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1. Általános rész 
 

1.1. Bevezetés 

Tisztelt Vásárló! 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

A rendszeres karbantartás és ápolás segít a gép értékének megőrzésében, így a 

zökkenőmentes használat sok éven át garantálható. 

Tapasztalatai és ismeretei nagyon fontosak számunkra. Ezen információk 
hozzájárulnak termékeink folyamatos továbbfejlesztéséhez és optimalizálásához. 

A géppel együtt az üzemeltetési útmutatót is kiszállítjuk Önnek. Kérjük, hogy 
gondosan őrizze meg az üzemeltetési útmutatót. Továbbértékesítés esetén az 

üzemeltetési útmutatót is adja át a vásárlónak. 
 

Az üzemeltetési útmutatóra vonatkozó fontos utasítások 

Az üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el az üzemeltetési útmutatót. Ez 
minden egyes személyre igaz, aki a terménybetakarítóval dolgozik. Az üzembe 

helyezés az első alkalom, amikor a felhasználónak rendeltetésszerűen kell 
használnia a terménybetakarítót.  

Feltétlenül tartsa be a biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat, lásd 12. oldalt 
is, valamint a rendeltetésszerű használatra vonatkozó utasításokat, lásd 12. oldalt 

is. 

 

Mindig tartsa elérhető közelségben az üzemeltetési útmutatót. Feltétlenül olvassa 

el a kombájn üzemeltetési útmutatójának előtétek alkalmazásáról szóló részét is. A 
kardántengelyhez egy külön üzemeltetési útmutatót kap, amely közvetlenül a 

kardántengelyen van elhelyezve. Ezenkívül tanácsos a pótalkatrészek katalógusát is 

áttekinteni.  

 A méreteket a nemzetközileg szabványosított SI-mértékegységekben adtuk 

meg. 

 A jobb és bal irány mindig a menetirányhoz viszonyított. 

 A törőegységek számozása balról jobbra történik, szintén a menetirányból 

nézve (csak a kukorica betakarítására szolgáló terménybetakarítóra 
vonatkozik). 

 A méretek és tömegek közelítő értékek, és az egyes előtéttípusok 
alapértelmezett változataira vonatkoznak. 

 Ha nincs konkrét forgatónyomaték megadva, akkor mindig használja a 
függelékben található, „A csavarok meghúzási nyomatéka”, lásd 158. oldalt is 

című táblázatot. 

Jelen útmutató nagy gondossággal került összeállításra és ellenőrzésre. Ha mégis 
hiba csúszott a dokumentumba, kérjük, hogy jelezze a szerkesztőségnek. 
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Szimbólumok és utasítások 

Jelen üzemeltetési útmutató fontos utasításait és információit szimbólumok és 

jelzőszavak jelölik: A biztonságra vonatkozó utasításokat feltétlenül be kell tartani. 

A balesetek, személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében ennek 

megfelelő óvatossággal járjon el. A helyi baleset-megelőzési előírásokat, valamint 

az általános biztonsági előírásokat szintén be kell tartani. Az alábbi szimbólumok és 

utasítások lehetséges személyi sérülésekre és anyagi károkra hívják fel a figyelmet, 

vagy fontos útmutatásokat adnak. 

VESZÉLY 

 

 
Ezen figyelmeztető jelzés olyan veszélyt jelöl, amely a helyzettől függően halálhoz, 

súlyos, közepesen súlyos vagy könnyű sérülésekhez vagy anyagi károkhoz 

vezethet. A veszély mértékére a biztonsági utasítás megfelelően utal. Feltétlenül 

tartsa be a veszélyekre vonatkozó utasításokat, és különösen figyelmesen és 

óvatosan járjon el. 

  

 

Fontos megjegyzés! 

Ezen információk a munkafolyamatok zökkenőmentes végrehajtása vagy a gép működése 

miatt fontosak. Mindig kövesse ezeket az utasításokat. 

 

Megjegyzés: 

Ezen információk hasznosak, és megkönnyítik a gép kezelését. 

 

Tipp: 

Hasznos tippek és kiegészítő információk. 

Példaként szolgáló ábrák és megfogalmazások 

Jelen üzemeltetési útmutató néhány ábrája nem egyezik meg a kiszállított géppel. 

A tények valódi ábrázolásához képest ez csak csekély eltérés, mivel a 

készüléktípusok modellek felett álló információiról van szó.  

A biztonságra vonatkozó információk, amelyek a gép veszély- és zökkenőmentes 

üzemeltetéséhez szükségesek, mindig a kiszállított termékre vonatkoznak. 
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Üzembe helyezés előtt 

A kijelölt mezőkbe íja be az Ön betakarító adaptere legfontosabb adatait. Így a 

szállító kérdéseire egyértelmű válaszokat tud adni. Az adatokat a betakarító 

adapter (1) típustábláján találja. A típustábla elhelyezkedését lásd a lenti ábrán. 

 
Típustábla pozíció 

 
Típustábla 

 

Géptípus:       

Gépszám:       

Kulcskód:       

Tömeg (kg):       

Gyártás éve:       

Sortávolság:       

Munkaszélesség/sorok száma:    

Kombájntípus:      

Forduljon szakkereskedőjéhez, ha pótalkatrészekre van szüksége, és tartsa 

készenlétben a szükséges adatokat. 

Csak eredeti Geringhoff pótalkatrészeket használjon. 

Semmi esetre ne végezzen módosítást a fontos tartó- és/vagy biztonsági 

szempontból fontos alkatrészeken. A betakarító adapter nem rendeltetésszerű 

használatából adódó károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. 

(A tévedések és műszaki változások jogát fenntartjuk.) 
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1.2. Környezetvédelmi utasítások 

 

Gondoskodjon az üzemi- és segédanyagok, valamint az alkatrészek szakszerű és 

környezetbarát ártalmatlanításáról. Ennek során tartsa be az alkalmazás helyén érvényes 

nemzeti törvényi előírásokat, valamint a környezetvédelmi és hulladékkezelési szabványokat. 

Általános utasítások 

1. Kerülje a bőre folyékony üzemanyagokkal, olajokkal, kenőanyagokkal, 

savakkal, oldószerekkel stb. való érintkezését. Az ártalmatlanítás során mindig 

megfelelő védőruházatot viseljen. 

2. Az olajakat és hasonló anyagokat soha ne gyújtsa meg. 

3. Ügyeljen arra, hogy a talajvizet veszélyeztető üzemi anyagok (olajok, zsírok 

stb.) soha ne szivároghassanak be a talajvízbe vagy a talajba. 

4. Olajcsere során ügyeljen arra, hogy a használt olajat megfelelő tartályban 

fogja fel, és az olaj ne jusson a talajba. Az érvényes környezetvédelmi 

szabványok betartása mellett gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításról. 

5. A hidraulikus berendezés hibáit vagy szivárgásait azonnal javítsa meg. 

Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikus tömlőket hibás helyek szempontjából. 

6. Az ártalmatlanításra vonatkozó kérdések esetén forduljon egy tanúsított 

ártalmatlanító szaküzemhez. 
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2. Biztonság 
 

2.1. Rendeltetésszerű használat 

Ez a terménybetakarító kizárólag napraforgó betakarítására való.  

