi 25 km/h (16 mil/h).

 
2.3 Instalacja
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych i 
konserwacyjnych istnieje większe ryzyko 
obrażeń. Dlatego ważne jest wcześniejsze 
zaznajomienie się z maszyną i przeczytanie 
instrukcji obsługi. 

Przeszkolenie operatorów i pierwszą instalację 
maszyny przeprowadzają specjaliści z naszego 
serwisu lub autoryzowani dystrybutorzy.  

Przed tym w żaden sposób nie wolno używać 
tej maszyny! Maszynę można przekazać do 
eksploatacji wyłącznie po udzieleniu instrukcji 
przez naszych serwisantów lub autoryzowanych 
dystrybutorów.

• Jeśli ze względów transportowych zostały 
zdemontowane jakieś moduły lub części, 
takie części lub moduły powinny zostać 
zamontowane przez naszych serwisantów 
lub autoryzowanych dilerów przed 
udzieleniem instrukcji. 

• Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe

• Przesmarować wszystkie złączki i 
połączenia

• Sprawdzić wszystkie linie i połączenia 
hydrauliczne pod względem uszkodzeń
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2.4 Przygotowanie i ustawienie
W tym rozdziale zamieszczono informacje 
przydatne w przygotowaniu do użycia 
ciągnika i maszyny. Informacje obejmują 
zadania sezonowe i zadania przy zmianach 
konfiguracji ciągnika i siewnika. Przed użyciem 
maszyny w polu, maszynę należy podczepić 
do odpowiedniego ciągnika, skontrolować 
układy i wypoziomować siewnik. Przed użyciem 
siewnika po raz pierwszy i następnie okresowo, 
wymagane są konkretne regulacje i kalibracje.

2.4.1 Ustawienie początkowe
• Zainstalować w kabinie ciągnika konsolę 
monitora.

 Konsolę należy zamontować tak, aby 
łatwo można było monitorować pracę 
ale, żeby konsola nie przeszkadzała 
w bezpiecznej obsłudze ciągnika w 
polu czy na drogach publicznych.

• Ustawić wysięg znacznika przejazdów (str. 40).

2.4.2 Ustawienie sezonowe
Po dostawie maszyny na początek należy ją 
użyć z nowym ciągnikiem, także sezonowo i w 
razie potrzeby wykonać poniższe kontrole, a 
nastepnie wykonywać je rutynowo:

• Wypoziomowanie i wyrównanie skrzydeł.

• Kalibracja czujnika prędkości.

• Przedmuch całego układu pneumatycznego 
w celu usunięcia kondensatu. Kontrola 
przepływu powietrza na każdym rzędzie dla 
stwierdzenia ewentualnego zatykania. 

• Usunięcie smaru z tłoczysk siłowników, 
jeśli zostały tak zabezpieczone przy ostatnim 
składowaniu.

2.4.3 Ustawienie przed uprawowe
Przed rutynowym ustawieniem 
wykonać tę listę kontrolną:

• Przeczytać i zrozumieć rozdział 
„Informacje dot. bezpieczeństwa”, 
zaczynając od str. 12.

• Sprawdzić, czy wszystkie części 
pracujące swobodnie się poruszają, śruby 
są dokręcone a zawleczki są zapięte.

• Sprawdzić czy założone są wszystkie 
smarowniczki i czy są nasmarowane. Zob. 
„Konserwacja i smarowanie” na str. 76.

• Sprawdzić, czy wszystkie tablice 
ostrzegawcze i reflektory są prawidłowo 
rozmieszczone i są czytelne. W razie 
uszkodzenia wymienić.

• Napompować wszystkie opony zgodnie  z 
zalecanym ciśnieniem a śruby na kołach są 
dokręcone zgodnie ze specyfikacją. Zob. 
„Tabela ciśnień w oponach” str. 84.
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2.5 Podczepianie ciągnika z 
siewnikiem

Istnieje możliwość ciężkich obrażeń 
lub śmierci w razie zgniecenia 
między ciągnikiem a siewnikiem. 
Nigdy nie stać ani nie trzymać 
żadnej części ciała pomiędzy 
siewnikiem a ciągnikiem w ruchu. 
Przed połączeniem kabli i węży 
zatrzymać silnik ciągnika i włączyć 
hamulec postojowy. 

1. Cofnąć ciągnikiem, aby wyrównać cięgła 
ciągnika i zawieszenie siewnika.

2. Zapiąć cięgła i zawieszenie siewnika 
sprawdzając , czy kule siedzą prawidłowo.

3. Unieść cięgła i zawieszenie i przesunąć 
podporę parkingową w położenie robocze.

4. Wyłączyć ciągnik i wyciągnąć kluczyk ze 
stacyjki.

5. Podłączyć węże hydrauliczne (str. 25).

6. Podłączyć węże hamulcowe (str. 26).

7. Podłączyć kable elektryczne (str. 27).
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Dla dmuchawy hydraulicznej wąż 
z symbolem cofniętego siłownika 
podłączyć do ciśnieniowej strony silnika.

Silnik dmuchawy wymaga dodatkowo podłączenia 
przewodu (trzeciego) odbioru wycieków płynu 
chłodniczego i smarowania do zbiornika.

2.7 Podłączenie hamulców
W przypadku siewnika Centurion dostępne 
są dwa układy hamulcowe (hamowanie 
przyczepy); dwuobwodowy i jednoobwodowy 
układ pneumatyczny. W obu układach zdalne 
gniazda w ciągniku hamulca przyczepy 
obsługują siłownik podporządkowany na 
siewniku. Układy hamulcowe przyczep są 
zwykle zintegrowane z hamulcami ciągnika i 
sterują hamulcami przyczepy jeśli w trakcie 
ruchu ciągnika użyte zostaną hamulce ciągnika.  
Układ hamulcowy przyczepy może ale nie 
musi być zintegrowany z układem hamulca 
postojowego ciągnika. Hamulce przyczepy nie 
są automatycznie włączane przy przekładni 
ciągnika w położeniu postojowym i nie muszą 
być włączane hamulcem awaryjnym ciągnika.

Należy upewnić się, czy operator 
rozumie kiedy hamulce siewnika 
są włączane i zwalniane.

Używając hamulców przyczepy należy 
również rozumieć i przestrzegać ograniczeń 
eksploatacyjnych ciągnika.  Na przykład, 
używając hamulców przyczepy generalnie 
konieczne jest sprzężenie hamulców 
dzielonych i unikanie hamowania różnicowego.

2.6 Podłączenie węży 
hydraulicznych

Uchodzący płyn pod ciśnieniem 
może mieć ciśnienie wystarczające 
do penetracji skóry, powodując 
obrażenia ciężkie. Unikać 
ryzyka, odpuszczając ciśnienie 
przed rozłączeniem przewodów 
hydrauliczntch. Sprawdzić 
ewentualne nieszczelności za 
pomocą kawałka papieru lub 
kartonu - NIE CZĘŚCI CIAŁA. 
Pracując na układzie hydraulicznym 
nosić rękawice ochronne i okulary 
ochronne. W razie wypadku, 
natychmiast skorzystać z pomocy 
medycznej udzielonej przez 
lekarza zaznajomionego z takimi 
obrażeniami.

Przy instalacjach hydraulicznych mogą 
pracować wyłącznie odpowiednio przeszkoleni 
pracownicy!

Węże hydrauliczne Great Plains mają oznaczenia 
kolorami, pomocne przy podłączaniu do gniazd 
w ciągniku. Węże dochodzące do tego samego 
zaworu zdalnego mają rękojeści tego samego 
koloru.

Wąż ciśnieniowy dmuchawy (czarny) musi być 
podłączony do obwodu, który będzie w stanie 
dostarczyć stały przepływ o dużej objętości.

Aby rozróżnić węże na tym tym samym obwodzie 
hydraulicznym, zob. etykiety na końcach węży. 
Przyłącze niskociśnieniowe odbioru wycieków 
do zbiornika: Podłączyć wąż odbioru wycieków 
do zbiornika do niskociśnieniowego przyłącza, 
aby zabezpieczyć uszczelnienia silnika 
hydraulicznego dmuchawy.

Niskociśnieniowy wąż powrotu z silnika 
oznaczony „SUMP” podłączyć do 
niskociśnieniowego na wysoki przepływ gniazda 
powrotu. Przewód ściekowy wyróżnia się 
złączem z gwintem  ¾" BSP. 
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2.7.1 Podłączenie hamulców 
pneumatycznych
Przy podłączaniu i rozłączaniu dowolnego 
elementu maszyny Great Plains wyposażonej 
w hamulec PNEUMATYCZNY lub 
PNEUMATYCZNY czy HYDRAULICZNY 
układ hamulcowy należy wykonać poniższą 
procedurę. Należy pamiętać, że ta procedura 
nie dotyczy żadnych maszyn wyposażonych 
TYLKO w układ HYDRAULICZNY.

Przy podłączaniu:
1. Obrócić się ciągnikiem do maszyny i 
podłączyć maszynę do ciągnika, zgodnie z 
instrukcjami na str. 24.

2. Przy podłączonej maszynie podłącz 
przewody pneumatyczne. Przy podłączaniu 
pamiętać, że najpierw podłącza się żółty 
przewód a potem czerwony.

3. Teraz węże hamulcowe są podłączone i 
gotowe do działania.

4. Kontynuować podłączanie zgodnie z 
instrukcjami na str. 26.

Przy rozłączaniu:
1. Maszynę ustawić w pozycję postojową, 
zgodnie z opisem na str. 34.

2. Z maszyną wciąż połączoną z ciągnikiem 
odpiąć najpierw czerwony przewód a potem 
żółty.

3. Teraz hamulce są WŁĄCZONE  i trzymają 
maszynę w ustalonym położeniu, zakładając, 
że zostały prawidłowo wyregulowane i 
odpowiednio serwisowane. (Uwaga: po 
odpowietrzeniu zbiornika maszyny, kiedy 
wszystkie przewody zostaną odłączone 
hamulce puszczą (tak jak po naciśnięciu 
grzybka). 

4. Kontynuować rozłączanie maszyny, aż do 
całkowitego rozłączenia.
          

Wykonując te instrukcje widać, że 
w ŻADNYM punkcie podłączania 
czy rozłączania czerwony 
przewód nie zostaje sam w 
ciągniku. Jest to zamierzone i 
należy traktować jako żelazną 
zasadę przy podłączaniu węży.

Nie używać maszyny z „jedno 
obwodowym” układem hamulca 
pneumatycznego. Ten siewnik 
jest przeznaczony do prędkości 
transportowych, które wymagają 
układu hamulca pneumatycznego 
z „podwójnym obwodem”. Układ 
z pojedynczym obwodem w 
ciągniku nie naładuje zbiornika, 
który napędza hamulce siewnika.

2.7.2 Podłączenie hamulców 
hydraulicznych
Jest to pojedynczy przewód hydrauliczny 
podłączony do gniazda hamulcowego 
ciągnika.  Ma złącze typu mufa.

Rys. 2. Wąż podłączeniowy hamulca 

2. Transport / Instalacja
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2.7.3 Oznakowanie kolorami 
hydrauliki
Węże hydrauliczne są oznakowane kolorami 
za pomocą opasek identyfikujących różne 
obwody. Węże z 1 opaską wskazują stronę 
siłownika a z 2 opaskami stronę tłoczyska.

2.7.4 Podłączenie elektryczne
Przed wykonaniem połączenia upewnić 
się, że ciągnik jest wyłączony z 
wyłączonym zasilaniem akcesoriów. 

1. Spasować złącze oświetlenia z gniazdem 
ciągnika.

2. Spasować złącze monitora z wiązką 
przewodów ciągnika.

3. Spasować wszelkie złącza opcjonalne lub z 
rynku wtórnego. 

Wykonać podłączenia przed ruszeniem 
z siewnikiem. Niektóre obwody 
hydrauliczne są pod kontrolą monitora.

RYS. 3. Połączenia elektryczne

2.7.5 Obsługa lampy 
ostrzegawczej
Lampa ostrzegawcza powinna być 
włączona we wszystkich przypadkach 
transportowania i użycia maszyny. Lampa 
wchodzi w skład głównego obwodu świateł 
i świeci się, jeśli światła są włączone.

Op. Oznakowanie Funkcja Zawór SCV w ciągniku
CDA 400 i 300

Rozłóż skrzydła

Podnieś

Podwójnego działania
Opuść

Złóż skrzydła

Dmuchawa hydrauliczna

Powrót do zbiornika

Odprowadzenie wycieków do 
zbiornika (600, 400)

Siłownik z pamięcią - opuszczanie

Siłownik z pamięcią - wznoszenie

Płyta wyrównująca - opuszczanie

Płyta wyrównująca - wznoszenie

Jednostronnego 
działania z priorytetem

Niskociśnieniowy o 
dużym przepływie

Powrotny bezciśnieniowy

Podwójnego działania

Podwójnego działania
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2.8 Wysokości i wypoziomowanie
Wszystkie segmenty ramy powinny być 
na właściwej wysokości i w poziomie, aby 
utrzymać równą głębokość uprawy. Wysokość 
podczepienia determinuje poziom ramy głównej 
i musi być na jednolitej wysokości zarówno do 
utrzymania poziomu jak i utrzymania kalibracji 
szybkości radaru.

Nie ma potrzeby okresowej regulacji 
wypoziomowania ramy. W przypadku 
problemów z nierówną głębokością, konieczne 
jest wypoziomowanie siewnika.

Aby zapewnić jednolitość głębokości siewu, 
rama podczas uprawy powinna być ustawiona 
w poziomie.  Niedopilnowanie tego może być 
przyczyną, że maszyna nie będzie dawać 
spodziewanych wyników.

2.9 Sprawdzenie wysokości 
siewnika
Rama maszyny powinna w trakcie pracy 
znajdować się poziomo względem gruntu. 
Dzięki temu zespoły rzędowe będą pracować 
w najbardziej jednolitej głębokości uprawnej.

Dane warunki glebowe, zbioru, zużycie 
talerzy i inne czynniki mogą stworzyć 
potrzebę innej wysokości belki narzędziowej.

Wysokość talerzy kultywacyjnych i płyty 
wyrównującej jest hydraulicznie sterowana 
przed wałem oponowym. W maszynach 
wyposażonych w opcjonalne ogniwa 
obciążnikowe przenoszenie ciężaru skrzydeł jest 
kontrolowane automatycznie. Ciśnienie można 
monitorować na manometrze z przodu maszyny.

W maszynach bez opcjonalnych ogniw 
obciążnikowych ciśnienie skrzydła można 
regulować ręcznie. (zob. rys. 4).

Rys. 4. Zawór ciśnieniowy skrzydła 

Sprawdzając wysokość belki narzędziowej:

1. Siewnik przestawić w reprezentacyjne 
warunki uprawianej gleby.

2. Ustawić wysokość zaczepu.

3. Opuścić i rozwinąć maszynę (str. 29).

4. Pociągnąć do przodu jakieś 10 metrów, aby 
redlice doszły do gruntu.

5. Sprawdzić wysokość belki narzędziowej na 
całej długości.

2.9.1 Ustawienie znacznika 
przejazdów
Przed pierwszym użyciem należy ustawić 
lub skontrolować wysięg znacznika. Zob. 
„Ustawianie znacznika przejazdów” na str. 40.

