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Přečtěte si celý návod k obsluze. Když uvidíte tento symbol,  
pokyny a varování u něj uvedené jsou velmi důležité – dodržujte  
je bez výjimky. Závisí na tom život váš i životy druhých!

Modely: L, Lx, V a Vx



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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Společnost Great Plains UK Ltd. tímto prohlašuje, že nesený X-Press značky Great Plains, 
definovaný sériovým číslem uvedeným na podvozku, splňuje požadavky následujících 
směrnic a norem a byl příslušným způsobem certifikován. 

Směrnice EC 2006/42/EC, o strojních zařízeních.

The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (Bezpečnostní předpisy pro 
dodávky strojních zařízení 2008).

The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (Předpisy pro poskytování a 
použití pracovního vybavení 1998).
Konkrétní související harmonizované normy jsou: 

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

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

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

VÝROBCE 

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

Telefon (+44) (0)1529 304654. 

CERTIFIKOVÁNO JMÉNEM GREAT PLAINS UK LTD.: 

Alan Davies
Ředitel UK Engineering 
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Záruka

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

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

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

2.  Pokud dodaný stroj není v souladu se zárukou uvedenou v odstavci 1, společnost podle svého 
uvážení:

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

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

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

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

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

7.  Tato záruka neplatí v následujících případech:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresa prodejce

Jméno: _________________________________________________________________

Ulice: __________________________________________________________________

Místo: __________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Číslo zákazníka u prodejce: _________________________________________________



6Nesený X-Press/616-291M-CZ  08-02-2016

Obsah

Obsah
Identifikace stroje 5
Úvod
Předmluva 8
Pokyny k záruce 8
Použití k určenému účelu  9
1. Bezpečnostní data
1.1 Bezpečnostní symboly na stroji 10
1.2 Návod k obsluze 13
1.3 Provozní bezpečnost 13
1.4 Žádné závazky vyplývající z následných škod 13
1.5 Bezpečnost v silničním provozu 14
1.6 Prevence nehod 14
1.6.1 Zavěšení stroje 14
1.6.3 Výměna zařízení 15
1.6.4 Během provozu 15
1.7 Servis a údržba 15
1.8 Provozní oblasti 16
1.9 Oprávnění obsluhující pracovníci 16
1.10 Ochranné vybavení 16
2. Přeprava a instalace
2.1 Dodávka 17
2.2 Přeprava 17
2.3 Instalace 17
2.4 Připojení 18
2.5 Jízda po silnici 18
2.6 Parkování stroje 18
3. Technická data 
4. Nastavení a provoz
4.1 Popis 20
4.2. Tříbodový závěs 22
4.3 Diskové jednotky 22
4.4 Smyky 22
4.5 Lehký pěchovací válec DD 23
4.6. Klecový pěchovací válec 23
4.7 Pěchovací válec Aqueel 2 24



7 Nesený X-Press/616-291M-CZ08-02-2016

Obsah

4.8 Pěchovací válec HD 24
4.9 Pěchovací válec ML 24
4.10 Pěchovací válec VR 24
4.11 Pracovní nastavení 25
4.12 Počáteční nastavení 26
4.12.1 Změna nastavení 26
4.13 Úprava hloubky 27
4.14 Použití distančních vložek 27
4.15 Pracovní instrukce 28
4.16 Kontroly 28
5. Servis a údržba
5.1 Servis 29
5.2 Čištění 29
5.3 Údržba nábojů disků 29
5.3.1 Utažení nábojů disků  29
5.3.2 Těsnění ložisek 30
5.4 Pěchovací válce 30
5.4.1 Lehký válec DD 30
5.5 Příprava k uskladnění 30
5.6 Podpora obsluhy 31
5.7 Intervaly údržby 31
5.7.1 Posezonní Údržba/Skladování...............................................................31
5.8 Přehled údržby 32
5.9 Mazání stroje 33
5.10 Manipulace s mazivy 33
Podráždění kůže způsobené olejem 34
5.11 Maziva  34
6. Závady a opravná opatření



8  08-02-2016Nesený X-Press/616-291M-CZ

Úvod

Úvod

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

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

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

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

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

• údržbu (údržbu a prohlídky);
• transport.

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

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

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

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

Veškeré reklamace je třeba předložit 
společnost Great Plains prostřednictvím 
prodejce.

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



908-02-2016 Nesený X-Press/616-291M-CZ

Použití k určenému účelu 
Nesený stroj X-Press značky Great Plains 
je zkonstruován podle nejnovějších 
technických poznatků a v souladu 
s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
I přesto však může během použití stroje 
vzniknout riziko poranění obsluhy nebo 
jiné osoby a poškození stroje nebo 
jiného majetku.

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

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

Nesený stroj X-Press značky Great Plains 
je určen výhradně ke kultivačním pracím. 
Jeho použití k jinému účelu, například jako 
dopravního prostředku, se považuje za 
nesprávné použití. Společnost Great Plains 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku nesprávného použití. 
Rizika nese výhradně obsluha stroje.

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

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

1.1 Bezpečnostní symboly 
na stroji

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

Zachovejte volný pracovní 
prostor pro skládací 
komponenty stroje!

Na stroji nesmí jezdit žádní 
spolujezdci!

Nikdy nesahejte na žádné 
otáčející se součásti!

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

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

Nikdy nesahejte do 
prostorů, kde hrozí 
nebezpečí 
rozdrcení pohybujícími 
se součástmi!

1. Bezpečnostní data
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Před prováděním 
údržby si přečtěte návod 
k obsluze. 

1. Bezpečnostní data
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1. Bezpečnostní data
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1. Bezpečnostní data

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

Důležité!

Nebezpečí zranění!

Nebezpečí smrti a 
vážného zranění!