A teherfelvevő szerkezetet ugyancsak rendeltetésszerűen szabad alkalmazni. Tilos 

akárhogyan módosítani vagy más gépekkel együtt használni. 

Az ezektől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ezekből eredő 

károkért a gyártó nem vállal felelősséget; a kockázatot kizárólag az üzemeltető 

viseli. 

Ugyancsak a rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által előírt 

üzemeltetési, karbantartási és javítási előírások betartása. 

A terménybetakarítót kizárólag képzett, megbízott, a veszélyekről oktatásban 

részesült személyzet, ill. szakemberek használhatják, tarthatják karban és 

javíthatják. 

A vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, valamint a biztonságra, 

munkaegészségügyre és közlekedési szabályokra vonatkozó egyéb általánosan 

elismert és érvényes szabályokat vegye figyelembe és tartsa be. 

A terménybetakarítón elvégzett önkényes módosítások alapvetően kizárják a 

gyártó felelősségét az azok miatt keletkező károkkal kapcsolatban. 
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2.2. Alapvető biztonsági utasítások 

1. Gondosan olvassa el a betakarító adapter üzemeltetési útmutatóját. 

2. Jelen üzemeltetési útmutató biztonsági utasításai mellett feltétlenül tartsa be 

az általános érvényű biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat is. 

3. Olvassa el a kombájn üzemeltetési útmutatóját. 

4. A betakarító adapteren elhelyezett figyelmeztető tudnivalók a betakarító 

adapter biztonságos üzemeltetésére vonatkozó fontos tudnivalókat 

tartalmaznak. 

5. Tartsa be a maximálisan megengedett tömeget. A teherfelvevő 

szerkezeteknek alkalmasaknak kell lenni. A betakarító adapter tömege a 

típustáblán van feljegyezve. 

6. Közúti szállításhoz helyezze fel a szállításrögzítőt. Szükség esetén 

szakemberekkel szereltessen fel kiegészítő fényszórót (lásd az engedélyezés 

feltételeit). 

7. Ellenőrizze a menet- és kormányzási viselkedést, valamint a 

fékezőképességet. 

8. Feltétlenül tartsa be a megengedett tengelyterheléseket és az össztömegre 

vonatkozó előírásokat. 

9. Személyek magával vitele csak az erre előirányzott helyeken megengedett. 

10. Közutak használata esetén be kell tartani a mindenkor érvényes helyi törvényi 

előírásokat. Közutakon a betakarító adaptert mindig hozza szállítóhelyzetbe. 

11. Minden egyes üzembe helyezés előtt ellenőrizze a betakarító adapter üzem- és 

forgalombiztonságát. 

12. A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg a betakarító adapter kezelésével 

és funkcióival. 

13. Az üzembe helyezés előtt alapvetően az összes védőberendezést és 

karbantartási nyílást zárja be. Ellenőrizze a betakarító adapter meglazult 

alkatrészeit. 

14. A betakarító adapteren alapvetően minden munkálatot (javítás, karbantartás, 

tisztítás, valamint működési zavarok elhárítása) csak lekapcsolt motor és 

aktivált véletlen leengedés elleni biztosítás mellett végezzen. Ehhez húzza ki 

az indítókulcsot és kapcsolja ki az akkumulátor leválasztó kapcsolót. A 

hidraulikus vezetékeknek nyomásmentesnek kell lenniük, a kezelőkar álljon 

semleges állásban. Alapvetően biztosítsa a munkaeszközt illetéktelen kezelés 

ellen. 

15. Az elektromos berendezésen végzett munkálatok során kapcsolja ki mindig az 

akkumulátor leválasztó kapcsolót. 

16. A betakarító adapteren végzett összes munkálat során használja az erre 

tervezett kitámasztó berendezéseket. 

17. A be-/kihajtási folyamatot csak leállított gép és elgurulás elleni biztosítás 

mellett kezdje meg. Távolítsa el a személyeket a lengéstartományból (csak a 

kihajtható betakarító adapterekre érvényes). 

18. Működő betakarító adapter esetén senki nem tartózkodhat a veszélyes 

területen. 
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19. A kaszák cseréjénél megnövekedett sérülésveszély áll fenn. 

20. A behúzócsiga és az egyéb mozgó alkatrészek a szerkezeti intézkedések által 

nem biztosíthatók teljesen. Ezért üzemeltetés közben mindig tartson be 

elegendő biztonsági távolságot a mozgó alkatrészektől. 

21. A kardántengelyeket mindig megfelelő védőberendezéssel kell ellátni. 

22. Legyen különösen óvatos a betakarító adapter kombájnra való felszerelésekor. 

Megnövekedett sérülésveszély! 

23. Csak lesüllyesztett állapotban hajtson végre próbamenetet. 

24. Pótolja a betakarító adapter sérült vagy hiányzó biztonsági matricáit. 

25. A betakarító adapter leszerelése a kombájnról valamint a betakarító adapter 

lehelyezése csak maximálisan 8,5° dőlésszögű felületeken történhet. 
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2.3. Általános baleset-megelőzési előírások 

Az alábbi utasításokban általános baleset-megelőzési előírásokról van szó, melyek 

általánosságban az összes gép használatára vonatkoznak. 

VESZÉLY 

 

 
Vigyázzon magára! 

► A felszerelés, munka és szervizelés során mindig viselje a szükséges 

védőruházatot. 

Ide tartoznak: 

Védősisak és 

védőszemüveg 

 

Biztonsági cipő 

 

Munkakesztyű 

 

Védőruha / 

eső elleni védelem 

 

Légzésvédő maszk 

 

Hallásvédő 
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A magatartásra vonatkozó előírások 

1. Vészhelyzetes esetére mindig tartson készenlétben egy elsősegélydobozt. 

2. Mindig tartson készenlétben egy működőképes tűzoltókészüléket. Használat 

előtt ellenőrizze a működőképességet, és ismerkedjen meg a kezeléssel. 

3. Soha ne engedjen gyermekeket vagy állatokat a gép közelébe. 

4. A balesetek gyakran fáradtság és/vagy idő szorítása miatt történnek. A 

használatot mindig nyugodtan és koncentráltan hajtsa végre. Soha ne hagyja 

figyelmen kívül a fáradtság jeleit. 

5. Mindig szűk, testhez simuló ruhát viseljen. Fedje el a hosszú haját. Ne viseljen 

lógó ékszereket vagy láncokat.  

6. Mindig tartsa a mozgó részektől távol a kezeit és a lábait, valamint a ruházatát 

és a haját. Soha ne próbáljon meg akadályokat vagy tárgyakat eltávolítani a 

gépből, amíg jár a motor. 

7. Soha ne módosítsa és ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket. Minden 

alkatrészt hagyjon a helyén. Biztosítsa az összes meghajtás zavartalan 

működését. 

8. Csak a gyártó által engedélyezett vagy a gyártó által előállított szerviz- és 

pótalkatrészeket használjon. A nem engedélyezett pótalkatrészek erőssége, 

kialakítása vagy biztonsági követelményei eltérőek lehetnek, így a garanciális 

igények elvesztéséhez vezethetnek.  

9. Semmi esetre se végezzen módosításokat a gépen. A nem engedélyezett 

módosítások negatívan befolyásolhatják a gép működését, biztonságát és 

élettartamát. 

10. A vezetőülés elhagyása esetén mindig állítsa le a motort és húzza ki a kulcsot. 

Akadályozza meg a gép akaratlan elindulását. 