Przed każdą sesją siewną, skontrolować 
i ustawić zgodnie z „Ustawienie talerza 
znacznika przejazdów” na str. 41.
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2.10 Rozkładanie i składanie
Składania i rozkładanie maszyny można wykonać 
tylko przy całkowitym odpowietrzeniu układów 
hydraulicznych i całkowitym naładowaniu olejem 
hydraulicznym. Pozostawać i trzymać innych z 
dala podczas składania i rozkładania.

Podczas składania, rozkładania, eksploatacji lub 
transportu trzymać się z dala od podwieszonych 
linii energetycznych. Maszyna nie jest uziemiona. 
W przypadku wysokich napięć może dojść do 
śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym 
bez bezpośredniego dotknięcia.  Jakiekolwiek 
napięcie przewodowe obecne na maszynie, 
wózku czy ciągniku może spowodować 
obrażenia ciężkie lub śmierć.

Trzymać ludzi z dala od siewnika i ciągnika 
w trakcie składania. Ryzyko obejmuje 
zakleszczenie lub zgniecenia na przegubach i w 
wielu miejscach w zespołach obrotowych.

Zapewnić, aby blokady skrzydeł były prawidłowo 
założone. W razie awarii hydrauliki lub 
przesunięcia dźwigni układu hydraulicznego, 
niezablokowane skrzydła mogą nagle opaść 
powodując poważny wypadek drogowy 
lub zgniatając wszystko co jest pod nimi 
doprowadzając do śmierci, ciężkich obrażeń i 
zniszczonego mienia. 

Nie używać opon jako stopni czy podestu. 
Przy opuszczonej maszynie wszystkie opony 
mogą mieć lekki kontakt z ziemią lub swobodę 
obracania się. Maszynę składać wyłącznie 
na twardym i poziomym podłożu. W razie 
zaparkowania na zboczu, może być trudne lub 
niemożliwe zaczepienie lub zwolnienie drążków 
blokad skrzydeł. 

W trakcie składania lub rozkładania 
elementy robocze siewnika muszą 
być całkowicie podniesione. 

2.10.1 Rozkładanie
Poniższe kroki podano przy założeniu, że 
siewnik jest złożony do transportu, w stanie 
jak przy dostawie. Należy postępować zgodnie 
z podaną poniżej instrukcją aż do skutku. 

1. Siewnik umieścić na równym gruncie z 
odpowiednim zapasem wolnej przestrzeni od 
góry i z boków na wykonanie rozłożenia.

2. Sprawdzić i upewnić się, czy maszyna jest 
podniesiona na osi transportowej i przednim 
zaczepie.

3. Upewnić się, że elementy robocze są 
podniesione. Odblokować zawory i opuścić 
siewnik (aktywować obwód za pomocą przycisku 
podnieś/opuść raise/lower).

4. Rozłączyć blokadę skrzydeł.

Rys. 5. Blokada skrzydła 

4. Na panelu sterowania przycisnąć klawisz 
"Fold", aby wybrać obwód składania. Teraz 
do składania lub rozkładania można użyć 
rozdzielaczy w ciągniku. Przy rozkładaniu 
jedno skrzydło może  dojść do ziemi wcześniej 
niż drugie. W operacji rozkładania nieznaczna 
asymetryczność nie jest niczym niezwykłym.
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2.10.2 Składanie
Złożyć siewnik do przejazdu między 
polami, transportu po drogach 
publicznych, parkowania lub składowania.

Należy postępować zgodnie z podaną poniżej 
instrukcją aż do skutku.

1. Sprawdzić, czy znaczniki przejazdów są 
całkowicie złożone.

2. Siewnik umieścić na równym gruncie z 
odpowiednim zapasem wolnej przestrzeni od 
góry i z boków na wykonanie rozłożenia.

3. Aktywować obwód podnośnika przez 
włączenie przycisku transport drogowy „Road 
transport”. Cofnąć siłowniki podnośnika, 
aby podnieść siewnik do profili blokady. 
Zablokować na zaworach. Sprawdzić, czy 
przedni zaczep jest całkowicie podniesiony.

4. Na panelu sterowania aktywować obwód 
składania, aby cofnąć siłowniki składania.

Jedno skrzydło może  dojść do ogranicznika 
wcześniej niż drugie. Niewielka asymetria przy 
składaniu nie jest niczym niezwykłym.

5. Zapewnić, aby blokady skrzydeł prawidłowo 
zaskoczyły.

W trakcie składania lub rozkładania 
elementy robocze siewnika muszą 
być całkowicie podniesione. 
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2.11 Opuszczanie i podnoszenie 
siewnika
W tym rozdziale opisano opuszczanie i 
podnoszenie siewnika za pomocą siłowników 
podnoszenia osi.

W trakcie opuszczania i podnoszenia 
pozostawać z dala od skrzydeł i redlic. Skrzydła 
są wyjątkowo ciężkie i są poruszane ciśnieniem 
hydraulicznym. Ostrza tarcz i talerzy redlic 
są ostre. Podczas opuszczania redlice mogą 
przeciąć lub zgnieść wszystko co jest pod 
nimi. Mogą spowodować ciężkie obrażenia lub 
śmierć.

Włączyć hamulce w ciągniku, użyć hamulca 
postojowego, niedopuszczając przemieszczenia 
się ciągnika. W trakcie podnoszenia i 
opuszczania pozostawać z dala od wszystkich 
opon i zespołów rzędowych.

Nie opuszczać, jeśli operacje składania wciąż 
trwają lub nie są całkowicie skończone. Redlice 
mogą się wkopać w ziemię lub ciągnąć się po 
ziemi co może je uszkodzić.

Otwierając zawory nie wolno stać 
z przodu kół transportowych. 
Otwierając zawory sprawdzić, 
czy nie został aktywowany tryb 
podnoszenia. 

2.11.1 Opuszczanie
Sprawdzić, czy blokady pozycji serwisowej są 
zainstalowane na siłownikach podnoszenia kół.

Przed złożeniem lub rozłożeniem siewnik 
powinien być podniesiony (zapewniając, że 
elementy robocze są stale podniesione).

Wszystkie osoby muszą przebywać z dala od 
sekcji redlicowej.

Siewnik opuszcza się przez wybranie na panelu 
sterowania przycisku transportu drogowego 
'road transport' i suwakiem zaworu sterujące w 
ciągniku.

Nie stawać na oponach. Koło 
może nagle i bez ostrzeżenia się 
ruszyć, jeśli służy jako stopień, 
doprowadzając do ciężkich obrażeń. 
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2.11.2 Podnoszenie
Do wykonania składania i rozkładania 
elementy robocze powinny być 
podniesione. Opuszczone elementy 
robocze wewnątrz skrzydeł w 
trakcie składania lub rozkładania 
ciągną lub uderzają na boki, co 
może doprowadzić do uszkodzeń. 

W razie ostrych skrętów i cofania 
zawsze całkowicie podnieść 
zespoły rzędowe i sekcję 
uprawową. Cofanie z opuszczonymi 
redlicami może je uszkodzić. 
Ostre skręty z opuszczonymi 
redlicami mogą uszkodzić 
redlice blisko środka skrętu. 

Sprawdzić, czy wszystkie osoby przebywają 
poza zasięgiem sekcji maszyny.

Po złożeniu maszyny, na pulpicie sterowniczym 
nacisnąć przycisk „Road transport”. Aktywuje się 
obwód umożliwiający za pomocą rozdzielaczy 
w ciągniku podniesienie lub opuszczenie na 
kołach transportowych. Następnie na zaworach 
można zablokować siłowniki  (zob. rys. 7). Do 
transportu drogowego, przed zablokowaniem 
na zaworach siłowniki powinny być cofnięte do 
blokad pozycji.

Rys. 6. Blokady pozycji w położeniu serwisowym

Rys. 7. Blokady pozycji w położeniu roboczym/
rozłączenia

Do uzyskania wysokości transportowej lub 
serwisowej można wykorzystać blokady 
mechaniczne. 

Maszynę można transportować przy dowolnej 
wysokości zapewniającej odpowiedni prześwit 
pod maszyną. 

Blokady pozycji służą do 
ograniczenia skoku siłownika 
w trakcie zwykłej eksploatacji. 
Blokady pozycji można całkowicie 
wysunąć TYLKO w przypadku 
całkowitego podniesienia maszyny 
do serwisowania. Nie próbować 
ruszyć maszyny, która znajduje się 
w położeniu serwisowym. 
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2.12 Transport siewnika
Waga ciągnika musi stanowić co 
najmniej 67% ciężaru ciągniętego 
siewnika. Należy zapewnić, że 
pojazd ciągnący jest adekwatny do 
zadania. Użycie nieadekwatnego 
pojazdu ciągnącego jest skrajnie 
niebezpieczne i może spowodować 
utratę kontroli, ciężkie obrażenia 
i śmierć. Zob. tabela z danymi 
technicznymi str. 35. Nie ciągnąć 
siewnika, jeśli przekroczona 
zostanie dopuszczalna obciążalność 
pojazdu.

Sprawdzić dopuszczalną nośność 
mostów i zgodnie z tym zaplanować 
trasę. Załadowany siewnik może 
przekroczyć nośności mostów, które 
są na trasie.

Maksymalna dopuszczalna prędkość 
transportowa wynosi bez wyjątku 
25 km/h (16 mil/h), a przy lżejszym 
ciągniku mniej. Przekroczenie 
prędkości może doprowadzić do 
utraty kontroli i niemożliwości 
zatrzymania. Zmniejszyć prędkość w 
przypadku załadowanego materiału 
siewnego lub jeśli warunki drogową 
nie są idealne.

Sprawdzić, czy przy złożonych 
skrzydłach jest załączona blokada 
skrzydeł.

Napompować opony zgodnie ze 
specyfikacją fabryczną. Nakrętki 
na kołach dokręcić zgodnie ze 
specyfikacją.  Niedopompowane 
opony lub luźne nakrętki mogą 
doprowadzić do utraty kontroli. 
Nadmierne napompowanie opon 
lub przeciągnięcie nakrętek może 
doprowadzić do nagłej awarii i 
utraty kontroli. Utrata kontroli może 
być przyczyną groźnego wypadku 
skutkującego śmiercią, obrażeniami 
i zniszczeniem maszyny.

Regularnie sprawdzać lampy i 
reflektory. W razie potrzeby wymienić 
żarówki i wyblakłe, zniszczone lub 
brakujące odblaski ostrzegawcze. W 
trakcie transportu używać świateł. 
Światła i odblaski są krytyczne 
dla widzialności, szczególnie 
jeśli inni kierowcy nie przywykli 
do sprzętu rolniczego na drodze 
lub nie spodziewają się napotkać 
wolno poruszającego się pojazdu. 
Światła przednie należy umieścić w 
położeniu do transportu drogowego.

Rys. 8. Światła przednie w pozycji do transportu 
po drogach.
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2.13 Parkowanie maszyny
Aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku wilgoci, 
maszynę o ile to możliwe należy parkować 
wewnątrz budynku lub pod przykryciem.

Manewrując maszyną uważać na to co znajduje 
się w pobliżu. Upewnić się, że na obszarze 
manewrowania nie ma nikogo (uwaga na 
dzieci!).

1. Maszynę zaparkować na poziomym i 
stabilnym gruncie. 

2. Opuścić maszynę na podporę parkingową 
lub koła transportowe, zapewniając jej 
stabilność. Sprawdzić, czy sworzeń jest 
prawidłowo wsadzony.

3. Odpiąć maszynę z cięgieł ciągnika.

4. Wyłączyć ciągnik i wyciągnąć kluczyk ze 
stacyjki.

5. Odpiąć węże hydrauliczne i złącza 
elektryczne i hamulcowe.

Rys. 9. Podpora parkingowa w położeniu 
„parkowanie”. 
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Wpisz numer katalogowy

3. Dane techniczne

* Dla optymalnych osiągów ważne jest właściwe dopasowanie danej maszyny z ciągnikiem.

3.0 Tabela z danymi technicznymi 

4,0 m 3,0 m

Szerokość robocza 4000 mm 3000 mm
Szerokość transportowa 2980 mm 2980 mm
Wysokość transportowa 2960 mm 2960 mm
Długość transportowa 8800 mm 8800 mm
Waga 6600 kg 4600 kg
Pojemność skrzyni nasiennej 3000 litrów 3000 litrów
Wym. moc ciągnika* 150-260 HP 110-260 HP
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4. Regulacja / Eksploatacja

4.1 Opis

Rys. 10. Great Plains Centurion

1. Łącznik przedni
2. Spulchniacze śladów
3. Talerze uprawowe
4. Płyta wyrównująca
5. Wał oponowy
6. Redlice talerzowe
7. Brona posiewna
8. Znacznik przedwschodowy
9. Głowica rozdzielcza
10. Znacznik przejazdów
11. Skrzynia nasienna

Zaprojektowana w ramach promocji nowych 
standardów wydajności i efektywności 
działania maszyna Centurion posiada 
szereg innowacyjnych cech połączonych 
ze sprawdzonymi technologiami. Wynikiem 
jest talerzowy siewnik uprawowy, doskonale 
nadający się przy minimalnej uprawie i 
systemach tworzonych z wykorzystaniem 
pługa, który daje doskonałą dokładność siewu, 
jednolite rozmieszczenie nasion i niezawodną 
kontrolę głębokości w całym zakresie 
rodzajów i warunków glebowych. Centurion 
to produkt dobrze sprawdzonej filozofii "nauki 
zasiewu", zapewniającej jednolity wzrost i 
optymalny plon.

Podrozdział spisu treści
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4.2 Instrukcje obsługi
W tym rozdziale zamieszczono ogólne procedury 
obsługi. Doświadczenie, znajomość maszyny i 
poniższe informacje doprowadzą do sprawnej 
obsługi i dobrych nawyków w pracy. Maszyny 
rolnicze należy obsługiwać zawsze z myślą o 
bezpieczeństwie.

Aby osiągnąć pełną wydajność, trzeba rozumieć 
działanie wszystkich komponentów i wykonanie 
ustawień dla optymalnych wyników polowych.

Jeśli nawet dane warunki uprawowe rzadko się 
zmieniają, niektóre części wymagają okresowej 
regulacji ze względu na zwykłe zużycie.

4.3 Lista kontrolna przed 
uruchomieniem
Wykonać poniższe kroki przed 
przetransportowaniem siewnika w pole.

Przed podaniem ciśnienia sprawdzić wszystkie 
linie hydrauliczne i złącza.

Uchodzący płyn pod ciśnieniem 
może mieć ciśnienie wystarczające 
do penetracji skóry. Płyn uchodzący 
z bardzo małego otworu może 
być prawie niewidoczny. Przy 
sprawdzaniu ewentualnych 
przecieków używać papieru lub 
tektury, a nie części ciała i zakładać 
ciężkie rękawice. W razie wypadku, 
natychmiast skorzystać z pomocy 
medycznej u lekarza posiadającego 
wiedzę i doświadczenie w tej 
dziedzinie.

• Zob. rozdział „Informacje 
dot. bezpieczeństwa”,
od str. 12.

• Smarowanie wykonać zgodnie z 
informacjami w rozdziale „Konserwacja i 
smarowanie” na str. 76.