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

Zajistěte čitelnost varovných značek. 
Poškozené nebo chybějící značky 
nahraďte.

Dodržování těchto instrukcí je nutné 
z hlediska prevence nehod. 
Informujte uživatele o varováních a 
bezpečnostních instrukcích.

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

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

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

V případě poruchy zastavte 
provoz stroje a okamžitě stroj 
zajistěte.

Zajistěte okamžitou opravu 
všech závad.

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

• Opotřebení součástí, které podléhají 
opotřebení.

• Poškození působením vnějších faktorů.
• Nesprávná rychlost pojezdu.
• Nesprávné seřízení jednotky 
(nesprávné připojení, zanedbání 
návodu k sestavení).

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

Před uvedením stroje do provozu musí 
být instalováno ochranné a bezpečnostní 
vybavení (např. odstranitelné ochranné 
vybavení), které musí spolehlivě fungovat.
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1. Bezpečnostní data

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

Výrobce neodpovídá za škody, které 
nevznikly na stroji samotném, zejména za 
následné škody vyplývající z nesprávného 
provozu stroje.

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

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

Přítomnost spolujezdce na stroji 
je přísně zakázána!

Maximální rychlost pojezdu po 
silnici je 25 km/h.

Při manipulaci s parkovacími 
stojany nebo s jinými 
pohyblivými součástmi 
věnujte pozornost nebezpečí 
zachycení. Při odstraňování 
čepů nebo svorníků zajistěte 
úplné podepření všech těžkých 
komponent.

1.6 Prevence nehod
Vedle návodu k obsluze je nutno dodržovat 
předpisy pro prevenci nehod, které jsou 
specifikovány zemědělskými obchodními 
sdruženími. Obsluha odpovídá za 
zajištění nepřítomnosti ostatních osob 
v nebezpečném manipulačním prostoru při 
provozu stroje.

Majitel odpovídá za zajištění následujícího: 

• Zaškolení obsluhy a její kompetentnost 
k použití stroje a traktoru. 

• Vhodnost traktoru k použití se strojem.
• Provedení adekvátního vyhodnocení 

rizik ohrožení zdraví podle COSHH v 
souvislosti s použitím stroje. Konkrétně 
sem patří riziko způsobené kontaktem 
s půdou, prachem, zbytky sklízených 
plodin, chemikáliemi, mazivy a jinými 
sloučeninami během obsluhy stroje 
nebo jeho údržby a riziko odmrštění 
kamenů během práce.

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

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

s maximální opatrností!
• Hrozí nebezpečí rozdrcení mezi 

traktorem a strojem!
• Stroj parkujte na pevném, rovném 

povrchu.
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1.6.3 Výměna zařízení
• Zajistěte stroj, aby nedošlo k jeho 

náhodnému odvalení!
• K zajištění všech součástí rámu, které 

jsou zvednuty nad vámi, použijte 
vhodné podpěry!

• Pozor! Nebezpeční poranění 
odmrštěnými předměty!

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

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

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

Vždy zajistěte adekvátní viditelnost!

Nestůjte na stroji, který je uveden do 
provozu!

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

Zodpovědný pracovník má následující 
povinnosti:

1. Bezpečnostní data

• Poskytnout pracovníku obsluhy kopii 
návodu k obsluze stroje a zajistit, aby 
si tento pracovník přečetl pokyny a 
porozuměl jim.

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

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

Při provádění servisu a údržby dbejte 
následujících pokynů: 

• Vypněte motor traktoru a vyjměte klíč 
ze zapalování.

• Počkejte, až se zastaví pohyb všech 
součástí stroje.

Zvláštní pozornost věnujte součástem, 
které vyžadují speciální servisní nástroje 
nebo školení kvalifikovaným personálem. 
Nepokoušejte se tyto součásti sami 
opravovat! Mezi tyto položky patří díly 
udržující tlak (např. okruhy tlakového 
zásobníku) nebo sílu (např. pružinové 
hroty) a také DD válce jakéhokoli typu.

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

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

Namažte všechna mazací místa, abyste 
vytlačili veškerou zachycenou vodu.

Při provádění servisu a údržby přitáhněte 
všechny uvolněné šroubové spoje.

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

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

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

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

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

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

1.10 Ochranné vybavení
Potřebné vybavení pro obsluhu a 
údržbu stroje:

• Těsně přiléhající oděv.
• Silné ochranné rukavice (poskytující 

ochranu před součástmi s ostrými 
okraji).

• Ochranné brýle (k ochraně očí proti 
vniknutí nečistot).

1. Bezpečnostní data
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2. Přeprava a instalace

2. Přeprava a instalace

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

2.1 Dodávka
Stroj je za normálních okolností dodáván 
zcela sestavený.

• Stroj lze zvednout jeřábem nebo jiným 
vhodným zvedacím zařízením. 

• Stroj je nutno zavěsit za traktor a odvézt 
od podvalníku.

2.2 Přeprava
Nesený stroj X-Press lze přepravovat po 
veřejných komunikacích zavěšený na 
traktor nebo na podvalníku.

• Pře transportu stroje je třeba dbát na 
povolené hodnoty rozměrů a hmotnosti.

• Je-li stroj transportován na návěsu nebo 
podvalníku, musí se zajistit popruhy 
nebo jiné připevňovací prostředky.

• Před transportem po veřejných 
komunikacích je nutno stroj ustavit do 
transportní pozice a musí být splněny 
požadavky všech předpisů týkajících se 
transportu.

Přepravní šířka se může měnit v 
závislosti na seřízení pracovních 
dílů (disky, válec atd.). Tyto 
prvky může být nutno seřídit s 
ohledem na dosažení minimální 
přepravní šířky.