11. Mindig tartsa tisztán és szárazon a gép karbantartásának környezetét. Kerülje 

a nedves vagy olajos padló miatti csúszásveszélyt. Elektromos szerszámok 

használata esetén kerülje a nedves helyek miatti veszélyt. Ügyeljen arra, hogy 

az elektromos szerszámok mindig földelve legyenek. 

12. Biztosítson elegendő világítást a munkavégzés helyén. 

13. Mindig tartsa tisztán a gépet. Az olyan anyagok, mint a szalma vagy a pelyva 

meggyulladhatnak a forró géprészeken. Ne gyűjtsön olajat vagy kenőanyagot 

a szervizállomásokon, a vezetőknél vagy az ellenőrző berendezéseknél. 

Tárolás előtt mindig alaposan tisztítsa meg a gépet.  

14. Soha ne használjon benzint, oldószert vagy hasonló anyagot a tisztításhoz. Az 

anyagok mérgezőek vagy gyúlékonyak lehetnek. 

15. A gép tárolása során győződjön meg arról, hogy éles vagy kiálló alkatrészek 

nem okoznak sérülésveszélyt. 
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2.4. A veszélyjelző ábrák elrendezése és jelentése a 

terménybetakarítón (ISO 11684) 

Jelen terménybetakarító biztonság szempontjából fontos helyein veszélyjelző ábrák, úgynevezett 

piktogramok vannak elhelyezve, amelyek különleges kockázatokra utalnak. A sérülésveszélyt a 

jelzésen mindig a jobb oldal, a helyes megelőző magatartást mindig a bal oldal jelzi. Sérülés vagy 

elvesztés esetén feltétlenül pótolja a veszélyjelző ábrákat! A csere- és új alkatrészeket is lássa el a 

szükséges veszélyjelző ábrákkal! A matricákat a megadott pótalkatrészszám alapján rendelheti meg. 

Az alábbiakban az egyes veszélyjelző ábrák terménybetakarítón való elhelyezésének, illetve 

jelentésének leírása következik. 

Karbantartási és javítási munkálatok előtt állítsa le 

a motort és húzza ki a kulcsot. Biztosítsa 

illetéktelen üzembe helyezés ellen. 

(Rendelési szám: 510889) 

1. 

 

Soha ne lépjen az adapter/asztal és a gép közötti 

veszélyes területre.  

(Rendelési szám: 510891) 

2. 

 

Járó motor mellett soha ne nyissa ki vagy 

távolítsa el a védőberendezéseket.  

(Rendelési szám: 510893) 

3. 

 

Tartson elegendő távolságot a 

terménybetakarítótól. Eltömődések karbantartási 

és javítási munkálatai előtt kapcsolja ki a 

terménybetakarítót, állítsa le a motort és húzza ki 

a kulcsot.  

(Rendelési szám: 510895) 

4. 

 



Biztonság  

18 

A veszélyes területen csak behelyezett 

emelőhenger-biztosítás esetén szabad 

tartózkodni.  

(Rendelési szám: 510890) 

5. 

 

Soha ne nyúljon a forgó csigába. 

(Rendelési szám: 510892) 
6. 

 

Tartson elegendő távolságot a forgó géprészektől. 

(Rendelési szám: 519917) 
7. 

 

Ne tartózkodjon a készülékek lengőterületén. 

(Rendelési szám: 510896) 
8. 

 

Bekapcsolt meghajtás és járó dízelmotor esetén 

tartson elegendő távolságot az aratókéstől. 

(Rendelési szám: 510905) 

9. 
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Veszély a járó motornál elszabaduló részek miatt - 

tartson biztonsági távolságot.  

(Rendelési szám: 510904) 

10. 

 

A védőberendezéseket járó motor mellett soha ne 

nyissa ki vagy távolítsa el. 

(Rendelési szám: 510894) 

11. 
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Behajtható modellek 

 

A piktogramok elrendezése a betakarító adapteren 

 
Jobbra vagy jobbra és balra 

 
Jobbra vagy jobbra és balra 

 
 

 
Jobbra vagy jobbra és balra 

 
A 6-os sz. piktogram az elülső oldalon kétszer 
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A 6-os sz. piktogram a hátsó oldalon egyszer 

 
 
 

Merev modellek 

 

A piktogramok elrendezése a betakarító adapteren 

 
Jobbra vagy jobbra és balra 

 
Jobbra vagy jobbra és balra 
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6-os sz. piktogram az elülső oldalon kétszer 

 
6-os sz. piktogram a hátsó oldalon egyszer 
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2.5. Biztonsági előírások a hidraulikával bánásmódhoz 

VESZÉLY 

 

 
Életveszély! 

► A hidraulika olaj a rendszerben magas nyomás alatt áll. Munkákat a 

hidraulikus rendszeren csak képzett szakszemélyzet végezhet! 

► A nyomás alatt álló hidraulika olajjal érintkezés a bőr súlyos sérüléseihez vagy 

akár halálhoz is vezethet! 

► Soha nem szabad megpróbálni a szivárgásokat fedetlen kézzel felkutatni! 

► Védőkesztyűt, hosszú ujjú ruházatot és védőszemüveget kell viselni, ha a 

hidraulikus alkatrészek közelében történik a munkavégzés! 

► A meghibásodott hidraulika elemeket és porózus tömlőket azonnal ki kell 

cseréltetni! 

 

 A magas nyomás alatt kilépő folyadékok 

(hidraulika olaj, stb.) áthatolhatnak a bőrön 

keresztül és súlyos sérüléseket okozhatnak! 

► A sérülések elkerüléséhez a nyomást a 

hidraulika rendszerben a javítási és beállítási 

munkák előtt valamint a hidraulikus 

alkatrészek lecsatolása előtt le kell ereszteni. 

Csak miután az összes hidraulikus alkatrész 

helyesen szerelve lett és feszesen meg lett 

húzva, szabad a nyomást újra növelni. 

► A szivárgásokat soha nem szabad kézzel 

felkutatni! Mindig védőkesztyűt és 

védőszemüveget kell viselni, ha a hidraulikus 

alkatrészek közelében történik a 

munkavégzés! 

► A hidraulikus alkatrészeket rendszeresen 

ellenőrizni kell szabályszerű állapotra és 

adott esetben ezeket ki kell cseréltetni. 

► Egy baleset esetén azonnal fel kell keresni az 

orvost, mivel súlyos fertőzések 

keletkezhetnek. 

► A tömlővezetékeket legkésőbb 6 évvel a 

gyártási dátum után ki kell cserélni. 
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3. Az üzembe helyezés előtt 
 

3.1. Hidraulika: Olajtisztaság és olajspecifikáció 

Olajtisztaság 

A hidraulikarendszer olajtisztasága megfelel az ISO 4406 szabvány 18/16/13 tisztasági osztályának. 

Mindig gondoskodjon arról, hogy ezt az olajtisztaságot a későbbiekben is elérje. Ha már nem éri el ezt 

a tisztaságot, akkor állítsa vissza megfelelő intézkedésekkel. 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély és anyagi károk veszélye! 

 Amennyiben nem éri el a kívánt olajtisztaságot, úgy az élettartam csökkenése, 

anyagi károk és a működés leállása fenyeget!  