• Sprawdzić ciśnienie we wszystkich oponach. 
Zob. „Tabela ciśnień w oponach” str. 84.

• Sprawdzić wszystkie śruby, sworznie 
i elementy złączne. Śruby dokręcić 
momentem zgodnie z „Tabela wartości 
momentów” na str. 84.

• Sprawdzić siewnik pod względem zużytych 
lub zniszczonych części. Naprawić lub 
wymienić części przed wyruszeniem w pole.

• Sprawdzić pod względem ewentualnych 
wycieków węże hydrauliczne, armaturę 
i siłowniki. Naprawić lub wymienić przed 
wyruszeniem w pole.
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4.4 Podczepianie maszyny
Maszyna jest wyposażona z przodu w 
łącznik krzyżakowy kategorii 3 lub 4.

Rys. 11. Belka zaczepowa z łącznikiem 
krzyżakowym.

4.5 Spulchniacze śladów
Spulchniacze śladów są zamontowane na 
belce z hydraulicznym sterowaniem, które 
umożliwia ich przesunięcie do pozycji, w której 
będą iść po śladach ciągnika. Każdy ząb jest 
sprężynowany, co umożliwia przeskoczenie 
po kamieniach i innych przeszkodach.

Głębokość spulchniaczy śladów ma możliwość 
regulacji, przez wyciągnięcie sworznia i 
przesunięcie do góry lub na dół ząbkowanego 
profilu na wsporniku montażowym. 
Następnie założyć z powrotem sworzeń.

Rys. 12. Spulchniacze śladów w pozycji 
podniesionej. 

Rys. 13. Spulchniacze śladów w pozycji 
roboczej. 
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4.6 Część kultywacyjna
Maszyna jest wyposażona w dwa rzędy talerzy 
kultywacyjnych, które przecinają i mieszają 
resztki pożniwowe. Rozstaw tarcz 250 mm 
zapewnia dobrą uprawę.

Deflektory zamontowane na końcach skrzydeł 
zatrzymują glebę w szerokości maszyny.

Istniej możliwość niezależnej regulacji „w ruchu” 
talerzy kultywacyjnych i płyty wyrównującej.

Ustawienie głębokości sekcji uprawowej jest 
kontrolowane za pomocą hydraulicznych 
siłowników z pamięcią. Siłowniki działają 
przez skrócenie skoku siłownika, aby uzyskać 
wymaganą przez użytkownika głębokość 
uprawową.

Rys. 14.Płyty wyrównujące

Ząbkowane talerze uprawowe
Ząbkowane 460 mm talerze uprawowe 
charakteryzują się bezobsługowymi piastami 
z uszczelnieniem i gumowymi zawieszeniami 
amortyzującymi wstrząsy.

Redlice Turbo
Dzięki konstrukcji turbo ostrze tarczy atakuje 
pionowo resztki pożniwne, co daje lepsze cięcie 
i penetrację przy lepszych kontakcie ziarna z 
glebą. Rozstaw talerzy zależy od konkretnego 
określonego międzyrzędzia 125 mm lub 167 
mm, jeśli pracują razem z redlicami.
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4.7 Znaczniki przejazdów

4.7.1 Ustawienie wysięgu 
znacznika przejazdów
Przy dostawie wysięg znacznika zwykle jest 
ustawiony w położeniu transportowym (ramię 
całkowicie schowane) i trzeba go ustawić w 
położenie robocze. Następnie wysięg należy 
okresowo sprawdzać, a także sprawdzać i 
regulować, jeśli:

• zmieniła się głębokość maszyny,
• zmienił się kąt tarczy znacznika lub;
• zmienił się kierunek rzutu tarczy.

Rys. 15. Znacznik przejazdów 

Zmierzyć wysięg znacznika w reprezentacyjnych 
warunkach polowych przy redlicach w gruncie, 
po ustawieniu wysokości sekcji uprawowej 
(str. 39) i przeniesieniu ciężaru skrzydła (o ile 
dotyczy). Jeśli przy ustawianiu wysięgu redlice 
nie znajdują się na głębokości uprawowej, luka 
między przejazdami będzie za duża.

Wysięg znacznika mierzy się na gruncie, od osi 
skrajnej zespoły rzędowej do śladu talerza.

Wysięg znacznika jest po prostu połową 
rozstawu (odległość pomiędzy skrajnymi 
rzędami) plus luka między przejazdami równa 
szerokości jednego rzędu. 

Aby zmienić wysięg znacznika na opuszczonym 
siewniku:

1. Pociągnąć siewnik do przodu około 10 m, 
zostawiając znak i bruzdę.

2. Poluzować śrubę U (A) mocującą ramię 
znacznika.

3. Wysunąć lub wsunąć ramię, aż tarcza 
znajdzie się na żądanej odległości.

4. Dokręcić śrubę U.

5. Złożyć znacznik.

6. Tarcze znacznika przejazdów mogą być 
ostre. Zachować ostrożność przy ustawianiu w 
tym miejscu.

Rys. 16. Ustawienie znacznika przejazdów 
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4.7.2 Ustawienie tarczy znacznika 
przejazdów
Kąt tarczy znacznika przejazdów można zmienić 
za pomocą ustawiacza znajdującego się na 
końcu ramienia wysięgu. Poluzowanie śrub A i B 
(rys. 17) pozwala ustawić żądany kąt tarczy. Po 
ustawieniu dokręcić śruby.

Widoczność znaku pozostawionego przez 
znacznik można poprawić odwracając tarczę na 
osi. Wykręcić nakrętki z osi. Przełożyć tarczę i 
zamocować nakrętkami.

Po ustawieniu sprawdzić wysięg znacznika. 
Taka regulacja może prowadzić do mniejszej lub 
większej zmiany wysięgu znacznika, co może 
doprowadzić do nieprawidłowej luki między 
przejazdami lub nałożenia się.

 
Rys. 17. Ustawienie kąta tarczy znacznika 
przejazdów 
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4.8 Skrzynia nasienna
Pojemność skrzyni nasiennej wynosi 3000 
litrów. Skrzynia nasienna jest wyposażona 
w przednie okno i 3 czujniki poziomu skrzyni, 
przy czym jednocześnie aktywne są tylko dwa. 
Dzięki temu dwa górne można ręcznie zaślepić 
lub odsłonić, zgodnie z wielkością wysiewanych 
nasion. Otwór w skrzyni nasiennej ma 2,7 m 
długości i 1 m szerokości - idealnie do ładowania 
czerpakiem. Jest również wyposażony w klapę 
odcinającą do łatwej zmiany wałka dozującego.

Rys. 18. Skrzynia nasienna 

4.8.1 Ładowanie skrzyni 
Zagrożenie uwięzieniem i szybkim 
uduszeniem: Nigdy nie wchodzić 
do skrzyni nasiennej, aby ją 
załadować, rozładować czy do 
wykonania konserwacji rutynowej. 
W trakcie eksploatacji pokrywa 
skrzyni ma być zamknięta, a na czas 
przechowywania pokrywę należy 
zamknąć i zablokować. Trzymać 
dzieci z dala od siewnika.

Pełny lub prawie pełny zasobnik 
może być groźną pułapką. Można 
utonąć w ziarnie lub w pustej 
przestrzeni pozbawionej tlenu i 
udusić się w ciągu kilku sekund. 
Szczególnie niebezpieczne są 
mostki i skorupy z ziaren.

W obecności niebezpiecznych 
wyziewów lub niskiej zawartości 
tlenu można szybko się udusić, 
nawet w pustej skrzyni z otwartą 
pokrywą. Może nie być żadnej woni 
ostrzegającej przed zagrożeniem.

Przed otwarciem pokryw skrzyni 
wyłączyć dmuchawę. Założyć 
okulary lub gogle ochronne i maskę 
przeciwpyłową lub oddechową. 
Nawet przy wyłączonej dmuchawie, 
przy dodawaniu ziarna lub 
nawozu tworzą się obłoki pyłu. 
Zagrożenia obejmują narażenie na 
niebezpieczne środki chemiczne, 
podrażnienie płuc i oczu.

4.8.2 Obsługa pokrywy skrzyni 
nasiennej
Pokrywa skrzyni nasiennej ma być zamknięta. 
Pokrywę można otwierać tylko do załadunku, 
czyszczenia i wyjątkowej konserwacji.

Założyć rękawice odpowiednie do ochrony 
przed ostatnio użytymi nawozami i zaprawami.

Pokrywę skrzyni otwiera się i zamyka na 
ramieniu z przechyłem 180˚.

Potencjalne zagrożenie 
pochwycenia palców. 
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4.9 Dmuchawa - informacje ogólne
Dmuchawa hydrauliczna dostarcza strumień 
powietrza, który przenosi materiał z dozowników 
przez główne węże do głowic rozdzielczych i 
następnie do węży wykonawczych do rzędów. 
Aby dostarczyć materiał z kalibrowanym 
wydatkiem, dmuchawa ma mieć prawidłowy 
kierunek obrotów i powinna pracować w wąskim 
zakresie prędkości.

Ryzyko uszkodzenia maszyny: Dmuchawę 
należy zawsze załączać przy niskiej prędkości 
silnika ciągnika. Załączenie dmuchawy przy 
wysokiej prędkości silnika ciągnika może 
spowodować uszkodzenie. Nie wolno odwracać 
przepływu hydraulicznego przy pracującej 
dmuchawie.

4.9.1 Obsługa dmuchawy w polu
Przy ciągniku na niskich obrotach, powoli 
wyciągnąć dźwignię regulacji na obiegu 
dmuchawy. Doprowadzić dmuchawę do 
zalecanej prędkości, (str. 44). Poczekać 15 
minut na zagrzanie się dmuchawy, przed 
rozpoczęciem uprawy.

Przed rozpoczęciem uprawy, obniżyć siewnik 
1,5 - 3 m (5 do 10 stóp). Przejście nasion z 
dozowników do rzędów zajmuje kilka sekund.

Pozostawiać pracującą dmuchawę w trakcie 
nawrotów na polu. Napęd dozownika jest 
wyłączany przy podniesionych redlicach.

Na koniec sadzenia, podnieść redlice. Zatrzymać 
przepływ materiału, przed wyłączeniem 
dmuchawy.

Wyłączyć dmuchawę ostrożnie przesuwając 
dźwignię na obiegu dmuchawy w pozycję 
„Float”. Dmuchawa nie staje natychmiast. Zawór 
zwrotny na obwodzie dmuchawy utrzymuje 
miejscowo obieg oleju, aż łopaty dmuchawy 
kręcące się bezwładnościowo staną.

4.9.2 Prędkość dmuchawy
Wymagana prędkość dmuchawy zależy znacznie 
od konfiguracji siewnika, wydatków aplikacji, 
prędkości w polu i właściwości materiału. Ustalić 
i zapisać ustawienia tak, aby były odpowiednie 
do danych operacji.

Idealna prędkość dmuchawy:

• przepływ przekracza wartość, dla której 
zapobiega się zatykaniu (od dwóch 
dozowników na siewnikach z podwójną 
skrzynią),

• przepływ jest równomierny na wszystkich 
wężach od dozownika i

• przepływ jest na tyle niski, aby 
zminimalizować odbijanie i łamanie się ziarna. 

Prędkość wentylatora monitoruje się na 
monitorze siewnika, ale sterowanie jest ręczne.

Jeśli wentylator nie może osiągnąć 3000 obr/min, 
prawdopodobnie rozłączony jest co najmniej 
jeden wąż. Powietrze przechodzi do skrzynki 
powietrza w dowolnym kierunku obrotów, ale 
przepływ powietrza przy odwróconym kierunku 
jest za mały do działania systemu.
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4.9.3 Regulacja prędkości 
wentylatora
Prędkość wentylatora należy ustawić 
adekwatnie do danej sytuacji.

Na początek przepływ ustawić na mały, średni 
przepływ wynosi 30-45 litrów/min (8-12 galony/
min).

Trzymać pracujący wentylator przez co najmniej 
15 minut przed siewem. Płyn hydrauliczny 
musi być gorący zanim wentylator i układy 
ciśnieniowe skrzydeł zaczną poprawnie działać.

Obserwować monitor wysiewu i wyregulować 
prędkość wentylatora, zwiększając lub 
zmniejszając przepływ hydrauliczny z ciągnika.

4.10 Wał oponowy
Dużej średnicy na całą szerokość centralny wał 
oponowy pracujący przed redlicami zapewnia 
stałą głębokość wysiewu i jednolitą konsolidację.

Przy trybie polowym wszystkie opony pozostają 
w kontakcie z gruntem przy zawracaniu na 
uwrocie. W trybie transportowym zwiększa się 
prześwit do gruntu.

Rys. 19. Wał oponowy 

Obr/min dmuchawy Limity
Minimum Maksimum

Mała dmuchawa [bez odprowadzenia wycieków do zbiornika]

Duża dmuchawa [z odprowadzeniem wycieków do zbiornika] do
do
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4.11 Elementy siewne
Maszyna jest wyposażona w precyzyjnie 
formowane wtryskowo głowice 
rozdzielające z wbudowanymi odcięciami 
ścieżek technologicznych i opcjonalnymi 
czujnikami przepływu ziarna i dokładnym 
dostarczeniem ziarna do każdej redlicy.

Precyzyjne położenie nasion jest obsługiwane 
przez ramiona redlicowe o dużej wytrzymałości 
z regulowanym dociskiem  40-160 kg  i 
łatwym nastawianiem głębokości. Istnieje 
opcja rozstawu redlic 167 mm lub 125 mm.

Maszyny wyróżniają się rozwiązaniem 
z podwójnymi 4 mm solidnymi tarczami 
przestawionymi przód do tyłu o 8 mm i w ten 
sposób otwierając efektywny  rowek siewny. 
Tarcze zamontowane na ramionach o dużej 
wytrzymałości z naciskiem do 160 kg zapewniają 
penetrację w najtwardszych warunkach.

4.11.1 Ustawienie zespołów 
rzędowych
Zespół rzędowy Great Plains serii 
00 może obejmować (w zależności 
od opcji) następujące możliwości:

Rys. 20. Zespół rzędowy 

1. Sprężyna dociskowa - Każdy zespół 
rzędowy jest zamontowany na maszynie na 
ramionach, co umożliwia niezależny ruch 
góra-dół. Regulowana sprężyna ustawia siłę z 
którą redlica przejeżdża przez przeszkody. Zob. 
„Regulacja sprężyny zespołu rzędowego” na 
str. 46.

2. Talerze - Podwójne tarcze otwierają 
bruzdę tworząc podłoże siewne. Przekładki 
dystansowe ustawiają tarcze dając czystą 
bruzdę. Zob. „Regulacja tarcz” na str. 46.

3. Przewód nasienny - dostarcza materiał 
siewny ze skrzyni nasiennej. Nie wymaga 
żadnej regulacji.

4. Kółka ugniatające - zamykają rowek 
nasienny. Kółka ugniatające podpierają 
również swobodny koniec zespołów rzędowych 
i są głównym elementem przy ustawianiu 
za pomocą rączki T głębokości siewu. 
Zob. „Głębokość redlic (Wysokość kółek 
ugniatających)” na str. 48.