Seřízení přepravních prostředků, 
včetně jejich připojení, se musí 
provádět ze země; k tomu 
pravděpodobně bude zapotřebí 
stroj spustit dolů.

• Maximální dovolená pojezdová rychlost 
je 25 km/h.

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

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

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

• Pokud byly kvůli transportu odděleny 
jakékoli moduly nebo součásti, musí 
je nejprve náš servisní technik nebo 
autorizovaný prodejte instalovat zpět 
předtím, než vydá pokyn k uvedení do 
provozu.

• Zkontrolujte všechny důležité šroubové 
spoje!

• Namažte všechny mazací čepy a 
kloubové spoje!

• Zkontrolujte všechny hydraulické spoje 
a vedení, zda nejsou poškozené.
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2. Přeprava a instalace

2.4 Připojení
Zavěšení neseného stroje X-Press 
na traktor / příprava na transport

Při připojování stroje zajistěte, aby 
mezi traktorem a strojem nebyla 
přítomna žádná osoba.

1. Připojte traktor ke stroji tak, že 
hydraulikou zvednete nebo snížíte výšku 
dolních spojovacích ramen traktoru.

2.  Když jsou dolní spojovací ramena 
vyrovnána, upevněte dolní spojovací 
čepy a zákolníky.

3.  Horní spoj traktoru upevněte mezi 
traktor a stroj.

4.  Zvedněte stroj pomocí spojovacích 
ramen traktoru.

2.5 Jízda po silnici
Při jízdě po silnici musí být stroj přestaven 
do přepravní polohy.

Při jízdě po silnici stroj zcela 
zvedněte, aby pracovní prvky 
nebyly taženy po zemi.

Dbejte, aby byla během transportu 
viditelná zadní světla traktoru.

2.6 Parkování stroje
Stroj je nutno chránit před poškozením 
vlhkostí a pokud možno jej proto parkovat 
v krytých vnitřních prostorech nebo pod 
přístřeškem.

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

• Stroj parkujte na pevném a rovném 
povrchu.

• Položte stroj na diskové jednotky. 
• Odstraňte horní spoj a snižte 

spojovací ramena tak, aby bylo možno 
vyjmout čepy.

• Vypněte traktor.
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3. Technická data

3. Technická data 

* Rozměry od závěsu v přepravní poloze.
** K dosažení optimálního výkonu je důležité zvolit správné nářadí podle použitého 

traktoru.

3,0m 3,5m 4,0m
Pracovní šířka (m) 2800 3300 3900
Transportní šířka (m) 2980 3480 3980
Přepravní výška (mm) Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
Transportní délka (mm) 2785 2785 2785
Požadovaný příkon (k)* 80-100 k 100-120 k 110-140 k
Hmotnost (kg) 2015 2349 2744
Těžiště (mm)** 1344 1374 1369
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4. Nastavení a provoz

4. Nastavení a provoz
4.1 Popis

Obr. 4.01: Nesený X-Press Great Plains 

1. Tříbodový závěs
2. Disky
3. Zadní pěchovací válec
4. Prvky pro nastavení hloubky pěchovacího válce
5. Prvky pro nastavení úhlu disků 
6. Smyk
7. Prvky pro nastavení smyku

1

2
3

4

5
6

7
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Nesený stroj X-Press značky Great Plains 
je univerzální nářadí určené k provádění 
vynikající mělké kultivace v kombinaci s 
účinným zpevněním.  

Lze jej použít u systémů s redukovanými 
radličkami k zapracování strniště nebo 
ke kultivaci lehčích typů půd po orbě. 
Stejně jako všechny stroje značky Great 
Plains obsahuje nejnovější inovace, které 
spoluvytvářejí efektivní jednotku vynikající 
konstrukce, s bezkonkurenční spolehlivostí. 

Zpevnění je klíčem k většině operací. 
Konstrukce neseného stroje X-Press 
zajišťuje, že tato klíčová funkce není 
během provozu ohrožena.  Je to díky tomu, 
že pronikání předních disků do půdy se 
dosahuje zešikmením skupin disků, a nikoli 
přenesením váhy ze zadního pěchovacího 
válce na disky. Zadní pěchovací válec 
zajišťuje rovnoměrné utužení na celém 
pracovním záběru.

Nesený stroj X-Press může pracovat v 
určitých situacích, kde existují vysoké 
vrstvy povrchových rostlinných zbytků. To 
je možné díky velmi velké světlé výšce 
stroje nad terénem. Přední a zadní skupiny 
disků jsou od sebe vzdáleny 830 mm 
a vzdálenost mezi zadní skupinou a 
pěchovacím válcem DD je dalších 240 mm. 
Nesený X-Press je určen pro 
vysokorychlostní provoz při 8-12 km/h. 
Zabudované závaží cca 600 kg na metr 
zajišťuje udržení požadované hloubky při 
optimální dopředné rychlosti.

4. Nastavení a provoz
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4.2. Tříbodový závěs
3bodový závěs je kategorie 3.

Obr. 4.02: Tříbodový závěs

4.3 Diskové jednotky
Nesený stroj X-Press má dvě řady disků, 
které sekají a mísí zbytky sklizených 
plodin.  Rozteč disků 250 mm zajišťuje 
jemnou kultivaci.

Disky, které jsou namontovány do 
neseného stroje X-Press, mají průměr 
500 mm (20 palců) a tloušťku 6 mm.  
Jsou vyrobeny z tepelně zpracované 
chrom-bórové oceli, která zajišťuje 
vynikající odolnost proti opotřebení a 
prodlouženou životnost.  Jednotlivé disky 
jsou namontované na pružných slupicích 
Pro-Active napojených na systém řídicí 
tyče.  Úhly skupin je možné snadno a 
přesně měnit pomocí odstupňovaného 
nastavovacího prvku.