 Az anyagi károk és a működés leállása balesetekhez vezethetnek! 

► Mindig gondoskodjon arról, hogy az olajtisztaságot megtartsa! 

Példák olyan munkálatokra, amelyeknél figyelni kell az olajtisztaság betartására:  

 Hidraulikaolaj cseréje 

 Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása 

 Hidraulikus üzemeltetésű tartozékok, pl. repcekés, Sweeper vagy megdőlt kukorica csigák fel-, 

leszerelése 

 A hidraulika vezérlőblokkján végzett munkálatok, például a hidraulika beállítása 

 Hidraulikus csatlakozások kinyitása vagy lazítása 

 Tisztítás 

 Javítások. 

 

Olajspecifikáció 

A hidraulikarendszer a DIN 51524-2 szabvány alapján HLP 46 típusú olajjal van feltöltve. Olajcsere és 

utántöltés esetén csak ilyen specifikációjú olajat használjon. 

 
 

  



 Az üzembe helyezés előtt 

25 

3.2. A betakarító adapter biztosítása a szerelési 

munkálatokhoz 

VESZÉLY 

 

 
Életveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Hagyja leállni a terménybetakarító utánfutó részeit! 

► Biztosítsa kitámasztó ékekkel a terménybetakarítót! 

 

Véletlen leengedés elleni biztosítás 

 

Az egyes leengedés elleni biztosítások fajtája és 

működése kombájngyártmányonként eltérő. 

► Tartsa be a kombájn gyártójának utasításait! 

 
Példaként szolgáló ábra 
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3.3. A terménybetakarító előkészítése és felszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Megfelelő emelőszerszámot és teheremelő eszközt használjon. Tartsa be az 

emelőszerszámok és teheremelő eszközök kezelésére vonatkozó biztonsági 

előírásokat! 

► Vegye figyelembe a kombájn és az abroncsozás teherbírását! 

► Biztosítsa a terménybetakarító biztos állását! 

 

 A típustól és a modelltől függően a 

terménybetakarítót álló vagy fekvő 

helyzetben szállítjuk ki. Álló helyzetben való 

kiszállítás esetén a terménybetakarítót 

megfelelő teheremelő eszköz használatával 

kell fekvő helyzetbe helyezni. 

 A betakaritó a megrendelés szerinti 

kivitelben készült, ami egyszerű 

összeszerelést tesz lehetővé. 

 Az adapter, a hidraulikus- és meghajtási 

alkatrészek cseréjével a megrendelésben 

megadottól eltérő kombájntípus is 

alkalmazható. 

 
Példa az illesztésre 

 

Fontos megjegyzés! 

A terménybetakarító pontos tömege a típustáblán van feljegyezve. Feltétlenül ügyeljen arra, 

hogy az emelőeszköz alkalmas legyen a terménybetakarító tömegéhez. 
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Minden egyes betakarító adapterhez részletes és 

a típusra vonatkozó csomagolási listát 

mellékelünk. 

1. Távolítsa el a betakarító adapterre rögzített 

csomagolási egységet. 

2. Gondosan ellenőrizze a szállítmány 

hiánytalanságát. 

3. Ellenőrizze a szállított sortávolságot. 

4. A földre lehelyezés előtt szerelje fel a leállító 

támaszokat, ill. ha ezt a szállítási terjedelem 

tartalmazza, tarlótaposó csúszótalpakat is. A 

tarlótaposó csúszótalpak beállíthatók. 

A leállító támaszokat az első beszereléskor 

esetleg 180°-kal el kell fordítani.  

 Csak MS Collect esetén:  

Ennek a modellnek nincsenek leállító 

támaszai  és ezt közvetlenül a mélyedésbe 

kell lehelyezni.  

 
Szerelt tarlótaposó csúszótalp 

 
Leállító támaszok szállítási helyzetben 

 
Szerelt leállító támaszok, példaszerű ábra 

 

Tipp: 

► A betakarító adapter áthelyezésének megkönnyítéséhez helyezzen el átlósan álló élfákat 

vagy hasonló tárgyakat a szállítóállvány alá. 
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5. Az emelőeszköz feszítéséhez a betakarító 

adaptert az erre tervezett beakasztófüleknél 

(1) fogva kissé emelje meg. 

6. Lassan mozgassa el az emelőeszközt a 

betakarító adaptertől és a dőlésszögtől 

függően óvatosan helyezze át (betakarítási 

állás) és támassza meg, úgy hogy a mellső 

kereszttartó levehető legyen (használjon 

megfelelő alátámasztást). 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► Sérülésveszély: A leszerelés előtt feltétlenül rögzítse a szállítóállványt! 

7. Először távolítsa el a szállítóállvány felső két 

csavarját (2, M16), majd hajtsa le ezt. 

Ezután távolítsa el az alsó csavarokat és a 

szállítóállványt. 

 
Csavarok eltávolítása fent és lent, példaszerű ábra 
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Behajtható modellek 

 

8. Távolítsa el a szállításrögzítő csavart (3).  

 
Távolítsa el a szállításrögzítő csavart és őrizze meg későbbi 
szállításokhoz 

 
Matrica (3) a hajlítási helyen 

 
 

 

Fontos megjegyzés! 

A betakarító adapternek szállítóállványon történő függőleges szállításakor a szállításrögzítő 

csavart ismét be kell szerelni! 
 
 

 

Megjegyzés: 

Őrizze meg a szállítóállványt és adott esetben a szállítási biztosító csavart a későbbi 

helytakarékos tárolás céljából. A szezon után esetlegesen szükséges szervizmunkálatokat 

adott esetben könnyebb a függőleges helyzetben álló terménybetakarítón elvégezni. 

Előkészítése a felfogásra 

► Végül vigye a kombájnt és a 

terménybetakarítót a helyes felfogási 

helyzetbe. 
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3.4. Bekapcsolás késleltető pótszelep beszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

 

Néhány kombájn típusnál és gyártmánynál be kell szerelni pótlólag egy szelepet a bekapcsolás 

késleltetéshez. A pótszelepet valamint egy szerelési útmutatót a betakarító adapterrel együtt szállítjuk 

ki. 

 

Fontos megjegyzés! 

► A szelepet feltétlenül az üzembe helyezés előtt kell a szerelési útmutató szerint 

beszerelni. 

  

(1) Beállító csavar az átfolyási 

folyadékmennyiséghez / 

bekapcsolás késleltetéshez 

(2) "A" bemeneti oldal  

(3) "B" kimeneti oldal 

 
Bekapcsolás késleltető szelep (nyilak = olajfolyási irány) 
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3.5. Leállító támaszok használata 

 

Fontos megjegyzés! 

► A betakarító adapter leállító támaszok nélküli lerakása károkhoz vezethet! 

 

► A betakarító adapter munkahelyzetbe hozása előtt a leállító támaszokat a leghosszabb állásban 

rögzíteni kell. 

► A leállító támaszokat a betakarító adapternek a kombájntól való minden elválasztásakor használni 

kell. 

► Alternatív tarlótaposó csúszótalpak is használhatók a leállító támaszok helyett. 
 

3.6. Ferdefelhordó hozzáillesztése a kombájnhoz  

1. Szerelje le a homlokvédő lemezt (nyilak) a 

bedobólánc felett. 

2. Esetleg távolítsa el a lehúzó derékszöget (1) 

is. 