5. Zagarniacz - (klapkowy - nie pokazano), 
nie wymaga żadnej regulacji, poza wymianą w 
razie zużycia.

Zagarniacz Keeton® (pokazany) poprawia 
kontakt ziarna z glebą i zapewnia stabilne 
ramię dla aplikacji z małym wydatkiem 
płynnego nawozu. Zob. „Regulacja zagarniacza 
Keeton®” na str. 48.

6. Skrobak wewnętrzny - pomaga zapobiegać 
zatykaniu przestrzeni pomiędzy tarczami. Zob. 
„Regulacja skrobaka tarcz” na str. 47.

7. Brona posiewna - wyrównuje grunt po 
zasiewie.
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4.11.2 Regulacja sprężyny zespołu 
rzędowego
Zwykle sprężyny zespołów rzędowych 
nie wymagają regulacji. Fabryczne 
ustawienia sprężyny zespołu rzędowego:

1. Długość sprężyny - 324 mm
2. Długość zespołu - 562 mm

W niektórych nietypowych warunkach, rzędy 
w śladach kół mogą wymagać cięższego 
ustawienia. Regulację wykonać przy rozłożonych 
skrzydłach i uniesionych nad gruntem rzędach 
tak, aby sprężyny nie były ściśnięte.

	

Rys. 21. Sprężyna zespołu rzędowego 

Poluzować nakrętkę zabezpieczającą 
3. Pokręcić nakrętką regulacyjną 4. 
Skrócić sprężynę, aby zwiększyć docisk; 
wydłużyć sprężynę, aby zmniejszyć docisk;

Każdy obrót nakrętki regulacyjnej to zmiana siły 
docisku na tarczy redlicy o około 1,7 kg/obrót.

Po ustawieniu siły, dokręcić 
nakrętkę zabezpieczającą.

4.11.3 Ustawianie talerza redlicy
Kąt i przesunięcie tarczy redlicy nie jest do 
regulacji, ale można przestawić odległość 
pomiędzy tarczami i robi się to, ponieważ 
tarcze zużywają się. Po wymianie tarczy należy 
ponownie ustawić przekładki dystansowe.

Idealny rozstaw powoduje, że tarcze stykają 
się na około 25 mm. Po włożeniu pomiędzy 
tarcze dwóch kartek papieru powinna 
pozostać między nimi luka od 0 do 44 mm.

Jeśli miejsce styku jest dużo większe lub 
mniejsze (lub nie ma go wcale), należy je 
ustawić przesuwając co najmniej jedną 
podkładką dystansową. Jeśli miejsce styku 
zmienia się przy obrocie tarczy, co najmniej 
jedna tarcza jest pogięta i trzeba ją wymienić.

Rys. 22. Kontrola styku tarczy
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4.11.4 Ustawianie styku tarczy
Zachować ostrożność przy ustawianiu 
w tym miejscu. Ostrza tarcz 
zespołów rzędowych mogą być ostre.

Rozłożyć maszynę. Ustawić maszynę jak do 
serwisowania z blokadą podniesienia (str. 32).

Wyciągnąć śrubę zabezpieczającą z jednej 
strony tarczy redlicy. Ostrożnie zdemontować 
tarczę notując ile podkładek dystansowych jest 
od wewnątrz a ile od zewnętrznej strony tarczy. 
Nie pogubić komponentów piasty i podkładek 
dystansowych. Aby zmniejszyć odległość 
pomiędzy tarczami (zwykły przypadek), 
przełożyć jedną podkładkę dystansową z 
wewnątrz na zewnątrz.

Przy montażu nowych tarcz, po 
zamontowaniu obu tarcz zwykle konieczne 
jest przełożenie zewnętrznych podkładek 
dystansowych z powrotem do wewnątrz.

Złożyć z powrotem i sprawdzić styk tarcz.

Rys. 23. Ustawianie podkładek dystansowych 

4.11.5 Ustawianie skrobaka talerza 
redlicy
Skrobaki talerzy szczelinowych są w standardzie. 
Skrobaki sprężynowe z węglika spiekanego 
są opcjonalne. Aby zapewnić swobodne 
kręcenie się talerzy redlicowych, pomiędzy 
talerzami zamontowane są skrobaki czyszczące 
obracające się talerze. 

Zachować ostrożność przy ustawianiu 
w tym miejscu. Ostrza tarcz 
zespołów rzędowych mogą być ostre.

Wraz ze zmianą warunków polowych może 
wystąpić konieczność regulacji skrobaków. W 
warunkach wilgotnych skrobaki należy obniżyć.  
Jeśli redlice nie kręcą się swobodnie, podnieść 
skrobaki. Aby je wyregulować, poluzować 
śrubę i odpowiednio przesunąć skrobak.

Rys. 24. Ustawianie skrobaka 



48 	 18-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

4. Regulacja / Eksploatacja

4.11.6 Ustawianie zagarniacza
Zespoły rzędowe obejmują klapkę siewną i 
są przystosowane do dwóch opcjonalnych 
zagarniaczy

Zagarniacz nie wymaga żadnej regulacji, 
jednak w razie zużycia wymaga wymiany i 
może wymagać skróceniu w przypadku dodania 
opcjonalnego zgarniacza po dostawie.

Ostrza tarcz zespołu rzędowego mogą być 
ostre. Zachować ostrożność przy ustawianiu w 
tym miejscu. Aby ustawić zagarniacz Keeton®, 
opuścić siewnik, aż tarcze zespołów rzędowych 
spoczną na gruncie.

4.11.7 Ustawianie zagarniacza 
Keeton® 
Opcjonalny zagarniacz Keeton® to profil ze 
specjalnego polimeru, który zjeżdża po rowku 
nasiennym. Łapie nasiona wychodzące z 
przewodu nasiennego i przytrzymuje do dna 
rowka "V".

Zagarniacz jest dostarczany z ustawionym 
naciągiem, zalecanym na pierwszy rok 
eksploatacji. W kolejnych latach eksploatacji 
śrubę napinającą 1. można dociągnąć zgodnie 
z wymaganiami. Naciąg zagarniaczy powinien 
być wystarczający do wepchnięcia nasion w 
dno rowka.

Rys. 25. Zagarniacz Keeton 	

4.11.8 Głębokość redlicy 
(wysokość kółka ugniatającego)
Zob. rys. 26.

Głębokość siewu redlicy ustawić poprzez 
regulację wysokości kółka ugniatającego.

W tym celu najpierw lekko podnieść redlice, 
następnie podnosić i przesuwać rączki T 
znajdujące się na górze redlic.

Ustawić wszystkie kółka ugniatające na tę 
samą wysokość. Każdy skok rączki to zmiana 
głębokości siewu o około 6 mm. Zakres regulacji 
w przybliżeniu wynosi 0-89 mm głębokości 
siewu.

Dla płytszego siewu rączki T przesuwać w 
stronę maszyny. Dla głębszego siewu rączki T 
przesuwać od maszyny.

Redlice muszą być wyrównane na 
belce za pomocą podkładek.

Rys. 26. Ustawienie głębokości redlic 
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Z przodu belki narzędziowej zespołów rzędowych 
znajduje się łącznik głębokości służący do 
regulacji za pomocą podkładek głębokości redlic 
(rys. 27). 

• Aby zwiększyć głębokość - zdjąć podkładki 
nad pozycjonerem (1) i założyć pod 
pozycjonerem (2).

• Aby zmniejszyć głębokość - zdjąć podkładki 
pod pozycjonerem (2) i założyć nad 
pozycjonerem (1). 

Rys. 27. Belka narzędziowa łącznika głębokości

4.11.9 Docisk zespołów rzędowych
Docisk zespołów rzędowych jest regulowany 
pokrętłem z przodu siewnika.

Redlice talerzowe w trakcie pracy 
zawsze mają być wyrównane.

Rys. 28. Regulacje docisku zespołów rzędowych

4.12 Ustawienie brony posiewnej
Bronę posiewową ustawia się wyciągając 
sworzeń i przestawiając ją zgodnie z 
wymaganiami. 

Rys. 29. Nastawienie brony posiewnej

4.13 Znaczniki przedwschodowe
Znaczniki przedwschodowe pracują za 
elementami siewnymi. Znaczniki mają możliwość 
poprzecznego przestawienia na belce w celu 
optymalnego dopasowania do torów przejazdu 
ciągnika i opryskiwacza.

Głębokość zęba nastawia się wyciągając 
sworzeń na szczycie na końcu ramienia 
znacznika.
 

Rys. 30. Znaczniki przedwschodowe 
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4.14 Instrukcje robocze

4.14.1 Prędkość jazdy
Maszyna roboczo może być prowadzona 
z prędkością około 12 km/h. Zależy to od 
warunków polowych (rodzaj gleby, ilość resztek 
na powierzchni itp.).

Jechać wolniej w trudnych warunkach lub jeśli 
wymagane jest wykończenie zagarniaczem.

4.14.2 Nawracanie
Przed rozpoczęciem nawracania, na przykład 
na uwrociu, należy podnieść poza wysokość 
roboczą wszystkie elementy pracujące w 
ziemi (segment uprawowy i zespoły rzędowe) 
co pozwoli skręcić maszynie na kołach wału 
oponowego. Te elementy należy zaraz po 
nawrocie z powrotem opuścić do pozycji 
roboczej. W zależności od wybranego na 
panelu sterowania trybu pracy, elementy 
są podnoszone i opuszczane po kolei lub 
podnoszone razem i opuszczane po kolei. 

4.14.3 Nacisk skrzydeł
Nacisk skrzydeł jest automatycznie sterowany, 
jeśli maszyna jest wyposażona w ogniwa 
obciążnikowe.  W innym razie nacisk skrzydeł 
należy ustawiać ręcznie.

4.15 Kontrole
Jakość wykonanej pracy zależy od nastaw i 
kontroli wykonanych przed i w trakcie pracy 
oraz od regularnych przeglądów i konserwacji 
maszyny.

Dlatego przed rozpoczęciem pracy ważne jest 
przeprowadzenie wszystkich niezbędnych 
przeglądów i nasmarowanie, zgodnie z 
wymaganiami.

Kontrole przed i w trakcie 
prac:
• Czy maszyna jest prawidłowo podczepiona 

i czy łącznik jest zablokowany?
• Czy maszyna jest w wyrównanym położeniu 

roboczym, a głębokość robocza jest 
poprawnie ustawiona?

Elementy robocze
• Czy talerze i inne narzędzia uprawowe są 

zdatne do użytku?
• Czy skrobaki są wciąż sprawne tak, aby 

nie zakleszczały się redlice?
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4.16 Przegląd regulacji 

Regulacja Str. Wpływ regulacji
Wysokość zaczepu ciągnika 38 Prawidłowy uciąg ciągnika
Wyrównanie ramy i skrzydeł - Konsystencja uprawy
Regulacja przełącznika wysokości - Prawidłowy stan (wł/wył) napędu dozownika
Układ pneumatyczny
       Obr/min dmuchawy 44 Konsystentna łagodna dostawa materiału
Kalibracja 66 Dostosowanie prędkości siewu do danego mate-

riału
Ustawienie znacznika przejazdów
       Wysięg znacznika 40 Zamierzone odstępy między przejazdami
       Kąt i kierunek tarczy znacznika 41 Widoczność znaku
Regulacja przeniesienia ciężaru skrzydeł - Zapewnienie, że redlice pracują w zamierzonej 

głębokości
Regulacje zespołów rzędowych
       Głębokość redlic (wysokość kółka do-
ciskowego)

48 Głębokość uprawowa

       Docisk zespołów rzędowych 49 Jednolita głębokość uprawowa na śladach opon
       Ustawienia talerzy redlic 46 Głębokość siewu, kontakt nasion z glebą
       Skrobaki wewnętrzne 45 Niezawodne działanie tarcz
       Ustawienie zagarniacza (opcja) 45 Kontakt nasion z glebą
       Ustawienie kółek ugniatających 45 Skuteczne pokrycie gleby



52 	 18-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

4. Regulacja / Eksploatacja

4.17 Panel sterowania

Rys. 31. Panel sterowania Basic

Rys. 32. Panel sterowania Comfort 

1. Wyświetlacz
2.Przycisk zasilania
3. Przycisk Escape
4. Przycisk menedżera zadań „Task Manager”. 

Przycisk wprowadza menu główne panelu, 
umożliwiając użytkownikowi przełączanie 
między programami.

5. Przyciski wyboru i zmiany wartości 
numerycznych i funkcji.

6. Pokrętło wyboru i zmiany wartości 
numerycznych i funkcji (terminal Comfort)

Rys. 33. Ekran dotykowy 1200 Muller  

Rys. 34. Ekran dotykowy 800 Muller 
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Siewnik jest sterowany poprzez panel sterowania 
wykorzystujący w ciągniku terminal ISO-Bus.

Rys. 35. ECU i CPU 

Rys. 36. CPU  

1. Müller ECU - Jednostka kontrolująca główne 
funkcje siewnika.

2. Digi-Star CPU - kontroluje dane z ogniw 
obciążnikowych (o ile są na wyposażeniu).

3. Dickey John CPU - kontroluje czujniki 
prędkości siewu (o ile są na wyposażeniu)

4. Regulacja / Eksploatacja

4.18 Obsługa panelu sterowania

4.18.1 Okno główne

Rys. 37. Okno główne

Po włączeniu, jako strona 
startowa pojawia się okno główne.

1. Przycisk do unoszenia i opuszczania 
maszyny do transportu drogowego.

2. Przycisk składania i rozkładania.

3. Tylko do obsługi znaczników, na rozpoczęcie 
w polu. 

4. W trybie "podniesienie pełne" segment 
uprawowy i redlice opuszczają się 
jednocześnie ale podnoszą się po kolei. Czasy 
sekwencjonowania można ustawić na ekranach 
konfiguracji Config.

5. Ten przycisk służy do przełączania różnych 
nagłówków, które są dostępne (różne aplikacje 
w "menedżerze zadań").

6. Ten przycisk służy do przełączania pomiędzy 
ekranem głównym i nagłówkiem.
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4.18.2 Ekran roboczy (1/2)

Rys. 38. Ekran roboczy 1

1. Stop - przycisk kasowania dla ścieżki 
technologicznej: Przycisk zapobiega 
przełączeniu rytmu ścieżki technologicznej po 
podniesieniu maszyny. Wskazuje to znak Stop 
znajdujący się pomiędzy śladami.

2. Rytm ścieżki technologicznej jest 
przesunięty o jeden ślad przy każdym 
zadziałaniu przycisku. Numer śladu jest 
wyświetlany obok śladów.

3. Prędkość siewu 100%: Jeśli prędkość siewu 
ustawiono przyciskami +% lub -%, naciśnięcie 
tego przycisku przełączy z powrotem na 
domyślną prędkość siewu. 

4. Ten przycisk służy do zwiększenia prędkości 
siewu. Przyrost w procentach można zmienić 
w oknie z danymi maszyny. 

5. Ten przycisk służy do zmniejszenia 
prędkości siewu. Przyrost w procentach można 
zmienić w oknie z danymi maszyny. 

6. Ten przycisk aktywuje tylko obwód 
znacznika przejazdów, tak więc obwód 
główny schowa znaczniki przejazdów, aby 
uniknąć przeszkody ale bez wpływu na ścieżki 
technologiczne. 