Nastavitelný úhel disků (od 10 ° do 25 °) 
zajišťuje zapravování a promísení strniště 
při jediném přejezdu.  Pracovní hloubku 
lze měnit pomocí 3bodového připojení a 
pomocí připojení zadního válce.

Zarovnaného, rovnoměrně zpracovaného 
povrchu se dosahuje nastavením 
rovnovážného odhazování půdy mezi 
předním a zadním diskem.
Listové pružiny Pro-Active poskytují 
ochranu před poškozením a také vysoký 
stupeň přizpůsobení se terénu, protože se 
během práce ohýbají nahoru a dolů. 

Obr. 4.03: Prvky pro nastavení úhlu disků

Obr. 4.04: Disky

4.4 Smyky
Podvozek vyvažte vodorovně a snižte 
smyky tak, až začnou odebírat půdu. 
Smyky bude nutno nastavit výše během 
operací 1. průchodu, zejména u zoraných 
půd, u kterých se může stát, že velké 
hroudy neprojdou pod nebo mezi 
listovými pružinami.

4. Nastavení a provoz



2308-02-2016 Nesený X-Press/616-291M-CZ

Pro dosažení vyrovnávacího efektu a pro 
rozrušení hrud musí smyky zabírat lehce do 
půdy. Pomocí seřizovacího prvku zvedněte 
nebo snižte smyky tak, aby zabíraly více 
nebo méně půdy, například při srovnávání 
obratů na úvratích. 

Pro zvýšení smyku otáčejte seřizovacím 
prvkem po směru hodinových ručiček. Pro 
snížení smyku otáčejte seřizovacím prvkem 
proti směru hodinových ručiček. 

Obecná pravidla pro 
nastavování stroje
• Podvozek při provozu nastavte 

vodorovně pro dosažení stejnoměrného 
pohonu obou souprav disků. 

• Stroj provozujte s lehce snížený 
koncem, aby bylo dosaženo 
intenzivnějšího rozrušování hrud 
a utužení půdy v náročnějších 
podmínkách. 

• V podmínkách s množstvím rostlinných 
zbytků může být použití smyku 
omezené kvůli shrabování zbytků.

• Při jarních pracích zvětšete úhel 
pohrabovače smyku, aby se přenášelo 
více půdy při rovnání.

• Úhel pohrabovače smyku zmenšete, 
pokud je třeba udržet půdu a rozbíjet 
hroudy proti sobě v náročnějších 
podmínkách. Tím se také hroudy 
urovnají vzhledem s DD disky, čímž se 
usnadní jejich rozbíjení. 

4.5 Lehký pěchovací 
válec DD
Lehký pěchovací válec DD je vyroben 
z jednotlivých kotoučových segmentů 
s patentovaným profilem DD.

Lehký válec DD je určen ke zpevnění půdy 
se současným sekáním a drcením hrud.

Může pracovat i v těžkých mokrých půdách, 
aniž by docházelo k častému zanášení.

Zadní lehký pěchovací válec DD nese 
část hmotnosti stroje, aby bylo zajištěno 
zpevnění.  Reguluje také hloubku 
diskových jednotek.  Rýhovaný povrch, 
který pěchovací válec za sebou zanechává, 
odolává povětrnostním podmínkám jak při 
mokrém, tak při suchém počasí.

Obr. 4.05: Lehký pěchovací válec DD

4.6. Klecový pěchovací 
válec
Klecový pěchovací válec drtí hroudy a 
utužuje půdu a navíc za sebou zanechává 
volný, otevřený půdní profil. Je vhodný pro 
suché, lehké a nelepivé půdy.

Při práci nese klecový válec část hmotnosti 
stroje, aby bylo zajištěno zpevnění.  
Reguluje také hloubku stroje.  

4. Nastavení a provoz
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Obr. 4.06: Klecový pěchovací válec

4.7 Pěchovací válec 
Aqueel 2
Aqueel 2 je speciální pryžová samočisticí 
pneumatika, která zanechává vzorovaný 
povrchový profil sestávající z kónických 
zářezů.  Jeho účelem je potlačení eroze 
pole v důsledku pohybu povrchové vody 
a větru. Výhody zpracování půdy pomocí 
válce Aqueel (tzv. „rezervoárová orba“) 
jsou zvláště přínosné u lehkých, snadno 
zpracovatelných půd se sklonem k 
sesuvům nebo zhutnění. 

Obr. 4.07: Pěchovací válec Aqueel 2 

4.8 Pěchovací válec HD
Tento trvanlivý, kompletně svařovaný 
ocelový pěch se „zónovým“ zhutňováním je 
zkonstruován tak, aby vyžadoval minimální 
údržbu. Je ideální pro použití v náročných 
půdních podmínkách a u půd s vysokým 
podílem kamene.

Obr. 4.08: Pěchovací válec HD

4.9 Pěchovací válec ML
Pěchovací válec Maxilift, kombinace 
kol se zářezy a zubů pro navádění a 
zvedání vysokých objemů půdy, zajišťuje 
jemný finální povrch se současným 
zhutněním půdy těsně pod povrchem. 
Tento pěchovací válec dosahuje dobrého 
míchacího účinku při vysokém rychlosti.

Obr. 4.09: Pěchovací válec ML

4.10 Pěchovací válec VR
VR-Packer svými koly s V profilem, 
která se plní půdou a přitom působí její 
samovolnou erozi, nadzvedává půdu 

4. Nastavení a provoz
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a zůstává čistější uvnitř při porovnání s 
podobnými pěchovacími válci tvaru U. 
Tento pěchovací válec pracuje dobře se 
škrabkami nebo bez nich, podle podmínek. 
Vzhledem ke své nízké hmotnosti se může 
používat s menšími traktory s nesenými 
stroji.