 

 
Homlokvédő lemez eltávolítása, esetleg a lehúzó derékszög 
eltávolítása 
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3.7. A betakarító adapter adagolónyílása 

Az összes kombájngyártmányhoz és modellhez meghatározták a betakarító adapter 

bizonyos nyílásméreteit a kombájn ferdefelhordóhoz hozzávezetéshez. 

Az egzakt nyílásméret a rajzok segítségével a pótalkatrész katalógusban 

megállapítható. Csekély eltérések az előírt értéktől egységesítési okokból 

lehetségesek. 

Különösen a domb- vagy hegyoldali fekvéseken végzett munkáknál fontos a 

szabályszerű adagolás a betakarítandó termésnek a gépen belüli egyenletes 

elosztása céljából. 
 

3.8. Illesztés csatlakoztatása (Acros/ Vektor/ Torum) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Távolítsa el a csavart (1). 

2. Távolítsa el a rögzítő csapszeget (2). 

 
Rögzítő csapszeg eltávolítása 
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3. Annyira vegye fel a kombájnnal a betakarító 

adaptert, hogy a véletlen leengedés elleni 

biztosítást be lehessen kapcsolni. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe érjen. 

 
Betakarító adapter a felvétel előtt 

4. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást! 

 
A véletlen leengedés elleni biztosítás aktiválása 

5. Biztonságosan szerelje be a rögzítő 

csapszeget és a csavarokat. 

 
Rögzítő csapszeg beszerelése 
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3.9. Illesztés csatlakoztatása (Case, AF modell) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Lazítsa meg a csavarokat (1) a ferdefelhordó 

reteszelésén.  

2. Fordítsa előre a reteszelőkart (2). 

 
A reteszelőkar előre fordítása 

3. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe menjen, hogy a 

terménybetakarító felfogása helyes legyen.  
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4. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást! 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

5. Hajtsa a terménybetakarítón felfelé, a 

reteszelés vájatába a reteszelő hüvelyeket 

(3).  

Végül fordítsa hátra a reteszelőkart, és ismét 

rögzítse a csavarokat. 

 
A reteszelőkar felfelé hajtása 
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3.10. Illesztés csatlakoztatása (Case, AFX modell) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordónál nyitva 

legyenek a reteszelőkarok. 

Reteszelés nyitott helyzetben 

2. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe, a reteszelőkar 

pedig a kijelölt nyílásba menjen be. 

 
Terménybetakarító a felfogás előtt 
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3. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást! 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

4. Fordítsa át a ferdefelhordó reteszelőkarját, 

és biztonságosan akassza be a 

terménybetakarító kijelölt helyére. 

 
A reteszelőkar beakasztása 

5. Ha szükséges, távolítsa el az excenter 

kapcsolódás csavarját, és az excenter 

tengelyt úgy állítsa be, hogy a reteszelő 

horog és a terménybetakarító közötti 

kapcsolat biztonságos és játékmentes 

legyen. Ezután csavarokkal biztosítsa ismét 

az excenter kapcsolódást. 

 
Aktivált reteszelés excenter csavarral (nyíl) 
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3.11. A kombájn ferde felhordó csatornájának beállítása 

(Case AFX modellek) 

 

Fontos megjegyzés! 

A terménybetakarító AFX-típusú Case-kombájnra való első felszerelése előtt a lehúzó lapokat 

feltétlenül el kell távolítani. 

  

► Távolítsa el a lehúzó lapokat (1). 

 
A lehúzó lapok eltávolítása 
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3.12. Illesztés csatlakoztatása 

(Claas, Lexion, Tucano, Avero modellek) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Lazítsa meg a csavart (1) az illesztés bal és 

jobb oldalán, és fordítsa felfelé a 

reteszelőkart (2). 

 

 
A reteszelőkar felfelé fordítása 

 
Reteszelőkar nyitott helyzetben 

2. Lazítsa meg a rugós sasszeget (1) az 

illesztés bal és jobb oldalán, és húzza vissza 

a reteszelőkart (2). 
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A rugós sasszeg (1) kioldása 

 
A reteszelő hüvelyek visszahúzása 

3. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe menjen, hogy a 

felfogókarom biztosan beakadjon.  

 

 
A terménybetakarító felfogása 

 
A felfogókaromnak biztosan be kell akadnia 
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4. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást! 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

5. Tolja be a reteszelő hüvelyeket és rugós 

sasszeggel biztosítsa őket. 

 
Reteszelő hüvely lezárt helyzetben 

6. Fordítsa lefelé a reteszelőkart (2) az illesztés 

bal és jobb oldalán, és húzza meg a csavart 

(1) (SW 17). 

 
Reteszelőkar zárt helyzetben 
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3.13. Illesztés csatlakoztatása (Deutz) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordónál nyitva 

legyen a reteszelőkar. 

 
Reteszelőkar nyitott helyzetben 

2. Annyira vegye fel a kombájnnal a betakarító 

adaptert, hogy a véletlen leengedés elleni 

biztosítást be lehessen kapcsolni. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe érjen, és így a 

reteszelő horog a kijelölt nyílásba 

kapcsolódjon. 

 
A betakarító adapter felvétele 
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3. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást. 

 
A véletlen leengedés elleni biztosítás aktiválása 

4. Az illesztés reteszeléséhez nyomja előre a 

holtponton túlra a reteszelőkart. 

 
Reteszelőkar zárt helyzetben 
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3.14. Illesztés csatlakoztatása (Fendt) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordónál nyitva 

legyen a reteszelőkar. 

 
Nyitott reteszelőkar 

2. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe, a reteszelőkar 

(1) pedig a kijelölt nyílásba menjen be. 

 
A terménybetakarító felfogása 
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3. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást. 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

4. Az illesztés reteszeléséhez helyezze előre a 

reteszelőkart. 

 
Reteszelőkar zárt helyzetben 
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3.15. Illesztés csatlakoztatása (John Deere) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

 A ferdefelhordónál a multikuplung 

automatikusan vezérli a reteszelést. A 

terménybetakarító a multikuplung 

csatlakoztatásakor reteszelve van. Ha a 

multikuplung nincs csatlakoztatva, a 

reteszelés ki van oldva. 

1. Ügyeljen arra, hogy a multikuplung ne 

legyen csatlakoztatva, és ezzel a reteszelő 

hüvelyek a ferdefelhordónál vissza legyenek 

húzva. 

 
A reteszelő hüvelyek tartója 

2. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe érjen. 
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3. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást! 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

4. Csatlakoztassa a multikuplungot, ezzel a 

hüvelyek reteszelnek. Adott esetben 

igazítson a reteszelés helyzetén. 

 
A hüvelyeknek biztosan kell zárniuk 

 
 

3.16. John Deere kombájn vágószög állítással a 

ferdefelhordónál 

 Azoknál a John Deere kombájnoknál, 

amelyeknél a vágószög állítás a 

ferdefelhordónál történik, a hosszirányú 

állítót (1) a legrövidebb értékre kell hozni. 

 Ezzel az intézkedéssel elérhető a kb. 18°-os 

munkaszög, . 

Hosszirányú állító legrövidebb útra hozatala 
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3.17. Illesztés csatlakoztatása (Massey Ferguson) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A terménybetakarítón végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a süllyesztési 

biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordónál nyitva 

legyen a reteszelőkar. 