7. Funkcja "Mokra dziura": W pewnych 
sytuacjach, np. maszyna zanurzająca się w 
mokradle w polu, tę funkcję można użyć do 
uniesienia maszyny. Sygnał roboczy nie będzie 
przerwany, a ścieżka technologiczna nie 
przełączy się dalej. Zwykła funkcja siewnika 
zostaje przywrócona po przyciśnięciu tego 
przycisku drugi raz lub po określonym przez 
użytkownika czasie oczekiwania.

8. Przycisk Pre-start  - przycisk uruchamia 
silnik na określony czas. Jeśli w tym czasie 
panel otrzyma z radaru sygnał prędkości, 
przejmie go. 

9. Ten przycisk umożliwia użytkownikowi 
przełączanie między ekranami. Drugi ekran 
(2/2) domyślnie wraca po 12 sekundach do 
pierwszego ekranu (1/2).
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4.18.3 Ekran roboczy (2/2)

Rys. 39. Ekran roboczy 2

1. Przycisk służy do włączania i wyłączania 
funkcji dozowania. Przy wyłączonej funkcji 
siewnika, na górze wyświetlacza pojawia 
się komunikat WSZYSTKIE DOZOWANIA 
ZATRZYMANE. Jeśli funkcja siewnika jest 
włączona, siewnik zostaje opuszczony do 
położenia roboczego, a komputer otrzymuje 
sygnał prędkości i rozpoczyna proces 
sterowania.

2. Tryb znacznika przejazdów: Naciśniecie 
tego przycisku powoduje przejście przez tryby 
znacznika przejazdów. Oto tryby (w kolejności):

• Zmiana znaczników, począwszy od prawego 
znacznika.

• Zmiana znaczników, począwszy od lewego 
znacznika.

• Tylko znacznik lewy

• Tylko znacznik prawy

• Oba znaczniki pracują

• Żaden znacznik nie pracuje

3. Ten przycisk przełącza ekran na okno 
główne.

4. Ten symbol wskazuje aktualny tryb pracy.

5. Wyłączona połowa szerokości - Lewa:  Siew 
tylko prawą sekcją wysiewającą.

6. Wyłączona połowa szerokości - Prawa: Siew 
tylko lewą sekcją wysiewającą.

7. Ten przycisk zwiększa czułość czujników 
przepływu nasion.

8. Ten przycisk zmniejsza czułość czujników 
przepływu nasion.

9. Ten przycisk umożliwia użytkownikowi 
przełączanie między ekranami. Drugi ekran 
(2/2) domyślnie wraca po 12 sekundach do 
pierwszego ekranu (1/2).
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4.18.4 Ekran Narzędzia maszyny

Rys. 40. Ekran Narzędzia maszyny

1. Układ ważenia - przycisk włącza ekran ukła-
du ważenia.

2. Przycisk blokady - włącza ekran „blokad”.

3. Diagnostyka - wywołanie okien diagnostyki.

4. Panel konfiguracji - aby wprowadzić okna 
konfiguracji, naciskać ten przycisk przez 5 se-
kund.

5. Przycisk Strona główna - powrót do strony 
głównej.

6. Kalibracja - wprowadzenie trybu kalibracji 
(zob. str. 66).

7. Machine totals - włącza okno z podsumowa-
niem pracy maszyny.

8. Ustawienie ścieżek technologicznych - włą-
czenie okien do ustawienia ścieżek technolo-
gicznych.

4.18.5 System ważenia

Rys. 41. System ważenia - ekran 1

Aby wpisać ilość materiału do napełnienia:
• Dodaj żądany ciężar w polu „fill amount” 
za pomocą kółka przewijania lub przycisków 
wprowadzających.

• Naciśnij przycisk „Start”.

• Dodawaj materiał do skrzyni, aż do 
osiągnięcia wartości docelowej - na ekranie 
pojawi się komunikat o osiągnięciu żądanego 
ciężaru „HOPPER WEIGHT REACHED” i 
wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

• Naciśnij ESC, aby skasować.

Rys. 42. System ważenia - ekran 2

System monitorowania dozowania emituje 
alarmowy sygnał dźwiękowy, jeśli ciężar 
wysiewany różni się od ilości skalibrowanej.
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4.18.6 Okna blokady
Okna blokady służą do 
identyfikacji blokad w systemie.

Rys. 43. Okno blokady 1

Czułość czujników zmienia się za pomocą 
wartości od 1 do 10 (0 oznacza wyłączony 
czujnik). Zalecany sposób ustawienia czujników 
to zwiększanie czułości, aż do usłyszenia alarmu 
i następnie zmniejszenie o 1 lub 2. Pozostałe 
informacje w oknie służą do określenia, gdzie 
wystąpiły blokady.

Rys. 44. Okno blokady 2

Rys. 45. Okno blokady 3
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4.18.7 Okna diagnostyki
Okna diagnostyki służą do identyfikacji 
jakichkolwiek problemów w systemie. Przyciski 
z obu stron służą do włączania różnych 
obwodów i funkcji siewnika.

Okno 1

Rys. 46. Okno diagnostyki 1

1. Aktywacja sekcji uprawowej, umożliwia jej 
podniesienie i opuszczenie.
2. Aktywacja zespołów rzędowych, umożliwia 
ich podniesienie i opuszczenie.
3. Docisk zespołów rzędowych.
4. Przycisk do odseparowania obwodu 
składania skrzydeł.
5. Przycisk do odseparowania obwodu 
transportu drogowego.
6. Przełącza na 2 stronę diagnostyki.

Okno 2

Rys. 47. Okno diagnostyki 2

1. Aktywuje obwód znacznika 
przedwschodowego.
2. Aktywuje lewy znacznik przejazdów.
3. Aktywuje prawy znacznik przejazdów.
4. Aktywuje odcięcie lewej połowy szerokości 
siewnika.
5. Aktywuje odcięcie prawej połowy szerokości 
siewnika.
6. Przełącza na 3 stronę diagnostyki.

Okno 3

Rys. 48. Okno diagnostyki 3

1. Aktywuje lewą ścieżkę technologiczną. 
Przytrzymać 3 sekundy, aby włączyć i 3 
sekundy, aby ponownie wyłączyć.
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2. Aktywuje prawą ścieżkę technologiczną. 
Przytrzymać 3 sekundy, aby włączyć i 3 
sekundy, aby ponownie wyłączyć.
3. Zwiększa docisk.
4. Zmniejsza docisk.
5. Testy silnika dozownika.
6. Przełącza na 1 stronę diagnostyki.

4.18.8 Okna konfiguracji
Okna konfiguracji służą do zmiany konfiguracji 
maszyny, np. kolejność unoszenia i opuszczania 
elementów uprawowych i prędkości dmuchawy.

Rys. 49. Okno  Konf. 1

Rys. 50. Okno Konf. 2

Rys. 51. Okno Konf. 3 (pokazano ustawienia do-
myślne)

4.18.9 Okna użycia siewnika
Okna stosuje się do rejestrowania i śledzenia 
użycia siewnika. Okno z wynikami Results 
można zresetować. Lifetime Totals nie można 
zresetować.

Rys. 52. Okno Totals 1
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Rys. 53. Okno Totals 2

4.18.10 Rytm ścieżki 
technologicznej
Okno Rhythm służy do ustawienia rytmu ścieżek 
technologicznych dla siewnika. Górny szereg 
liczb zawiera nastawy przejazdów ścieżek 
technologicznych.  Dla własnych ustawień 
przejazdów, pod Ref. No. należy wpisać 999. 
Na str. 61-65 zamieszczono schematy ustawień 
i wartości dla ścieżek technologicznych.

Rys. 54. Okno Rytmu ścieżek technologicz-
nych

4.18.11 System ważenia Digi-Star
Dostęp do systemu ważenia Digi-Star jest z 
okna menedżera zadań „Task Manager”. To 
oprogramowanie udostępnia użytkownikowi 
informacje z ogniw obciążnikowych.

Rys. 55. Okno Systemu ważenia Digi-Star

W typowych okolicznościach w systemie 
ważenia Digi-Star nie ma potrzeby zmiany 
ustawień. 
W razie jednak z jakiegoś powodu zmian 
ustawień, należy zastosować poniższą 
procedurę i wartości.

1. Naciskać wielokrotnie  (^SELECT), aż 
pojawi się SETUP.

2. Nacisnąć (<FUNCTION)

3. Wyświetli się sześciocyfrowa liczba do 
ustawienia. Do zmiany liczby, nacisnąć 
(^SELECT). Aby przejść na lewo, nacisnąć 
(<FUNCTION).

4. Nacisnąć (ENTER), aby zapisać wartość 
Setup.

5. Teraz na wyświetlaczu wyświetla się CAL. 
Aby zmienić tę liczbę, nacisnąć (^SELECT). 
Aby przejść na lewo, nacisnąć (<FUNCTION)

6. Aby opuścić stronę, nacisnąć (ENTER).
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4.19 Rytmy ścieżek technologicznych
4.19.1 Rytmy 3,0 m ścieżki 
technologicznej

Objaśnienia:
Ścieżki technologiczne 

całej szerokości
Ścieżki technologiczne 

połowy szerokości

3 m siewnik z 18 m opryskiwaczem 3 m siewnik z 18 m opryskiwaczem

3 m siewnik z 20 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania: Sygn. wej. na panelu sterowania:

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 21 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:



62 	 18-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

4. Regulacja / Eksploatacja

3 m siewnik z 24 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 24 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 27 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 28 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:
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3 m siewnik z 30 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 30 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 33 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z 36 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

3 m siewnik z   opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:
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4.19.2 Rytmy 4,0 m ścieżki technologicznej 
4m siewnik z 16 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

4m siewnik z 20 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

4m siewnik z 24 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

4m siewnik z 24 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:
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4 m siewnik z 28 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

4m siewnik z 30 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:

4m siewnik z 35 m opryskiwaczem

Sygn. wej. na panelu sterowania:
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4.20 Kalibracja
Siewnik jest maszyną objętościową. Dla 
danego ustawienia dozowania, prędkości 
siewu różnią się w zależności od gęstości i 
uziarnienia różnych materiałów siewnych. W 
tabelach zamieszczono wartości wyjściowe, ale 
dla dokładnej aplikacji kluczowa jest kalibracja. 
Monitor siewu przedstawia raporty i opcjonalnie 
może służyć do sterowania prędkościami siewu. 
Z tyłu siewnika zamontowany jest czerwony 
kalibracyjny przycisk typu „naciśnij i trzymaj”.

Przy wykonywaniu kalibracji 
zakładać gogle i maskę 
przeciwpyłową.

1. Przed rozpoczęciem kalibracji sprawdzić, 
czy założone są prawidłowe tarcze 
kalibracyjne.

Rys. 56. Tarcze kalibracyjne

2. Otworzyć drzwiczki dozownika i przesunąć 
diwerter kalibracyjny przekierowując nasiona 
do węża biegnącego na tył maszyny.

Rys. 57. Drzwiczki dozownika (pokazano w po-
łożeniu zamkniętym)

 Rys. 58. Diwerter kalibracyjny

3. Na ekranie narzędzia maszyny „Machine 
tools” wpisać docelową prędkość siewu. 
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Rys. 59. Okno kalibracji
4. W razie potrzeby wypełnienia nasionami 
wałka, w oknie kalibracji nacisnąć           i 
następnie „Start”.

Rys. 60. Okno kalibracji

5. Zawiesić wagę na haku z tyłu maszyny. 
Umieścić na wadze worek i wyzerować.

6. Do węża z tyłu maszyny przymocować 
worek kalibracyjny (rys. 61).

Rys. 61. Przymocowany worek kalibracyjny.

7. Naciskać przycisk kalibracyjny - uruchomi 
się wałek dozujący i napełni się worek. Zwolnić 
przycisk, jeśli worek będzie zapełniony do 
połowy.

Rys. 62. Przycisk kalibracyjny z tylu. 
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8. Zważyć worek z ziarnem.

9. Ciężar wpisać na panelu sterowania. 
Po wpisaniu ciężaru wyświetli się zakres 
prędkości.

10. Zamknąć diwerter kalibracyjny.

Rys. 63. Zmiana ciężaru

Rys. 64. Ekran kalibracji wskazujący zakres 
prędkości

Wyświetlany zakres prędkości 
przeważnie powinien mieścić się 
pomiędzy 2 km/h a 20 km/h. Zakres 
prędkości, który wypada poza 
wymaganą prędkość siewnika 
może wskazywać na konieczność 
wymiany wałka dozującego lub 
konieczność powtórzenia kalibracji.
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4.21 Mapa ekranów
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4.22 Ostateczne polowe listy 
kontrolne
Z wykorzystaniem następujących tabel należy 
opracować własną ostateczną listę kontrolną dla 
danej konfiguracji ciągnik - siewnik. W zależności 
od charakterystyki ciągnika, opcji siewnika 
i akcesoriów uprawowych może wystąpić 
konieczność skrócenia lub dodania kroków.

Lista kontrolna - mechaniczna Str.
q Sprawdzić ciśnienie we 

wszystkich oponach
84

q Wysokość zaczepienia 38
q Maszyna rozłożona 29
q Wysięg znacznika przejazdów 

ustawiony
40

q Kąt tarczy znacznika ustawiony 41

Lista kontrolna - elektryczna Str.
q Skontrolować trwałość 

podłączeń elektrycznych
27

q Sprawdzić, czy włączone są 
światła

20

q Sprawdzić panel sterowania 
i obserwować ewentualne 
komunikaty diagnostyki

58

q Skonfigurować silnik 59
 

Lista kontrolna - skrzynia nasienna i 
układ pneumatyczny

Str.

q Pokrywa skrzyni nasiennej 
zamknięta.

42

q Materiały załadowane -
q Trasy węży - brak zwisów, 

zaciśnięć (sprawdzić w 
położeniu polowym i przy 
złożonych skrzydłach)

-

q Węże kompletnie podłączone do 
dozowników, głowic i redlic

-

Lista kontrolna - sekcja uprawowa Str.
q Talerze zużycie /  działanie 39
q Płyta wyrównująca zużycie /  

działanie 
39

Lista kontrolna zespołów rzędowych Str.
q Czy rączki ustawienia 

głębokości są ustawione 
jednakowo.

48

q Czy sprężyny dociskowe są 
ustawione jednakowo, poza w 
śladach.

49

q Sprawdzić szczeliny skrobaków 
kół (o ile zainstalowane)

47

Lista kontrolna układu hydrauliczne-
go

Str.

q Sprawdzić, czy zbiornik 
hydrauliczny ciągnika jest pełny.

-

q Sprawdzić połączenia pod 
względem wycieków.

-

q Wykonać operacje unoszenia i 
opuszczenia.

30

q Sprawdzić działanie dmuchawy. 43

Lista kontrolna pierwszego przejaz-
du

Str.

q Siewnik rozłożony i 
wypoziomowany z talerzami 
redlic około 3 m (10 stóp) przed 
krawędzią pola.

-

q Trzymać pracujący wentylator 
przez co najmniej 15 minut 
przed rozpoczęciem uprawy.

44

q Rozłożyć znacznik przejazdów 
po stronie następnego rzędu.