Obr. 4,10: Pěchovací válec VR

4.11 Pracovní nastavení
Bylo zjištěno, že optimální výkonnosti je 
dosaženo poté, co se lakovaný povrch na 
lehkých DD válcích odře a je dosaženo 
hladkého lesklého povrchu. Když jsou 
lehké DD válce nové nebo zrezivělé, může 
u nich být tendence k nabalování půdy 
na povrch a k ucpávání; tento problém se 
vyřeší, jakmile se lesklý povrch obnoví.

Nesený X-Press je nutno provozovat s 
podvozkem v poloze s lehce sníženým 
zadním koncem. V praxi lze používat 
nesený X-Press při půdních podmínkách 
nevhodných k dosažení požadovaného 
efektu a v těchto nepříznivých podmínkách 
je obvykle možné provozovat lehký 
válec DD bez pravidelného ucpávání za 
předpokladu, že jsou sestavy válce těsné, 
jsou správně nastaveny škrabky a povrch 
válců je hladký.  Za těchto okolností je 
vhodné, zvlášť za mokra, zkontrolovat 
kultivační efekt neseného stroje X-Press. 

Namontovaný nesený X-Press je nutno při 
otáčení na úvrati vždy zcela zvednout z 
pole. Otáčení s disky nebo s pěchovacím 
válcem na zemi může vést k poškození 
těchto komponent.

Při práci je možno provozovat spojovací 
ramena v plovoucím režimu, aby stroj mohl 
kopírovat nerovnosti terénu.

Obecná pravidla pro nastavování 
neseného stroje X-Press

• Čím lehčí je půda, tím menší může být 
úhel disků a tím rychlejší může být pojezd.

• Čím je půda mokřejší, tím menší je 
vyžadován úhel disků a tím pomalejší 
musí být pojezd.

• V těžších půdách je potřeba větší úhel 
disků a pomalejší pojezd.

• Čím více rostlinných zbytků, tím menší 
je úhel disků; pojezd musí být pomalejší.

• U zoraných půd zmenšete úhel disků, aby 
se projevil účinek rozrušení a rozsekání 
hrud.

• V těžkých podmínkách zvětšete úhel 
disků, aby se zvětšilo proniknutí.

4. Nastavení a provoz

á ZMENŠENÍ ÚHLU DISKŮ
ZVĚTŠENÍ ÚHLU DISKŮ â

Nastavení úhlu disků
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4.12 Počáteční nastavení
Na této stránce jsou uvedeny podrobné informace k počátečnímu nastavení neseného 
stroje X-Press. Toto nastavení lze použít jako východisko k dalšímu nastavení pro získání 
optimální výkonnosti vašeho stroje. 

4.12.1 Změna nastavení
Pokud se pracovní podmínky změní (například ze suchých podmínek na mokré), pak lze 
jako přibližné vodítko použít následující tabulku.

4. Nastavení a provoz

Změny podmínek Úprava nastavení

Z těžkých/suchých na kypré/mokré Zmenšete úhel disků
Zmenšete rozchod podvozku 

Ze strniště na vysokou vrstvu rostlinných zbytků (pro 
lepší zamíchání)

Zvětšete úhel disků
Snižte rychlost
Zvětšete rozchod podvozku

Z mělkého na hluboké (pozn.: max. pracovní hloubka 
je 75-100 mm)

Posuňte čepy na připojení válce 
Snižte rychlost
Zvětšete úhel disků 

2x1x1x
Černá
29mm

Modrá
7mm

Žlutá
20mm

Prvky pro nastavení úhlu disků
Přední skupina Zadní skupina
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4.13 Úprava hloubky
Při změně pracovní hloubky se doporučuje
stroj zvednout zcela ze země tak, aby 
se uvolnilo připojení zadního válce. 
Hloubka se mění přidáním distančních 
vložek nad nebo pod objímku na tyči pro 
nastavení hloubky.

Obr. 4.11: Připojení válce

Po změně nastavení hloubky snižte stroj do 
pracovní polohy a zkontrolujte jeho funkci. 
Pokud byla hloubky výrazně změněna, 
může dojít k ovlivnění i jiných parametrů, 
Může se jednat o rozchod podvozku 
(předozadní) a úhel disků pro danou délku.

Před změnou těchto parametrů proveďte 
zkušební kultivaci na cca 20 metrech a 
zkontrolujte, zda stále zajišťují požadovaný 
kultivační účinek. Tato nastavení se musí 
vyřešit okamžitě, aby se neprovedlo příliš 
mnoho nedostatečně kvalitní práce. 

4.14 Použití distančních 
vložek
Před úpravou seřízení stroje pomocí 
distančních vložek musí být stroj v klidu 
a traktor musí být vypnutý s klíčem 
vytaženým ze zapalování. Veškeré osoby 
musí být vzdáleny od stroje a na stávajících 

distančních vložkách ve válci nebo tyči 
ovládání hloubky nesmí být žádná zátěž.

Při nasazování uchopte distanční vložku 
jednou rukou a pevným pohybem ji 
nasaďte na tyč, jak je znázorněno na 
obr. 4.06.  Vložku lze odstranit vytažením 
prstem za úchytku.

Před nasazováním distančních 
vložek zkontrolujte, zda nejsou 
poškozené nebo znečištěné válec 
a tyč ovládání hloubky.

Distanční vložky nasazujte a 
odstraňujte pouze uchopením za 
úchytku. Při pokusech o manipulaci 
s distančními vložkami úchopem za 
jejich ramena může dojít k úrazu.