 
Reteszelőkar nyitott helyzetben 

2. Annyira fogja fel a kombájnnal a 

terménybetakarítót, hogy a süllyesztési 

biztosítást aktiválni lehessen. Közben 

ügyeljen arra, hogy a reteszelő horog (1) 

megfelelően nyúljon be a kijelölt nyílásba. 

 
A terménybetakarító felfogása 
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3. Kapcsolja be a süllyesztési biztosítást. 

 
A süllyesztési biztosítás aktiválása 

4. Az illesztés reteszeléséhez helyezze előre a 

reteszelőkart. 

 
Reteszelőkar zárt helyzetben 
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3.18. Illesztés csatlakoztatása (New Holland) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

1. Ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordónál nyitva 

legyenek a reteszelőkarok. 

 
Reteszelés nyitott helyzetben 

2. Annyira vegye fel a kombájnnal a betakarító 

adaptert, hogy a véletlen leengedés elleni 

biztosítást be lehessen kapcsolni. Közben 

ügyeljen arra, hogy a ferdefelhordó 

pontosan a tető illesztésébe érjen, és így a 

reteszelőkar a kijelölt nyílásba kapcsolódjon. 

 
A betakarító adapter felvétele 
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3. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást. 

 
A véletlen leengedés elleni biztosítás aktiválása 

4. Fordítsa előre a ferdefelhordó 

reteszelőkarját, és biztosan akassza be a 

betakarító adapter rögzítőkampójába. Az 

illesztés reteszeléséhez nyomja előre a 

holtponton túlra a reteszelőkart. 

 
A reteszelőkar beakasztása 

5. Ha szükséges, távolítsa el az excenter 

kapcsolódást, és az excenter tengelyt úgy 

állítsa be, hogy a reteszelés és a betakarító 

adapter közötti kapcsolat biztonságos és 

játékmentes legyen. A csavarokkal ezután 

ismét biztosítsa az excenter kapcsolódást. 

 
Aktivált reteszelés excenter csavarral (nyíl) 
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3.19. A kombájn ferdefelhordójának hozzáigazítása (New 

Holland) 

Egy betakarító adapternek a CX és CR gyártási sorozatú CNH kombájnokra történő első felszerelésekor 

feltétlenül le kell vágni a füleket (2) a felső bekötési ponton. 

 

Fontos megjegyzés! 

Csak a füleket kell eltávolítani, nem a teljes rögzítést! A maradék szerkezetre a harántbillenő 

forgáspontjához van szükség. 

 

1. Távolítsa el a füleket (2) a ferdefelhordóról. 

A laposacélnak a csavarokkal (3) a 

kombájnon kell maradnia! 

 

 
Fül (2) eltávolítása 

 
A laposacélt felszerelve kell hagyni 

 Ahhoz, hogy a felső bekötési pontot később 

újra használni lehessen, együtt szállítjuk a 

kiegészítő alkatrészt (550900) is. Az 

alkatrészt felszereletlenül tartalmazza a 

betakarító adapter szállítási terjedelme és ezt 

a betakarító adapter használata után fel kell 

szerelni. 

► Csavarozza fel a kiegészítő alkatrészt a 

hosszabb csavarokkal (M 16 x 50) a meglévő 

fülre. 

 
550900 számú kiegészítő alkatrész 
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3.20. A kombájn ferde felhordó csatornájának beállítása 

(New Holland: CR, CX) 

 

Fontos megjegyzés! 

A terménybetakarító CNH-kombájnra való első felszerelése előtt a lehúzó lapokat (1) 

feltétlenül el kell távolítani. 

  

► Távolítsa el a lehúzó lapokat (1). 

 
A lehúzó lapok eltávolítása 
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3.21. Hidraulika hozzáillesztése (John Deere S680/S690) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► Őrizze meg a becsavarható fojtószelepeket!  

► A kombájn üzemelése előtt a többi betakarító adapterrel együtt ismét be kell helyezni a 

becsavarható fojtószelepeket! Feltétlenül helyre kell állítani az eredeti állapotot! 

 

Ahhoz, hogy a behajtható betakarító adaptereknél fokozni lehessen a behajtási sebességet, végre kell 

hajtani a következő változtatásokat: 

 A multikuplung alatt a behúzó csatornánál 

helyezkedik el a hidraulika vezérlőblokk. 

1. Szerelje le az (1) és (3) jelölésű minkét 

hidraulika vezetéket és csavarja ki a 

közcsavart. 

2. A belső elrendezésű becsavarható fojtást 

hatlapú csavarkulccsal (3/16 hüvelyk) (2) 

csavarozza ki és távolítsa el a becsavarható 

fojtást. 

3. A vezetékeket csavarozza ismét össze. 

4. Csatlakoztassa ismét a hidraulika 

vezetékeket és ellenőrizze a tömítettséget! 

 
Hidraulika vezérlőblokk 
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Hidraulika csatlakoztatása a 
csavaros/dugaszolható kapcsoló 
karmantyúk segítségével 

► Először jelölje meg a kéthatású vezetékeket 

(hidraulikus motollahajtás) és az egyhatású 

vezetékeket. 

► Az egyhatású vezetékre nincs szükség. 

► A kéthatású vezetékek (motollahajtás) a 

függőleges irányú bedobó láncok hajtására 

szolgálnak, amennyiben a kombájnt 

megfelelően felszerelték. 

► Jelölje meg a vezetékeket és mindig rögtön 

csatlakoztassa azokat, hogy változatlan 

maradjon a munkafelfogás. 

 

 
 

3.22. Hidraulika csatlakoztatása (Acros/ Vektor/ Torum) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetet! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat!  

 

 A csatlakozó hidraulika menetirányban balra 

van beszerelve. 

► Az összecsukó hidraulika (kettős hatású 

hengerek) csatlakoztatásához kösse össze a 

kombájn két hidraulika vezetékét a 

betakarító adapterrel. 

► A hidraulika vezetékeket védje az esetleges 

sérülésektől és szükség esetén biztosítsa 

ezeket. 

 
Hidraulikus vezetékek párosával kötegelve, balra összecsukó 
hidraulika, jobbra függőleges felhordó 
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3.23. Hidraulika csatlakoztatása multikuplung nélkül (Case AF) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat!  

► A hidraulika vezetékeket a kombájntól a 

következőképpen csatlakoztassa a  

betakarító adapterre: 

 

 
Hidraulikus vezetékek párosával kötegelve, balra összecsukó 
hidraulika, jobbra függőleges felhordó 

 
Hidraulikus vezetékek a kombájntól: balra összecsukó 
hidraulika, jobbra függőleges felhordó 
 

  

 

Megjegyzés: 

A csatlakozó dugók és kuplungok eltérő elrendezése által ki vannak zárva a összecserélések. 
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3.24. Hidraulika hozzáillesztése a betakarító adapterhez  

(John Deere) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze (a multikuplung hátoldalán) a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

 

 Ahhoz, hogy a behajtható betakarító adaptereknél fokozni lehessen a behajtási sebességet, végre 

kell hajtani az alábbiakban leírt változtatásokat. 

 

Fontos megjegyzés! 

► A kombájnnak John Deere betakarító adapterekkel üzemeltetése előtt be kell szerelni a 

változatlan eredeti közcsavarokat! 