-

q Obwód hydrauliczny 
dmuchawy ustawić na mały 
przepływ, załączyć obwód. 
Stopniowo regulować przepływ 
hydrauliczny dmuchawy, do 
uzyskania żądanych obrotów/
min.

44

q Sprawdzić panel sterowania 
pod względem ewentualnych 
komunikatów alarmowych.

58

q Pociągnąć do przodu, opuścić 
elementy robocze i rozpocząć 
uprawę na krótkim odcinku.

-

q Zatrzymać. Ocenić:
Ustawienia sekcji uprawowych 39
głębokość uprawową 48
działanie kółek ugniatających 48

q Wykonać niezbędne regulacje -
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Lista kontrolna - ostre skręty w polu Str.
q Złożyć znacznik przejazdów 55
q Podnieść elementy robocze 50
q Wykonać skręt 50
q Rozłożyć znacznik przejazdów 

po stronie następnego rzędu.
55

q Wznowić uprawę. -

Lista kontrolna - wstrzymanie upra-
wy

Str.

q Zatrzymać ciągnik -
q Przestawić obwód hydrauliczny 

ciągnika na Float lub Neutral.
-

q Złożyć znacznik przejazdów 55
q Podnieść sekcje uprawowe i 

zespoły rzędowe
-

Lista kontrolna - zakończenie upra-
wy

Str.

q Zawiesić prace jak wyżej, 
następnie:

-

q Podnieść elementy robocze -
q Wybrać obwód składania 30, 53
q Złożyć skrzydła 30
q Blokady skrzydeł załączone 30
q Światła i kogut WŁĄCZONE do 

transportu
27
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5.0 Serwisowanie i konserwacja

Przy serwisowaniu i konserwacji 
przestrzegać instrukcji 
bezpieczeństwa

5.1 Serwisowanie
Twoja maszyna została zaprojektowana i 
skonstruowana dla najlepszych osiągów, 
wydajności eksploatacyjnej i łatwej obsługi przy 
spełnieniu szeregu warunków eksploatacyjnych.

Przed dostawą, maszyna została sprawdzona 
w fabryce przez Waszego uprawnionego dilera, 
zapewniając dostawę maszyny w optymalnym 
stanie. Aby spełnić konkretne warunki polowe, 
może być konieczna regulacja.

Aby zapewnić bezproblemową 
eksploatację, istotne jest 
przeprowadzenie w zalecanych 
interwałach serwisowania i 
konserwacji.

5.2 Czyszczenie
Aby zapewnić, że maszyna jest zawsze sprawna 
i osiąga optymalne parametry, należy ja czyścić 
i serwisować w regularnych interwałach.

Unikać mycia łożysk z węża wysokociśnieniowego 
lub bezpośrednim  strumieniem wody. Obudowy, 
połączenia skręcane i łożyska kulowe nie są 
wodoszczelne.

Nie nakładać wosku na żadne stopnie czy 
podesty. Może to doprowadzić do poślizgnięcia 
i obrażeń.

5.3 Przygotowanie 
do składowania
W razie potrzeby składowania maszyny przez 
dłuższy czas, przestrzegać następujących 
zaleceń:

• Maszynę zaparkować, o ile to możliwe pod 
przykryciem 

• Zabezpieczyć talerze przed korozją. W 
razie konieczności spryskania maszyny 
olejem, użyć lekkiego oleju, olejów 
biodegradowalnych, np. oleju rzepakowego.

Przed rozpyleniem oleju przykryć 
wszystkie części gumowe. Nie mogą 
być naolejone. Wszelkie ślady oleju 
usunąć odpowiednim środkiem 
czyszczącym.
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5.4 Elementy uprawowe
Wykonując konserwację elementów 
uprawowych (talerze, płyty 
wyrównujące, zęby spulchniaczy) 
należy zachować wyjątkową 
ostrożność. Za każdym razem 
wykonując konserwację części 
mających kontakt z ziemią zakładać 
gogle i rękawice.

Przy dopasowaniu elementów 
roboczych nie pomagać sobie 
stalowym młotkiem. Może to 
prowadzić do odprysków metalu 
i obrażeń. Przy dopasowaniu 
należy używać miękkiego młotka 
miedzianego, skórzanego albo 
plastikowego.

Przed rozpoczęciem konserwacji 
części pod maszyną, podeprzeć 
bezpiecznie na podporach złożoną 
maszynę w położeniu podniesionym.

5.5 Wsparcie operatora
W razie problemów prosimy skontaktować się z 
Waszym dilerem. Spróbuje rozwiązać wszelkie 
problemy, które mogą wystąpić i udzieli Wam 
stałego wsparcia. 

Aby umożliwić dilerowi możliwie jak najszybsze 
rozwiązanie problemów, pomocne będzie 
podanie następujących danych.  Zawsze należy 
podać:

• Numer klienta
• Nazwisko i adres
• Model maszyny
• Numer seryjny maszyny
• Data zakupu i motogodziny
• Rodzaj problemu

5.6 Interwały konserwacji
Oprócz konserwacji codziennej, interwały 
konserwacji są oparte na liczbie motogodzin i 
czasie.

Należy prowadzić zapis motogodzin, co pozwoli 
możliwie jak najściślej spełnić podane interwały.

Nigdy nie używać maszyny przeznaczonej 
do konserwacji. W przypadku niesprawności 
wykrytych w trakcie regularnych przeglądów, 
należy je natychmiast naprawić.

Pracując na maszynie unikać części 
wystających i z ostrymi krawędziami.

Pracując pod maszyną podłożyć 
pod nią odpowiednie podpory! Nie 
wolno pracować pod maszyną, która 
nie jest podparta!

Dla nowych maszyn, dokręcić wszystkie 
nakrętki i śruby po 5 godzinach pracy i ponownie 
po 15 godzinach. Dotyczy to również części 
przesuniętych lub wymienionych. Po pierwszych 
15 godzinach pracy wystarczy przegląd raz w 
tygodniu, zależnie od dziennego nasilenia robót.
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5.7 Konserwacja i smarowanie
Właściwe serwisowanie i konserwacja to 
kluczowe czynniki zapewniające długą 
trwałość użytkową siewnika. Przy zachowaniu 
szczegółowych i systematycznych przeglądów 
unika się kosztownych przestojów, remontów i 
napraw.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji czy 
konserwacji, zawsze należy wyłączyć ciągnik i 
wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

Możesz ulec ciężkim obrażeniom a nawet 
zginąć przygnieciony pod maszyną. Pracując 
w pobliżu lub pod uniesioną maszyną zawsze 
stosować odpowiednie podpory.

Uchodzący płyn pod ciśnieniem może mieć 
ciśnienie wystarczające do penetracji skóry. 
Przed podaniem ciśnienia sprawdzić wszystkie 
linie hydrauliczne i armaturę. Płyn uchodzący 
z bardzo małego otworu może być prawie 
niewidoczny. Przy sprawdzaniu ewentualnych 
przecieków używać papieru lub tektury, a nie 
części ciała i zakładać ciężkie rękawice. W razie 
zranienia, natychmiast zgłosić się po pomoc 
medyczną u dostawców usług zdrowotnych 
mających wiedzę i doświadczenie z tego 
rodzaju obrażeniami. 

Przed rozpoczęciem pracy na siewniku, należy 
go solidnie unieruchomić. Nasmarować miejsca 
wymienione w rozdziale „Przegląd smarowania” 
na str. 78.

Sprawdzić ewentualne wycieki powietrza na 
pokrywach, drzwiach, uszczelkach, korkach i 
przyłączach węży.

Napompować opony zgodnie z wartościami w 
„Tabela ciśnień w oponach”, na str. 84.

Wymienić wszystkie zużyte, zniszczone lub 
niewyraźne tablice i etykiety ostrzegawcze. 
Nowe można zamówić u lokalnego dilera Great 
Plains.

5.8 Postępowanie ze środkami 
smarnymi
Należy przeczytać następujące informacje 
i informacje pokrewne. To również dotyczy 
wszystkich pracowników mających kontakt ze 
środkami smarnymi.

Higiena
Środki smarne nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia pod warunkiem, że stosuje się je 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą, 
środki smarne, szczególnie oleje o niskiej 
lepkości mogą usunąć ze skóry naturalną 
warstewkę tłuszczu, powodując jej wysuszenie 
i możliwość podrażnienia.

Należy szczególnie uważać postępując z 
olejami zużytymi, ponieważ mogą zawierać 
inne środki drażniące.

Opary wydzielane przez środki czyszczące 
lub oleje mogą również stanowić potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia. Dlatego nie należy 
nosić zaolejonej odzieży. Zabrudzoną odzież 
należy możliwie jak najszybciej zmienić.

Postępując z olejami mineralnymi zawsze 
zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 
zalecanych zasad higieny. Szczegóły dotyczące 
przepisów postępowania mogą się znajdować 
w informacjach publikowanych przez Sanepid.

Przechowywanie i 
postępowania
• Środki smarne należy przechowywać zawsze 
w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• Środków smarnych nie wolno przechowywać 
w otwartych lub nieoznaczonych pojemnikach.
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Olej świeży
Przy postępowaniu ze świeżym olejem, oprócz 
zachowania typowej ostrożności i przestrzegania 
zasad higieny nie ma potrzeby zastosowania 
żadnych specjalnych środków ostrożności. 

Olej zużyty
• Olej zużyty może zawierać szkodliwe 
zanieczyszczenia, które mogą być 
przyczyną raka skóry, alergii i innych chorób.

Uwaga!
Olej to toksyczna substancja. W razie 
połknięcia jakiejkolwiek ilości oleju, nie 
prowokować wymiotów. Natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.

Aby zapobiec kontaktu ze skórą, chronić dłonie 
kremem z barierą lub zakładać rękawice. Wszelkie 
ślady oleju zmyć dokładnie wodą z mydłem.

• Skórę umyć dokładnie wodą z mydłem.
• Do umycia wszelkiego brudu z rąk używać 
specjalnych środków czyszczących.
• Resztek oleju nie wolno zmywać z rąk 
benzyną, olejem napędowym czy parafiną.
• Unikać kontaktu skóry z zaolejoną odzieżą.
• Nie trzymać w kieszeniach żadnych 
zaolejonych szmat.
• Brudną odzież wyprać przed ponownym 
założeniem.
• Zaolejone obuwie należy zutylizować we 
właściwy sposób.

Środki postępowania w 
razie obrażeń wywołanych 
olejem

W razie połknięcia oleju
W razie połknięcia oleju nie 
prowokować wymiotów. Natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. 

Oczy:
W przypadku zachlapania oczu olejem, 
płukać oczy wodą przez 15 minut. W 
razie nieustępującego podrażnienia oczu 
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podrażnienie skóry 
wywołane olejem
W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą, 
zmyć olej wodą z mydłem.

Rozlany olej
Wszelki rozlany olej zebrać po wchłonięciu przez 
piasek lub odpowiedni absorbent granulowany. 
Absorbent z wchłoniętym olejem należy 
zutylizować w odpowiedni sposób.

Płonący olej
Nigdy nie używać wody do gaszenia palącego się 
oleju. Olej będzie unosił się wodzie powodując 
rozprzestrzenienie się ognia.

Płonące środki smarne na bazie oleju muszą 
być gaszone za pomocą gaśnic proszkowych 
lub pianowych z dwutlenkiem węgla. W trakcie 
postępowania z pożarem tego typu, zawsze 
używać odpowiedniego sprzętu oddechowego.

Utylizacja zużytego oleju
Odpady zawierające olej i olej zużyty muszą 
być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Olej zużyty należy gromadzić i utylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużytego 
oleju nie wolno wylewać do otwartej kanalizacji 
ani do gruntu. 

5.9 Środki smarne
Wszystkie punkty smarowania można 
smarować smarem uniwersalnym 
zgodnym z DIN 51825 KP/2K - 40.
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5.10 Interwały konserwacji

W i e l o z a d a n i o w y 
środek smarny w 
spreju

Smar 
wielozadaniowy

Wielozadaniowy 
olej smarny

Kontrola

I n t e r w a ł y 
(motogodziny) w 
których wymagany 
jest serwis.

Sprawdzić zamocowania wszystkich 
talerzy płyty wyrównującej, wymienić w 
razie potrzeby.

Sezonowo przesmarować piasty kół. 
Smarować tylko do wyczucia oporu. Nadmiar 
ciśnienia lub smaru może uszkodzić 
uszczelnienia.

Przed każdym użyciem sprawdzić ciśnienie 
w oponach, dokręcenie szpilek i działanie 
hamulców.

Krzyżak łącznika

KAŻDE 
UŻYCIE
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KAŻDE 
UŻYCIE

Przed każdym użyciem należy skontrolować 
podporę parkingową.

Siłowniki nastawne głębokości talerzy 
uprawowych i płyty wyrównującej.

Przeguby znaczników przejazdów i siłowniki 
(oba końce)

Przeguby skrzydeł i oba końce siłowników 
składania.
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Siłowniki zespołów rzędowych Przegub masztu do węży - spryskać w razie 
potrzeby.

Siłowniki spulchniaczy śladów 
(smarowniczka pod belką).

W RAZIE 
POTRZEBY
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5.11 Wyładowanie materiałów

Wyładowanie materiałów stanowi takie samo 
zagrożenie jak załadowanie. Zob. zalecenia 
na str. 42. Zastosować takie same środki 
ostrożności jak przy załadowaniu.

1. Ustawić siewnik na czystej i równej 
powierzchni. Ustawić ciągnik w pozycji 
parkowania.

2. Pod wężem z tyłu maszyny umieścić 
odpowiedni pojemnik do złapania ziarna.

3. Przesunąć diwerter kalibracyjny do 
przekierowania przepływu nasion do węża z 
tyłu maszyny.

Rys. 65. Diwerter kalibracyjny
 
4. Otworzyć drzwiczki w dozowniku.

5. Przy pracującej dmuchawie przejść do strony 
kalibracji na panelu sterowania i nacisnąć 
przycisk pley.  Następnie nacisnąć przycisk 
kalibracyjny z tyłu maszyny co spowoduje 
opróżnienie skrzyni nasiennej przez wąż 
znajdujący się z tyłu maszyny.

Rys. 66. Przycisk kalibracyjny 

6. Wyłączyć ciągnik

7. Otworzyć skrzynię dozownika i wyciągnąć 
wałek. Wyczyścić dozownik.

8. Wytrzeć drzwiczki i dno dozownika.

9. Założyć wałek, zamknąć skrzynkę i drzwiczki 
dozownika.

W przypadkach braku możliwości posłużenia się 
przy opróżnianiu skrzyni sprężonym powietrzem, 
z boku skrzyni jest zamontowana rynna. 

Rys. 67. Zespół opróżniania skrzyni nasiennej. 
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5.11.1 Czyszczenie z materiału
W celu zwykłego wyładowania pozostałego 
materiału na koniec upraw, zob. "Wyładowanie 
materiałów na str. 81.

W tym rozdziale zamieszczono informacje 
na temat kompletnego czyszczenia skrzyni 
nasiennej i układu pneumatycznego, w 
razie potrzeby jak najmniejszej zawartości 
pozostałości.