Při změnách seřízení stroje 
zajistěte, aby byly obě strany 
stroje seřízeny stejně (zrcadlově). 
Například válec na levé straně 
musí mít stejný počet distančních 
vložek jako válec vpravo. Při 
zanedbání tohoto pokynu může 
dojít k poškození stroje.

Obr. 4,12: Distanční vložky

4. Nastavení a provoz
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4.15 Pracovní instrukce
Pojezdová rychlost
S neseným strojem X-Press lze pojíždět 
rychlostí do 12 km/h.

Pojezdová rychlost závisí na podmínkách 
v terénu (typ půdy, rostlinné zbytky na 
povrchu atd.).

Jsou-li podmínky těžké, nebo je-li zapotřebí 
dosáhnout pevnějšího konečného povrchu, 
jeďte pomaleji.

Otáčení: Před otáčením je nutno 
stroj při jízdě zvednout z pracovní 
pozice a po provedení otáčky jej 
opět snížit do pracovní pozice.

4.16 Kontroly
Kvalita práce závisí na nastavení a 
kontrolách provedených před zahájením 
práce a také na pravidelném provádění 
servisu a údržby stroje.

Před zahájením práce je proto důležité 
provést nezbytnou údržbu a podle potřeby 
stroj namazat.

Kontrola před zahájením práce a 
během ní:
• Je stroj správně připojený a je závěsné 

zařízení uzamknuté pojistkou?
• Je stroj ve vodorovné pracovní poloze 

a je správně nastavená pracovní 
hloubka?

Pracovní prvky
• Jsou disky a další kultivační nářadí v 

použitelném stavu?
• Jsou škrabky ve funkčním stavu, aby 

nedocházelo k zanášení válců?

4. Nastavení a provoz
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5. Servis a údržba

5. Servis a údržba
Při servisu a údržbě postupujte v souladu 
s bezpečnostními pokyny.

5.1 Servis
Váš stroj byl zkonstruován a vyroben 
s ohledem na maximální výkonnost, 
efektivitu práce a komfort obsluhy v široké 
škále nejrůznějších pracovních podmínek.

Před dodáním byl stroj zkontrolován ve 
výrobním závodu a také autorizovaným 
prodejcem, abyste jej obdrželi v optimálním 
stavu. 

K zajištění bezporuchového 
provozu je důležité provádět 
v doporučených intervalech jeho 
servis a údržbu.

5.2 Čištění
Pro zajištění nepřerušovaného provozního 
stavu a optimální výkonnosti stroje 
provádějte servis a údržbu v pravidelných 
intervalech.

Ložiska válců a disků nečistěte 
vysokotlakou hadicí nebo přímým vodním 
proudem pod tlakem. Pouzdro, šroubové 
spoje a kuličková ložiska nejsou vodotěsné.

5.3 Údržba nábojů disků

Každý náboj disku namažte tak, 
až se mazivo ukáže v ložisku; 
mažte v intervalech uvedených v 
odstavci 5.8.

Pravidelně kontrolujte těsnost 
nábojů disků.

Pravidelně jednou týdně nebo 
každých 50 pracovních hodin 
(podle toho, co je častější) 
prohlížejte kryty nábojů, těsnění a 
bezpečnostní a otočné čepy a také 
všechny sledovací svorníky, zda 
jsou utažené a zda správně fungují. 

5.3.1 Utažení nábojů disků 
1. Při výměně a zpětné montáži komponent 

se ujistěte, že těsnění ložiska je správně 
orientované.

2. Zajistěte, aby čep nápravy nebyl 
znečištěný a aby bylo možné snadno 
stáhnout matici a vnější ložisko.

3. Utáhněte korunovou matici ručním 
klíčem (momentový klíč není zapotřebí) 
a přitom otáčejte čep po směru 
hodinových ručiček tak, až těsnění 
lehce vázne (pocítíte, že se ztíží otáčení 
čepu). Určitý odpor bude způsoben 
třením těsnění.

4. Otočte korunovou matici zpět do 
následující polohy zamykání. Otočte 
ji zpět i v případě, když se matice při 
utahování dostala přesně do upevňovací 
polohy.

5. Vložte pojistný čep.

6. Zkuste zatřást nebo zakývat 
vnějším okrajem náboje/vřetena: vůle 
0,1 / 0,2 mm nesnižuje životnost ložiska 
a navíc zabraňuje přehřívání. Při 
správném nastavení se náboj musí volně 
otáčet a tření smí být způsobeno pouze 
těsněním.  
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Obr. 5.01: Kontrola nastavení ložisek disků 

5.3.2 Těsnění ložisek
Při výměně „labyrintových“ těsnění ložisek 
na nábojích disků je důležité provést 
zpětnou montáž těsnění se správnou 
orientací. Strana se zkoseným okrajem 
musí být na vnější straně pouzdra ložiska, 
nejblíže k ramenu disku (viz obr. 5.01). 
Tento zkosený okraj zabraňuje vnikání 
nečistot do ložiska a také umožňuje průnik 
maziva při mazání.

Obr. 5.02: Správná orientace těsnění

5.4 Pěchovací válce
Údržba těchto válců se omezuje na 
namazání ložisek jednou za rok nebo na 
konci sezóny a na pravidelné prohlídky 
k zajištění těsnosti sestav a správného 
nastavení škrabek. 

Škrabka má za úkol zabránit 
usazování nečistot mezi 
sousedícími DD kotouči. Je-li 
zapotřebí upravit škrabky, zajistěte, 
aby se škrabka ani pod zátěží 
nemohla dotknout distanční 
vložky. Distanční vložky pravidelně 
kontrolujte, zda nevykazují známky 
opotřebení, a nastavte škrabky tak, 
aby nemohlo dojít ke kontaktu.