  

1. Szerelje le a kék színnel jelölt (1) 

hidraulikavezetéket, és csavarja ki a 

közcsavarokat (2). 

2. Az integrált fojtásokat a közcsavarokban 

fúrja fel 4 mm-re, és forgács- és 

piszokmentesen helyezze be ismét és 

csavarja be. 

3. Csatlakoztassa ismét a hidraulika 

vezetékeket. Ellenőrizze a tömítettséget! 

 

 

 
Az eredeti közcsavarok pozíciója a John Deere pótalkatrész 
katalógusban. 
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3.25. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása (Case AFX) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a kombájn tartószerkezetére 

rögzítik. 

1. Szerelje le a multikuplungot a 

tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung leszerelése 

3. Tűzze fel a multikuplungot a betakarító 

adapterre és fordítsa át a kart (1). 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 
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3.26. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása 

(Claas, Lexion, Tucano, Avero modellek) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a kombájn tartószerkezetére 

rögzítik. 

 
Multikuplung a kombájnon 

1. Szerelje le a multikuplungot (csatlakozó 

dugót) a tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung leszerelése 
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3. Tűzze fel a multikuplungot a betakarító 

adapterre és csavarozza össze. 

 
Feltűzés és összecsavarozás 
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3.27. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása (Deutz) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a betakarító adapter 

tartószerkezetére rögzítik. 

1. Vegye le a multikuplungot a 

tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung levétele 

3. Tűzze fel a multikuplungot a kombájnra és 

fordítsa át a kart. 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 
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3.28. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása (Fendt) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a betakarító adapter 

tartószerkezetére rugós csatlakozású 

csatlakozó dugók rögzítik. 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 

1. Vegye le a multikuplungot (csatlakozó dugót) 

a tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung levétele 
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3. Tűzze fel a multikuplungot a kombájnra és 

teljesen fordítsa át a zárókart. 

 
Feltűzés és a kar átfordítása 
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3.29. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása (John Deere) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a betakarító adapter 

tartószerkezetére rugós csatlakozású 

csatlakozó dugók rögzítik. 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 

1. Vegye le a multikuplungot (csatlakozó dugót) 

a tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung levétele 
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3. Tűzze fel a multikuplungot a kombájnra és 

teljesen fordítsa át a zárókart. 

 
Feltűzés és a kar átfordítása 
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3.30. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása 

(Massey Ferguson) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a betakarító adapter 

tartószerkezetére rugós csatlakozású 

csatlakozó dugók rögzítik. 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 

1. Szerelje le a multikuplungot (csatlakozó 

dugót) a tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung levétele 
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3. Tűzze fel a multikuplungot a kombájnra és 

teljesen fordítsa át a zárókart. 

 
Feltűzés és a kar átfordítása 
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3.31. Hidraulikus multikuplung csatlakoztatása (New Holland) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

  

 A multikuplungot (csatlakozó dugót) szállítási 

állapotban a kombájn tartószerkezetére 

rögzítik. 

 
Multikuplung a kombájnon 

1. Vegye le a multikuplungot a 

tartószerkezetről. 

2. Gondoskodjon a csatlakozó dugó és a 

kuplung tisztaságáról. 

 
Multikuplung levétele 
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3. Tűzze fel a multikuplungot a betakarító 

adapterre és fordítsa át a kart (1). 

 
Multikuplung a betakarító adapteren 
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3.32. Választható, kiegészítő emelő henger felszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Kerülje a szivárgásokat és védje a környezetét! 

► Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek épségét! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Az anyagi károk és sérülések elkerülése érdekében tartsa be a kombájn gyártójának 

előírásait! 

A betakarító adapter méretétől és tömegétől függően szükség lehet egy kiegészítő 

hidraulikus hengerre. 

A kombájn gyártója megfelelő bővítő készleteket kínál. 

Néhány kombájngyártmány / -típus esetében a betakarító adapter 

tehermentesítéséhez módosított alapbeállításra van szükség.  

► Igazítsa az adott rendszer nyomórugóit, ill. nitrogéntartályát a betakarító 

adapter tömegéhez. 
 
 

3.33. Pótsúlyok rászerelése 

VESZÉLY 

 

 
► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

► A közutakon tartsa be a kormánytengely minimális terhelését és a kombájn 

hajtótengelyének törvényileg előírt maximális tengelyterhelését! 

► Vegye figyelembe a kombájn és az abroncsozás teherbírását! 

► Tartsa be a KRESZ-t, ill. a helyi törvényes előírásokat! 

 

A betakarító adapter tömegétől függően adott esetben pótteher súlyokat kell a kombájn 

kormánytengelyére felszerelni. 

► A KRESZ szerinti pótsúlyok dimenziói megtudhatók a kombájn kézikönyvből vagy a TÜV 

szakvéleményből. 
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3.34. A kardántengely felszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A kardántengely csatlakoztatása előtt feltétlenül olvassa el a gyártó 

szállítmányban található üzemeltetési útmutatóját! 

► Üzemeltetés közben a védőberendezést soha ne nyissa ki vagy távolítsa el! 

Soha ne üzemeltesse védőberendezések nélkül a terménybetakarítót! 

► Ellenőrizze a kardántengely védelmeit! Azonnal cserélje ki a kardántengely 

meghibásodott védelmeit! 

► Helyezze a kardántengely védelmének tartóláncát (elfordulás elleni védelem) a 

kijelölt helyre! 

 

 A terménybetakarítók modelltől függően 

különböző kardántengely-meghajtásokkal 

vannak felszerelve. A meghajtás jobbra 

és/vagy balra történik. 

1. A kardántengelyhez való csatlakoztatás előtt 

tisztítsa meg és zsírozza be a hajtótengelyt. 

2. Tolja a kardántengelyt a hajtótengelyre, míg 

az biztosan be nem akad (1), lásd az ábrát. 

Ügyeljen arra, hogy a kardántengely 

védelme (2) sérülésmentesen illeszkedjen a 

csatlakozás felett. 

Ügyeljen arra, hogy a kombájnoldali 

védőberendezés fel legyen szerelve. 

 

 
Védőberendezés, példaként szolgáló ábra 

 
Védőberendezés biztosítása tartólánccal az együtt forgás 
ellen. példaként szolgáló ábra 
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3. Akassza az együtt forgás elleni biztosítás 

tartóláncát (3) a kijelölt szembe.  

4. Ügyeljen arra, hogy a védőburkolat (4) 

sértetlenül és helyesen illeszkedjen a 

kardántengely védelme (2) fölé.  

5. Ellenőrizze, hogy elegendő-e a 

kardántengely átfedése.  

 
A kardántengely / hajtótengely rögzítése (1), kardántengely 
védelme (2), tartólánc (3), védőburkolat (4) 

 
 

 

Megjegyzés: 

Bizonyos számú sorok felett a betakarító adapterek kétoldali hajtással vannak ellátva. 

 
 

Hegyi kombájn hajtás 

 Bizonyos kombájn-betakarító adapter 

kombinációknak nagy nyílásszögű vagy 

speciális kardántengelyekre van szükségük. 

► Vegye figyelembe a kardántengely gyártó 

előírásait. 

► Az üzembevétel előtt ellenőrizze a 

lengőterületet és a kardántengely hosszát. 

► Ügyeljen a kellő átfedésre. 