Wykonać zwykłe rozładowanie materiału, 
następnie złożyć i zablokować siewnik do 
przewiezienia go w odpowiednie miejsce 
do umycia. Przestawić siewnik w miejsce z 
dostępnym wężem ze sprężonym powietrzem.

Zostawić ciągnik podczepiony i na hamulcu 
postojowym. 

Po wyczyszczeniu skrzyni nasiennej zamknąć 
wszystkie drzwiczki. Uruchomić system na 10 
minut na wydmuchanie wilgoci z dozowników i 
przewodów.

Otworzyć drzwiczki od dozownika skrzyni. 
Wydmuchiwać sprężonym powietrzem przez 
5 minut. Zamknąć drzwiczki dozownika jak do 
parkowania lub składowania. Przewieźć siewnik 
w miejsce parkowania lub składowania.

Postępować zgodnie ze standardowymi 
instrukcjami parkowania lub składowania.

Jeśli jednak nie zastosowano się do zaleceń 
parkowania lub składowania lub w przypadku 
wadliwego materiału, może być ciężko usunąć 
obecny materiał.

jeśli materiał nie chce wyjść przez drzwiczki 
wyczystkowe, aby go usunąć należy podjąć 
następujące kroki. Nie próbować wchodzić do 
skrzyni nasiennej dopóki najpierw nie zakończy 
się tych zadań.

1. Otworzyć pokrywę skrzyni zasypowej.

2. Ocenić problem, np. czy problemem jest 
pojedynczy duży obiekt, który można ruszyć 
np. martwe zwierzę. W takim przypadku 
rozwiązaniem mogłoby być wyłowienie go od 
góry. 

3. W przypadku niewielkich ilości resztek 
materiału, może obicie długą żerdzią lub 
szczotką wystarczy do przepchnięcia do 
drzwiczek wyczystkowych.

4. Jeśli to nic nie da, konieczne będzie użycie 
sprężonego powietrza.

5.11.2 Wejście do skrzyni 
nasiennej
Przy normalnym użytkowaniu i konserwacji 
rutynowej nie ma potrzeby wchodzić do skrzyni 
nasiennej.

W niektórych nietypowych okolicznościach, 
konieczne będzie wejście do skrzyni nasiennej. 
Na przykład, kiedy usunięcie obiektu jest zbyt 
trudne, aby go wypchnąć przy wyciągniętej 
skrzyni dozującej, ani nie jest łatwo wyłowić lub 
zassać przez otwartą pokrywę.

W takich przypadkach należy zastosować 
następujące środki ostrożności:

Przeczytać karty charakterystyki materiałów 
niebezpiecznych (MSDS) dla wszystkich 
środków zabiegowych i/lub nawozów 
znajdujących się w skrzyni od ostatniego 
gruntownego czyszczenia i ostatnio użytych 
materiałów, nawet jeśli skrzynia była już po nich 
czyszczona. Zachować informacje z MSDS 
dla ewentualnego leczenia, które może być 
konieczne.
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Wyznaczyć lub zaangażować zespół do 
konserwacji skrzyni. Wejście do skrzyni to nigdy 
nie jest zadanie dla jednej osoby. Niezbędna 
jest co najmniej jeden obserwator lub  osoba 
do nadzoru.  Udzielić pierwszeństwo osobom 
już przeszkolonych w pracach w przestrzeni 
zamkniętej. Wyznaczyć kierownika (który 
nie będzie wchodził) z upoważnieniem do 
przerwania prac.

Zapewnić ochronę zespołowi. Dostarczyć 
niezbędny sprzęt zabezpieczający do stosowania 
w zagrożeniach tymi materiałami w zamkniętych 
przestrzeniach, zwracając szczególną uwagę 
na linę i szelki bezpieczeństwa i ochronę i 
wspomaganie oddychania. Może to obejmować 
urządzenia do wykrywania zanieczyszczeń i 
skuteczną wentylację do odświeżenia powietrza 
w skrzyni.

Co najmniej jedna osoba nadzoru lub obserwator 
musi być wyposażona w środki komunikacji 
do wezwania pomocy z zewnątrz w razie 
potrzeby. Wyposażyć wchodzącego w szelki 
bezpieczeństwa i linę. Przejrzeć zagrożenia. 
Przejrzeć procedury. Rozumieć użycie sprzętu 
zabezpieczającego. Znać kroki postępowania 
w sytuacji alarmowej. Przećwiczyć je. 
Przeszkolić obserwatora we wzywaniu pomocy 
i nawet nie próbować wchodzić do skrzyni, jeśli 
wchodzącemu coś się stało.

Włączyć hamulce lub podłożyć kliny pod koła 
siewnika, zapobiegając ruszeniu się.

Rozerwać wszelkie skorupy i mostki, które mogą 
być obecne. Stojąc poza skrzynią przerwać 
wszelkie twarde powierzchnie na wierzchu 
materiału lub warstwy materiału. Takie warstwy 
są wyjątkowo niebezpieczne, kiedy się na nich 
stanie.

5.12 Konserwacja hydrauliki
Do poprawnego działania w układach 
hydraulicznych nie może być zanieczyszczeń ani 
powietrza i muszą być całkowicie naładowane 
olejem.

Nie poluzowywać (popuszczać) 
przyłączy w obwodach 
pobudzonych. Przy obwodzie 
ustawionym na Neutral lub Float, 
przewody popuszczać ostrożnie. W 
przewodach może wciąż występować 
ciśnienie, nawet w obwodzie w 
pozycji Float lub Neutral. Założyć 
okulary ochronne i środki ochrony 
słuchu. Popuszczać przyłącza 
powoli. zasilać płynem powoli. 
Przy pobudzonym obwodzie w 
bezpiecznej odległości obserwować 
pojawienie się płynu.

Uchodzący płyn pod ciśnieniem może 
doprowadzić do penetracji skóry, 
powodując obrażenia ciężkie. Unikać 
ryzyka, odpuszczając ciśnienie 
przed rozłączeniem przewodów 
hydraulicznych. Do sprawdzania 
ewentualnych przecieków użyć 
papieru lub kartonu, NIE CZĘŚCI 
CIAŁA. Wykonując prace z układami 
hydraulicznymi używać rękawic 
ochronnych i okularów ochronnych 
lub gogli. W razie wypadku, 
natychmiast skorzystać z pomocy 
medycznej u lekarza posiadającego 
wiedzę w tym zakresie.

Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku w ciągniku 
i dopełnić do prawidłowego poziomu. W razie 
potrzeby dodać płynu do układu.
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5.13 Informacje gwarancyjne dot. 
opon
Wszystkie opony są objęte oryginalną gwarancją 
producenta opon. Informacje gwarancyjne są 
dostępne online na stronach internetowych 
producentów, podanych poniżej. W celu 
uzyskania pomocy i dodatkowych informacji, 
należy skontaktować się z najbliższym 
autoryzowanym sprzedawcą opon rolniczych.

5.15 Tabela ciśnień w oponach

5.14 Tabela wartości momentów 

Rozmiar opony Ciśn. pomp.

Producent Strona WWW

Rozmiar 
śruby

Rozmiar 
śruby

in-tpia N-mb ft-lbd N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lb N-m   ft-lbmm x pitchc

BKT www.bkt-tires.com

Identyfikacja łba śruby Identyfikacja łba śruby

Gat. 2 Gat. 5 Gat. 8 Gat. 5.8 Gat. 8.8 Gat. 10.9

3,5 bar (50 psi)

a. in-tpi = średnica nominalna gwintu w calach - liczba zwojów 
na cal
b. N-m = Newtono-metry
c. mm x pitch = średnica nominalna gwintu w mm x skok gwintu
d. ft-lb = stopo-funty

Tolerancja momentu + 0% - 15% wartości. O ile nie podano inaczej, stosować wartości momentów podane powyżej.
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6.0 Usterki i rozwiązania 

6.1 Ogólna diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Usterka Możliwa przyczyna Naprawa

Brak przepływu materiału 

(na wszystkich rzędach)

Pusta skrzynia nasienna Załadować materiał.

Używany dozownik jest zatkany Wyczyścić dozownik.

Za mała prędkość dmuchawy
Zwiększyć prędkość dmuchawy do zalecanego 

zakresu (str. 44).

Odwrotny kierunek obrotów dmuchawy Odwrócić węże do dmuchawy na zaczepie.

Brak przepływu materiału 

(na kilku rzędach)

Główny wąż siewny zatkany

Skontrolować węże siewne pod względem 

załamań, korków z materiału w dolnych 

miejscach, gniazd i gryzoni.

Zatkany wlot do głowicy lub głowica Udrożnić.

Brak przepływu materiału 

(jeden lub dwa węże)

Przewód nasienny zatkany w rzędzie Skontrolować i wyczyścić przewód nasienny.

Zatkane gniazdo w głowicy dla 

wadliwego rzędu
Otworzyć pokrywę skrzyni i sprawdzić.

Fałszywy alarm - uszkodzony 

lub rozłączony czujnik przewodu 

nasiennego

Wykonać test samoczynny monitora. 

Sprawdzić uszkodzenie, zamieniając czujnik 

z działającego rzędu. Wymienić czujnik 

Wyregulować czułość czujnika.

Materiał przepływa, ale 

monitor nie wykrywa go.

Jest to typowe dla kilku pierwszych 

metrów podczas zabiegu, potrzeba 

trochę czasu na dojście do rzędów. 

Przed rozpoczęciem uprawy, obniżyć redlice 

3 m/10 stóp. Monitor w ciągu pierwszych 5 

sekund nie wykrywa blokad.

Rozłączony monitor siewu. Podłączyć monitor siewu.

Za mała uprawa (niektóre 

rzędy)

Częściowa blokada w komorze 

dozownika, przewodach nasiennych, 

głowicach, wężach nasiennych

Traktować jako blokadę. Zob. "Brak przepływu 

materiału (na kilku rzędach)" i "Brak przepływu 

materiału (jeden lub dwa rzędy)".

5.16 Hamulce i piasty kół

Sprawdzić ewentualne wycieki płynu hydraulicznego i powietrza.

Konserwacja hamulców i piast kół powinna być przeprowadzona przez 
autoryzowanego dilera Great Plains.

W celu uzyskania więcej informacji na temat serwisowania hamulców, należy skorzystać z Instrukcji 
serwisowej hamulców dostarczonej wraz z maszyną (więcej informacji również na stronie Erentek - 
www.erentek.co.uk).
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Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Za mała uprawa (wszyst-
kie rzędy)

Nieprawidłowa prędkość siewu, żłobki 
dozownika lub zakres prędkości.

Zob. informacje dot. prędkości siewu, od str. 
66.

Za duża prędkość polowa. Za duża 
prędkość polowa: Prędkości siewu w ta-
blicach wyliczono dla prędkości 12 km/h 
(7,5 mil/h).

Zmniejszyć prędkość polowa.

Wielkość i ciężar nasion lub gęstość na-
wozu różnią się od wartości z tabel wy-
siewu.

Wykonać kalibrację. Wyregulować prędkość 
siewu, aby skompensować.

Wielkość i ciężar nasion lub gęstość na-
wozu różnią się między sezonami, w za-
leżności od partii lub producenta.

Wykonać ponowną kalibrację, jeśli materiały 
mogły się zmienić od ostatniej kalibracji.

Niski poziom materiału w skrzyni na-
siennej

Dopełnić skrzynię nasienną..

Za mała prędkość dmuchawy Zwiększyć prędkość dmuchawy.

Dmuchaw nie może pracować z wystar-
czającą prędkością

Ciągnik musi być w stanie dostarczyć 68 l/min 
przy 14 barach (18 galonów/min przy 200 psi).

Dmuchaw nie może pracować z wystar-
czającą prędkością

Sprawdzić, czy zawór zwrotny dmuchawy hy-
draulicznej nie jest zamontowany odwrotnie.

Rzeczywista wielkość pola jest inna. Sprawdzić wielkość pola.

Za duże luki między przejazdami. Wyregulować znacznik przejazdów.

Gromadzenie się w dozowniku środków 
zabiegowych lub odpadków.

Wyczyścić dozownik.

Zatkany przewód nasienny w redlicy. Podnieść siewnik, odsłonić spód przewodu 
nasiennego i wyczyścić.

Za duża uprawa (wszyst-
kie rzędy)

Wielkość i ciężar nasion lub gęstość na-
wozu różnią się od wartości z tabel wy-
siewu.

Wykonać kalibrację. Wyregulować prędkość 
siewu, aby skompensować.

Wielkość i ciężar nasion lub gęstość na-
wozu różnią się między sezonami, w za-
leżności od partii lub producenta.

Wykonać ponowną kalibrację, jeśli materiały 
mogły się zmienić od ostatniej kalibracji.

Rzeczywista wielkość pola jest inna. Sprawdzić wielkość pola.

Za duże nakładanie między przejazda-
mi.

Wyregulować znacznik przejazdów.

Nierówna głębokość sie-
wu

Za duża prędkość polowa. Zwolnić. Sprawdzić w tabeli wysiewu prawidło-
wą maksymalną prędkość polową.

Brak wypoziomowania maszyny Wypoziomować maszynę.

Za mokre warunki uprawowe Poczekać na suchszą pogodę.

Opadające lub orzące końce skrzydeł Opuścić segment środkowy w położenie ro-
bocze.
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Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Nierówny rozstaw siewu Za duża prędkość polowa. Zmniejszyć prędkość polowa.

Siewnik nierówny Sprawdzić poziom i przeniesienie ciężaru

Za mokre warunki uprawowe. Poczekać na suchszą pogodę.

Zniszczone lub brakujące klapki siewne. Wymienić klapki siewne.

Częściowo zatkany przewód nasienny 
w redlicy.

Odsłonić spód przewodu nasiennego i 
wyczyścić
.

Talerze redlicowe nie 
kręcą się swobodnie

Redlica zapchana brudem. Wyczyścić redlicę.

Za mokre warunki uprawowe Poczekać na suchszą pogodę.

Uszkodzone łożyska talerzy. Wymienić łożyska talerzy.

Zgięta lub skręcona rama redlic. Wymienić ramę redlic.

Częściowo zatkany przewód nasienny 
w redlicy.

Podnieść siewnik, odsłonić spód przewodu 
nasiennego i wyczyścić.

Niezgodność w 
zgłaszanych przez 
monitor hektarach 
lub akrach (rejestr 
powierzchni jest 
najdokładniejszy przy 
siewie tam i z powrotem 
ze znacznikami 
przejazdów z kilkoma 
uwrociami i skrętami).

Za duże nakładki lub luki
między przejazdami.

Unikać nakładania się lub luk. Wyregulować 
znacznik przejazdów.

Warunki glebowe. Luźna gleba lub poślizg mogą być przyczyną 
w różnicach rejestrowania akrów lub hektarów.

Rzeczywista wielkość pola jest inna.

Sprawdzić wielkość pola.

Koła ugniatające nie 
zagęszczają odpowiednio 
gleby

Za mokro lub za duża bryłowatość. Poczekać na suchszą pogodę lub przerobić 
pole.

Niewystarczająca lub niewłaściwa 
regulacja przeniesienia ciężaru.

Wyregulować przeniesienie ciężaru.

Nieprawidłowa głębokość kółka 
ugniatającego.

Ustawić ponownie głębokość kółka 
ugniatającego, str. 48.