5.4.1 Lehký válec DD
Distanční vložky a kroužky na lehkém DD 
válci jsou napínány koncovými destičkami 
na vnějších koncích trubky válce.

Demontáž lehkých válců DD 
vyžaduje speciální vybavení. 
Ve všech případech, kdy je 
vyžadována demontáž těchto 
válců, se prosím poraďte se svým 
prodejcem.

5.5 Příprava k uskladnění
Potřebujete-li stroj na delší dobu uskladnit, 
postupujte podle následujících pokynů:

• Stroj pokud možno zaparkujte pod 
střechou.

• Válce a disky chraňte před zrezivěním. 
Potřebujete-li nářadí nastříkat olejem, 
použijte lehké biologicky odbouratelné 
oleje, například řepkový plej.

5. Servis a údržba

 POLOŽKA Č. DÍLU POPIS
 1 --- RAMENO DISKU
 2 603-570d MAZACÍ ČEP - TUK M8X1
 3 812-405C ODLITEK NÁBOJE FT
 4 891-262C KRYT NÁBOJE
 5 603-571D POJISTNÝ KOLÍK
 6 800-424c SOUPRAVA MATICE/OBJÍMKY M27 PKT Q
 7  TĚSNĚNÍ 64x45x9.5
 8 601-027v LOŽISKO 32008 40x68x19
 9  LOŽISKO 32206 30x62x21

Zkosené těsnění
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Před použitím olejových sprejů 
zakryjte všechny pryžové součásti. 
Tyto části se nesmí olejovat. 
Všechny zbytky oleje odstraňte 
vhodným čisticím prostředkem.

5.6 Podpora obsluhy
Máte-li problém, kontaktujte prosím 
nejbližšího prodejce. Bude se snažit o 
vyřešení všech problémů, které se mohly 
vyskytnout, a poskytnout vám kdykoli 
pomoc.

V zájmu maximálního urychlení pomoci, 
kterou vám může prodejce poskytnout, je 
užitečné předat mu následující údaje. Vždy 
uvádějte:

• Číslo zákazníka
• Jméno a adresu
• Model stroje
• Sériové číslo stroje
• Datum zakoupení a počet provozních 

hodin
• Typ problému

5.7 Intervaly údržby
S výjimkou denní údržby jsou intervaly 
údržby založeny na počtu provozních hodin 
a na časových údajích.

Zaznamenávejte si provozní hodiny 
svého stroje, abyste zajistili možnost co 
nejpřesnějšího dodržení specifikovaných 
intervalů údržby.

Nikdy nepoužívejte stroj, na kterém je 
nutno provést údržbu. Zajistěte okamžité 
odstranění všech závad zjištěných během 
pravidelných prohlídek.

5. Servis a údržba

5.7.1 Posezonní Údržba/
Skladování
Stroj musí být zaparkován ve rozložené 
poloze.

Ložiska kol je nutné zkontrolovat a 
znovu promazat.

Všechna mazací místa a čepy je nutné 
namazat.

Opotřebené nebo poškozené součásti v 
případěě potřeby vyměnit.

U DD pěchu po sezoně dotáhnout 
předpětí dle návodu.

čepy hydraulických pístnic namazat proti 
působení povětrnostních vlivůů.

Pokud byl stroj před uskladnřním v 
myčce, je vhodné zkontrolovat funkci 
všech hydraulických pístnic. 

Odstranit všechno hnojivo a osivo z 
výsevního ústrojí a zásobníku. 

Ze stroje je nutné vyjmout výsevní 
váleček.
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5.8 Přehled údržby

5. Servis a údržba

L



Prohlédnout

Namazat

Klíč

Před každým 
použitím

Připojení

L

10 hodin

Nastavení

L
10 hodin

Škrabky

L
Před každým 

použitím

Světla

L



200 hodin

Nastavovací 
prvky úhlu 

disků



200 hodin

Náboje disků
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5.9 Mazání stroje
Před mazáním stroje si prosím přečtěte 
část s nadpisem „Použití maziv“. Stroj 
se musí pravidelně mazat, aby zůstal 
v provozuschopném stavu. Pravidelné 
mazání také přispívá k prodloužení 
životnosti stroje. 
Doporučené intervaly mazání jsou 
specifikovány v odstavcích „Prohlídka“ a 
„Intervaly údržby“.

Po čištění vysokotlakou hadicí nebo párou 
je nutno stroj vždy namazat pomocí mazací 
pistole. 

5.10 Manipulace s mazivy
Prostudujte si prosím následující instrukce 
a také příslušné informace. To platí také 
pro všechny zaměstnance, kteří manipulují 
s mazivy. 

Hygiena
Pokud se maziva používají k určeným 
účelům, nepředstavují žádná zdravotní 
rizika.

V případě delšího kontaktu s kůží mohou 
maziva – zejména oleje s nízkou viskozitou 
– odstranit přirozenou vrstvu tuku z kůže, 
a tak způsobit její vysušení a eventuální 
podráždění.

Při manipulaci s odpadním olejem je nutno 
postupovat s velkou opatrností, protože 
může obsahovat dráždivé látky.

Možná zdravotní rizika jsou spojena 
s výpady uvolňovanými z čisticích 
prostředků a olejů.
Proto nesmíte nosit zaolejované oblečení. 
Znečištěné pracovní oblečení co nejdříve 
vyměňte.

Při manipulaci s produkty z minerálních 
olejů dbejte zvláštní opatrnosti a dodržujte 
hygienické předpisy. Podrobné informace 
o manipulačních předpisech jsou uvedeny 
v informačních materiálech poskytovaných 
zdravotnickými institucemi.

Skladování a manipulace
• Maziva skladujte vždy mimo dosah dětí.
• Maziva nikdy neskladujte v otevřených 

nebo neoznačených obalech.