Za duże pękanie nasion Za duża prędkość polowa. Zmniejszyć prędkość polowa.

Nieczyste nasiona Użyć czystych nasion.

Uszkodzone, stare lub suche nasiona. Użyć czystych, nowych nasion.

Za duża prędkość dmuchawy
Stosować tylko prędkość wystarczającą do 
dokładnego dostarczenia nasion do wszystkich 
rzędów.

Zatykanie się kółka 
ugniatającego lub redlic

Za mokre warunki uprawowe. Poczekać na suchszą pogodę.

Cofnięcie z siewnikiem w gruncie. Wyczyścić i skontrolować pod względem 
uszkodzeń.

Uszkodzone łożyska talerzy. Wymienić łożyska talerzy.

Zużyte tarcze talerzowe. Wymienić tarcze talerzowe.

Zużyty lub uszkodzony skrobak. Wymienić skrobak.

Redlice wysiewają za 
głęboko (spychanie 
gruntu)

Talerze redlicowe ustawione za głęboko Podnieść ramę redlic.

Nieprawidłowe ustawienie kółka 
ugniatającego.

Ustawić ponownie kółko ugniatające, str. 48.

Za duży docisk. Wyregulować docisk zespołów rzędowych.
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Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Przód redlic opadający 
za nisko w twardych 
warunkach lub przy 
minimalnej uprawie.

Talerze redlicowe ustawione za głęboko Podnieść ramę redlic.

Nieprawidłowe działanie 
hydraulicznych 
znaczników przejazdów.

Wycieki powietrza lub oleju na 
przyłączach węży lub połączeniach.

Sprawdzić wszystkie przyłącza i połączenia 
pod względem wycieków powietrza lub oleju.

Za niski poziom oleju hydraulicznego w 
ciągniku.

Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w 
ciągniku.

Poluzowane lub brakujące śruby lub 
elementy złączne.

Sprawdzić wszystkie śruby i elementy złączne.

Orientacja tarczy nie jest idealna do 
warunków

Odwrócić tarczę znacznika przejazdów na 
ciągnięcie lub odrzucanie brudu.

6.2 Diagnostyka i usuwanie niesprawności hamulców 

Konserwacja hamulców i piast kół 
powinna być przeprowadzona przez 
autoryzowanego dilera Great Plains. 

Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Dym lub woń spalenizny 
od osi

Przegrzane hamulce, typowo na 
długich zjazdach

Natychmiast zatrzymać. Poczekać na całkowite 
ostygnięcie hamulców. Zwolnić jazdę w 
dół, redukując bieg i robiąc częste postoje. 
Skontrolować komponenty hamulców pod 
względem odkształcenia termicznego.

Nowe hamulce na początku mogą 
wydzielać nieco dymu lub woń, aż 
okładziny siądą na bębnach.

W razie nieustępowania problemu lub słabego 
hamowania, skontrolować hamulce.

Niewystarczające 
hamowanie, jedno koło

Niedopompowane koło. Napompować wszystkie koła zgodnie ze 
specyfikacją.

Zużyte okładziny lub bębny hamulców. Serwisowanie hamulców.

Zużyty lub nieszczelny siłownik 
hamulca

Odbudować lub wymienić siłownik.

Smar lub olej na okładzinach Naprawić przyczynę powodującą 
zanieczyszczenie. Serwisowanie hamulców

Nastawiacz hamulca nie ustawia Lód lub wyschnięte błoto zablokowało 
mechanizm. Sprawdzić, czy ruch nie powoduje 
zatarcia. Sprawdzić łapy pod względem zużycia 
i niesprawności lub słabe/zniszczone/brakujące 
sprężyny łap. 



8918-11-2015

6. 6.0 Usterki i ich usuwanie

6. Usterki i ich usuwanie

Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Niewystarczające 
hamowanie, wszystkie koła

Powietrze w przewodach hamulcowych 
siewnika

Sprawdzić, czy przyłącza nie są poluzowane. 
Sprawdzić pod względem uszkodzeń przyłącza 
i przewody. Sprawdzić pod względem 
uszkodzeń lub zużycia komponenty robocze. 
Naprawić miejsce nieszczelności. Doładować i 
odpowietrzyć układ.

Układ pneumatyczny/hydrauliczny: 
uszkodzona przepona w komorze 
wzmacniacza ciśnienia

Wymienić wzmacniacz ciśnienia.

Układ pneum-hydraul: przecieki w układzie 
pneumatycznym

Naprawić nieszczelności.

Układ pneum-hydraul: zatkane filtry Wyczyścić filtry.

Układ pneum-hydraul: otwarty zawór Zamknąć zawór upustowy.

Niewystarczające 
hamowanie, wszystkie koła 
(c.d.)

Układ pneum-hydraul: powietrze w 
przewodzie
hamulcowym od ciągnika

Odpowietrzyć i doładować przewód.

Zużyte okładziny i/lub bębny hamulcowe Serwisowanie hamulców.

Okładziny hamulcowe zamienione na 
niezatwierdzone części o nieodpowiednim 
znamionowym współczynniku tarcia.

Zamienić klocki na część zatwierdzoną.

Niewystarczające ciśnienie dostarczane 
przez ciągnik.

Minimum dla układu pneumatycznego: 55 kPa 
(80 psi).

Brak hamowania, jedno 
koło

Odpowietrzyć przy otwartym gnieździe. Zamknąć gniazdo. Doładować i odpowietrzyć
układ.

Zużyte okładziny hamulcowe lub ich brak Skontrolować i w razie potrzeby naprawić.

Przychwycony siłownik hamulca Skontrolować i w razie potrzeby naprawić.

Uszkodzone lub brakujące części hamulca Skontrolować i w razie potrzeby naprawić.

Brak hamowania, 
wszystkie koła

Ubytek płynu w przewodach hamulcowych Sprawdzić ubytek płynu na wszystkich 
przyłączach i gniazdach odpowietrzania. 
Zamknąć/naprawić, doładować i odpowietrzyć.

Nieprawidłowo podłączone przewody 
(przewód) do ciągnika

Sprawdzić połączenia.

Układ hamulcowy przyczepy w ciągniku 
wyłączony lub niesprawny

Sprawdzić działanie z inną przyczepą.

Niewystarczające ciśnienie w przewodzie 
ciągnika

Polecić dilerowi kontrolę ciśnienia na gnieździe.

Ciągnięcie na jedną stronę 
siewnika 

Zob. "Blokada hamulca" poniżej. Sprawdzić przyczyny "blokady kół" przed 
powstaniem spłaszczeń na oponach.

Hamulce załączone cały 
czas, wszystkie koła

Za bardzo wysunięty nastawiacz hamulca Zresetować łapy nastawiacza umożliwiając 
samonastawność układu.

Układ pneum-hydraul:  Odwrócone 
pneumatyczne przewody hamulcowe w 
ciągniku i przewód zasilający powoduje 
stałe załączanie hamulca.

Odwrócić podłączenia przewodów 
pneumatycznych na zaczepie. 

Układ pneum-hydraul: Przewód 
hamulcowy siewnika podłączony do 
niewłaściwego zdalnego stale pod 
ciśnieniem.

Przewód hamulcowy siewnika podłączyć do 
właściwego zdalnego.
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Usterka Możliwa przyczyna Naprawa
Hamulce załączone cały 
czas, wszystkie koła 

Ciśnienie dostarczane przez przewód 
hamulcowy ciągnika jest zawsze za 
wysokie (hydrauliczny) lub za niskie 
(hamulec pneumatyczny).

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 150 bar 
/ 2175 psi.
Minimalne wymagane ciśnienie pneumatyczne: 
550 bar / 80 psi.

Blokada hamulców Za bardzo wysunięty nastawiacz 
hamulca

Zresetować nastawiacz. Sprawdzić przyczynę 
wysunięcia.

Odpadki w hamulcach Zdjąć klocki hamulcowe. Wyczyścić i 
wysuszyć.

Drapanie odkształconych części 
hamulca

Wymienić uszkodzone części.

Słaba sprężyna powrotna. Wymienić wszystkie sprężyny.

Zatarty tłok siłownika hamulcowego Odbudować lub wymienić siłownik.

Drgania, grzechotanie, 
ciągnięcie hamulca

Słabe sprężyny powrotne Wymienić wszystkie sprężyny.

Zużyty bęben, odkształcony lub 
zowalizowany

Obrobić powierzchnię, jeśli odkształcenie 
jest w granicach tolerancji, w innym razie 
wymienić.

Niedopompowana lub podwymiarowa 
opona w parze

Wymienić oponę jeśli dopompowanie zgodnie 
ze specyfikację nie rozwiązuje problemu.

Luźne, zużyte, uszkodzone lub 
brakujące komponenty hamulca w 
piaście

Skontrolować hamulce.

Luźne lub zużyte łożyska kół Wymienić łożyska. 

Spłaszczenia na oponach Zob. "Hamulce załączone cały czas, 
wszystkie koła"

Gwizd od hamulców Zużyte okładziny Sprawdzić hamulce. Wymienić zużyte 
hamulce.

Drapanie odkształconych części 
hamulca

Sprawdzić hamulce. Wymienić uszkodzone 
części.



91

Tę stronę pozostawiono pustą



92 	 18-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m
615-191M-PL

Indeks

Indeks
A
operatorzy autoryzowani......................................  18
podpory osi...........................................................  21

B
Panel sterowania Basic........................................  52
światło ostrzegawcze............................................  27
okna blokady........................................................  57 
znacznik przejazdów............................................  40 
ustawienie talerzy.................................................  41 
ustawienie wysięgu znacznika.............................  40 
hamulce ............................................................... 25
          hamulce pneumatyczne.............................  26

diagnostyka i usuwanie nieprawności 
hamulców...................................................  88
hamulce hydrauliczne.................................  26
hamulce i piasty kół....................................  85

tworzenie się mostków..........................................  83

C
kalibracja...........................................................66,81 
worek kalibracyjny................................................  67
diwerter kalibracyjny.............................................  67
podłączenie odprowadzenia wycieków do zbiornika....  
...............................................................................25
bezpieczeństwo chemiczne ................................  19
czyszczenie..........................................................  74
oznakowanie kolorami węży.................................  27
panel sterowania Comfort....................................  52
okna konfig...........................................................  59
spis treści..............................................................   6
panel sterowania..................................................  52

okna blokad................................................  57
okna diagnostyki........................................  58
System ważenia Digi-Star..........................  60
okno główne...............................................  53
ekran narzędzia maszyny............................ 56
ekrany totals...............................................  59
rytm ścieżek technologicznych................... 60
system ważenia.......................................... 56
ekran roboczy.............................................  54

tworzenie się skorupy............................................ 83
talerze uprawowe.................................................  39
elementy uprawowe.............................................  75

D
deklaracja zgodności ......................................  3
dostawa.........................................................  22
diagnostyka - ekrany.....................................  58
Dickey John CPU..........................................  53
Digi-Star CPU ...............................................  53
System ważenia Digi-Star.............................  60
kierunek jazdy ..............................................  14
kontakt tarczy................................................  47
sprężyna dociskowa ....................................  45

E
podłączenie elektryczne................................  26

F
dmuchawa.....................................................  43
ustawienie prędkości dmuchawy...................  44
obsługa dmuchawy........................................  43
prędkość dmuchawy......................................  43
usterki i ich usuwanie.....................................  85
składanie.......................................................  30
brona posiewowa..........................................  45

G
smar .............................................................  78
smarowanie ..................................................  78

H
połowa szerokości - wyłączenie.....................  55
okno główne..................................................  53
skrzynia nasienna..........................................  42
obsługa pokrywy skrzyni...............................  42
wejście do skrzyni nasiennej.........................  82
ładowanie skrzyni nasiennej..........................  42
czujniki poziomu skrzyni nasiennej...............   42
skrzynia nasienna a bezpieczeństwo............  19
konserwacja hydrauliki..................................  83
zawory hydrauliczne.....................................  16

I
użycie zgodnie z przeznaczeniem.................  10

K
Zagarniacz Keeton®.....................................  48



9318-11-2015
Centurion/Saxon 3,0 m i 4,0 m

615-191M-PL

Indeks

L
lewy, zdefiniowany.........................................  14
płyta wyrównująca.........................................  39
odpowiedzialność..........................................  14
światła ..........................................................  20
blokady pozycji..............................................  32
opuszczanie..................................................  30
środki smarne...............................................  76

M
identyfikacja maszyny....................................   5
ekran narzędzia maszyny..............................  56
konserwacja i smarowanie............................  76
interwały konserwacji....................................  78
adres producenta...........................................   5
czyszczenie z materiału................................  82
maksymalna prędkość transportowa............  33
muller cpu ....................................................  53

O
redlic głębokość ............................................  48
ustawienie talerzy redlic................................  46
ustawienie skrobaków talerzy redlic..............  47
obszary robocze............................................  18
wsparcie operatora........................................  75
oryginalne części i akcesoria.......................... 10

P
parkowanie....................................................  34
podpora parkingowa......................................  34
znaczniki przedwschodowe...........................  49
wysokość kółek ugniatających.......................  48
kółka ugniatające...........................................  45
przycisk przedstart.........................................  54
sprzęt zabezpieczający.................................  18

R
podnoszenie .................................................  32
prawy, zdefiniowany......................................  14
docisk zespołów rzędowych..........................  49
zespoły rzędowe...........................................  45
regulacja sprężyny zespołów rzędowych......  46

S
informacje dot. bezpieczeństwa...................  12

bezpieczeństwo chemiczne ................  19
skrzynia nasienna a bezpieczeństwo.... 19
światła i urządzenia..............................  20
radar a bezpieczeństwo.......................  18
bezpieczeństwo w ruchu drogowym....  20
bezpieczeństwo a opony......................  20

waga.............................................................  67
skrobak.........................................................  47
ustawianie skrobaka.....................................  47
przewód nasienny.........................................  45
zagarniacz....................................................  45
ustawianie zagarniacza................................  48
czujniki, poziom w skrzyni nasiennej............  42
serwisowanie i konserwacja.........................  74
składowanie..................................................  20
przewód ściekowy.........................................  24

T
rączka t.........................................................  48
tabela z wartościami momentów..................  84
ekrany totals.................................................  59
rytm ścieżek technologicznych.....................  60
wykresy rytmu ścieżek technologicznych.....  61
transport .......................................................  33
diagnostyka i usuwanie usterek....................  85
nawracanie...................................................  50
tabela z ciśnieniami opon.............................. 84
wał oponowy.................................................  44
informacje gwarancyjne opon.......................  84

U
rozkładanie...................................................  29
rozładowanie materiałów..............................  81

V
pustka...........................................................  42

W
gwarancja......................................................   4
system ważenia............................................  56
przycisk "mokra dziura"................................  54
przeguby skrzydeł.........................................  79
nacisk skrzydeł.............................................  50
ekran roboczy...............................................  54



94 	

Tę stronę pozostawiono pustą



95

Tę stronę pozostawiono pustą



Great Plains UK Ltd.
Woodbridge Road, Sleaford

Lincolnshire, NG34 7EW
Wielka Brytania

Tel: +44(0)1529 304654
Faks: +44(0)1529 413468
E-Mail: simba@greatplainsmfg.com
Strona int.: www.greatplainsmfg.co.uk