Čerstvý olej
• Vedle obvyklé opatrnosti a dodržování 

hygienických předpisů není třeba při 
manipulaci s čerstvým olejem přijímat 
žádná zvláštní opatření.

Odpadní olej
• Odpadní olej může obsahovat škodlivé 

znečišťující látky, které mohou 
způsobovat rakovinu kůže, alergie a jiná 
onemocnění.

Pozor!
Olej je toxická látka. Po případném požití 
oleje nevyvolávejte zvracení. Okamžitě 
volejte lékaře. 
Ruce chraňte bariérovým krémem nebo 
použijte rukavice, abyste eliminovali kontakt 
s kůží. Všechny zbytky oleje důkladně 
umyjte horkou vodou a mýdlem. 

• Důkladně si umyjte kůži vodou a 
mýdlem.

• Použijte speciální čisticí prostředky k 
odstranění všech nečistot z rukou.

• Zbytky oleje ze své kůže nikdy 
neodstraňujte benzínem, naftou ani 
petrolejem.

• Eliminujte kontakt kůže se znečištěným 
oblečením.

5. Servis a údržba



34  08-02-2016Nesený X-Press/616-291M-CZ

• Nenoste zaolejované textilie v kapsách.
• Před dalším obléknutím zaolejované 

oblečení vyperte.
• Postarejte se o správnou likvidaci 

zaolejované obuvi.

Opatření v případě úrazu 
způsobeného olejem
Oči:
Pokud vám do očí stříkne olej, vyplachujte 
je 15 minut vodou. Jsou-li oči nadále 
podrážděné, okamžitě volejte lékaře.

Při požití oleje:
Při požití oleje je důležité nepokoušet 
se vyvolávat zvracení. Okamžitě volejte 
lékaře.

Podráždění kůže způsobené 
olejem
V případě delšího kontaktu s kůží omyjte 
olej vodou a mýdlem.

Rozlití oleje
Použijte písek nebo vhodný absorpční 
granulát, do nějž se všechen rozlitý olej 
nasaje. Absorbent kontaminovaný olejem 
správným způsobem zlikvidujte.

Požár způsobený hořícím olejem
K hašení vzníceného oleje nikdy 
nepoužívejte vodu. Olej bude plavat na 
vodě a způsobí rozšíření požáru.

Hořící olej nebo mazivo je třeba hasit 
pomocí hasicích přístroje na bázi oxidu 
uhličitého nebo pomocí práškového či 
pěnového hasicího přístroje. Při hašení 
požárů tohoto typu vždy používejte dýchací 
přístroj.

Likvidace odpadního oleje
Odpad kontaminovaný olejem a použitý 
olej je nutno likvidovat v souladu s platnými 
předpisy.

Odpadní olej je nutno shromažďovat a 
likvidovat v souladu s platnými předpisy. 
Použitý olej nikdy nevylévejte do 
neutěsněných kanalizačních systémů nebo 
výlevek ani na zem.

5.11 Maziva 
Maziva
Společnost Great Plains důrazně 
doporučuje používat pro náboje disků 
neseného stroje X-Press mazací tuk 
Lithium Complex EP2. Toto mazivo je 
disperze mýdla s lithiovými komplexy 
v minerálním oleji a podle IARC není 
karcinogenní. Mazací kazety jsou k 
dispozici u společnosti Great Plains 
(P12710). Při použití tohoto mazacího tuku 
v kombinaci s těsněním labyrintového typu 
je dovoleno prodloužení intervalu mazání 
diskových nábojů na 200 hodin. Pokud na 
diskových nábojích používáte standardní 
mazací tuk pro použití v zemědělství, musí 
se mazat každých 50 hodin.

Všechny další mazací body na stroji je 
možno mazat univerzálním mazacím 
tukem podle specifikace v DIN 51825 
KP/2K - 40.

Výhody mazacího tuku Lithium Complex EP2

	 Vynikající mechanická stabilita.
	 Vynikající zátěžové vlastnosti.
	 Široký rozsah teplot.
	 Vynikající oxidační stabilita.
	 Vynikající odolnost proti vodě.
	 Kompatibilita s jinými mazacími tuky.

5. Servis a údržba
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6. Závady a opravná opatření

6. Závady a opravná opatření
Odstraňování závad

Závada Možná příčina Opravné opatření
Stroj při práci „nadskakuje“. Příliš velký úhel disků. Zmenšete úhel disků.

Příliš vysoká rychlost. Snižte rychlost (<12 km/h).

Stroj táhne doleva. Příliš velký úhel nebo 
hloubka předku.

Zmenšete úhel nebo hloubku 
přední skupiny.

Příliš mělký úhel nebo 
hloubka zadní skupiny.

Zvětšete úhel nebo hloubku 
zadní skupiny.

Stroj táhne doprava. Příliš mělký úhel nebo 
hloubka přední skupiny.

Zvětšete úhel nebo hloubku 
přední skupiny.

Příliš velký úhel nebo 
hloubka zadní skupiny.

Zmenšete úhel nebo hloubku 
zadní skupiny.

Lehký válec DD se 
pravidelně ucpává.

Nesprávně nastavené 
škrabky.

Nastavte škrabky tak, aby 
odstraňovaly nečistoty 

z prostorů mezi DD kotouči.
Možná nejsou ideální 

podmínky pro použití stroje.
Počkejte na příznivější 

podmínky.
Nedostatečné zpevnění 

půdy.
Nedostatečné zatížení 

zadního válce.
Lehce zvětšete rozchod 

podvozku pomocí horního 
spoje traktoru.

Nedostatečná hloubka 
kultivace půdy.

Zvětšete pracovní hloubku.

Příliš vysoká rychlost. Snižte rychlost (<12 km/h).
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