► Szállítás közben akassza be a kardántengelyt 

a betakarító adapteren található 

tartószerkezetbe. 

Tartó 
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Harántbillenő használata 

 A kombájn harántbillenője elvileg a legtöbb 

betakarító adapterrel korlátozás nélkül 

használható. 

► Vegye figyelembe a kombájngyártó 

előírásait. 

► Ellenőrizze minden állásban a kardántengely 

hosszát. 

► Adott esetben szereljen fel speciális 

reteszelést (1) a felső és alsó illesztésre és 

biztosítsa azt. 

► Hajtsa végre a próbamenetet. 

► Vegye figyelembe a kardántengely gyártó 

előírásait.  

 
Felfogás 

 

3.35. Monitor beépítése (merev betakarító adapterek) 

Monitor és kapocsdoboz beszerelése 

VESZÉLY 

 

 
A monitornak nem szabad a látómezőt korlátozni! 

► Úgy kell felszerelni a monitort, hogy ne legyen korlátozva a látómező és jól 

olvasható legyen a kijelzés. 

1. A monitort a vezetőfülkében a 

tapadókorongok segítségével jobb oldalon, a 

szerelvények fölé helyezze el. Egyéb 

elhelyezés is lehetséges. 

 
Monitor tartóval 

 

Megjegyzés: 

Ügyelni kell arra, hogy az ablaküveg por- és zsírmentes legyen és a tapadókorongot ne az 

ablaküveg ívelt tartományában szerelje fel. 
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Kábel fektetése 

1. Sérülésmentesen fektesse le a monitorkábelt 

(1) a betakarító adapterre csatlakoztatáshoz.  

2. A monitortól jövő csatlakozókábelt alkalmas 

nyíláson keresztül fektesse le jobbra a 

fülkepadlóban. (Adott esetben vigyen be Ø 

15 mm-es furatot.) 

 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► Feltétlenül tömítse le a kábel kilépőnyílást! 

► Gondoskodjon a ferdefelhordó emelő és süllyedő mozgásához szükséges kábelhosszról. 

 
1 = kábelút, 2 = csatlakozódugó az áramellátáshoz,  
nagyító = monitorcsatlakozás a betakarító adapterhez 

 
Kapcsolási rajz 
 

Áram csatlakoztatása és a monitor összekapcsolása 

VESZÉLY 

 

 
Rövidzárlat veszélye! 

1. Kapcsolja össze gyújtáskapcsolótól függően 

a csatlakozódugót az áramellátáshoz (2) (12 

V, max. 10 A biztosítás). 

2. Biztonságosan kapcsolja össze az elektromos 

csatlakozót (monitor) a betakarító 

adapterrel. 
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3.36. Monitor beszerelése 

Monitor és kapocsdoboz beszerelése 

VESZÉLY 

 

 
A monitornak nem szabad a látómezőt korlátozni! 

► Úgy kell felszerelni a monitort, hogy ne legyen korlátozva a látómező és jól 

olvasható legyen a kijelzés. 

1. A monitort a vezetőfülkében a 

tapadókorongok segítségével jobb oldalon, a 

szerelvények fölé helyezze el. Egyéb 

elhelyezés is lehetséges. 

 
Monitor tartóval 

 

Megjegyzés: 

Ügyelni kell arra, hogy az ablaküveg por- és zsírmentes legyen és a tapadókorongot ne az 

ablaküveg ívelt tartományában szerelje fel. 

2. A kapocsdobozt a vezetőfülkében megfelelő 

és könnyen hozzáférhető helyre szerelje fel. 

 
Kapocsdoboz 
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Kábel fektetése 

1. Fektesse le sérülésmentesen a monitorkábelt 

a kapocsdobozhoz. 

2. A kívülről baloldalt jövő betakarító 

adapter/kapocsdoboz csatlakozókábelt 

fektesse le egy alkalmas nyíláson keresztül 

vezetve jobbra a fülkepadlóba (esetleg 

vigyen be Ø 13 mm-es furatot). 

 
1 = kábelút, nagyító = monitorcsatlakozás a betakarító 
adapterhez 

 

Fontos megjegyzés! 

► Feltétlenül tömítse le a kábel kilépőnyílást! 

► Gondoskodjon a ferdefelhordó emelő és süllyedő mozgásához szükséges kábelhosszról. 

Kábel ráerősítése 

► Hajtsa végre az ábra szerint az árammentes 

csatlakoztatásokat.  

 

br = barna 

gr = szürke 

rt = piros 

 

sw = fekete 

ws = fehér 

bl = kék 

 

gnge = zöldessárga 
 

Kapcsolási rajz  
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Áram csatlakoztatása és a monitor összekapcsolása 

VESZÉLY 

 

 
Rövidzárlat veszélye! 

1. Kapcsolja össze gyújtáskapcsolótól függően 

a csatlakozó dugót az áramellátáshoz  

(12 V, max. 10 A biztosítás). 

2. Biztonságosan kapcsolja össze az elektromos 

csatlakozót (monitor) a betakarító 

adapterrel. 

 

 

 
 

3.37. Középső sorválasztó csúcsok szerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Szerelési munkákat csak aktív reteszelésnél és véletlen leengedés elleni 

biztosításnál végezzen! 

► Különösen óvatosan dolgozzon! 

 

1. Emelje meg kissé a betakarító adaptert és 

kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást. 

2. Vezesse be a lefelé mutató sorválasztó 

csúcsokat az erre előirányzott felfogási 

pontokba (2). 

3. Billentse fölfelé, úgy hogy megtörténhessen 

az önreteszelés. 

4. Akassza be a beállítórudat (4) és biztosítsa 

csapszeggel (1). 

► Állítsa be a magasságot az anya (3) 

segítségével. 

Sorválasztó csúcsok felszerelése 
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3.38. Külső sorválasztó csúcs szerelése 

 A külső sorválasztó csúcsok szerelése a 

középső sorválasztó csúcsok szereléséhez 

hasonlóan történik. 

 

 
Sorválasztó csúcs 

 

3.39. Sorválasztó csúcsok beállítása 

 

Fontos megjegyzések! 

► Kerülje el, hogy a sorválasztó csúcsok érintkezzenek a behúzóláncokkal! 

► A kombájnnak erős besüppedésekor a mezőbe, emelje meg tovább a csúcsokat.  

► Fekvő betakarítandó termésnél vagy a kombájnnak erős besüppedésekor a mezőbe 

süllyessze le tovább a csúcsokat. 

1. Először kapcsolja ki (deaktiválja) a véletlen 

leengedés elleni biztosítást. 

2. A betakarító adaptert egyenletes felületen 

kb. 10 cm-es  

talajtávolságig (2) le kell süllyeszteni. 

3. Úgy állítsa be a csavart (3), hogy a 

sorválasztó csúcsok kb. 5 cm távolságra (1) 

legyenek a talajhoz (standard beállítás). 

4. Emelje meg kissé a betakarító adaptert, 

kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást és hozza egy vonalba a maradék 

sorválasztó csúcsokat.  
Sorválasztó csúcsok beállítása 

 

Megjegyzések: 

 Ajánljuk a két külső sorválasztó csúcsnak kb. 50 mm-rel (2 hüvelyk) magasabbra 

beállítását. 

► Annyira tehermentesíteni kell a beállítóorsó nyomórugóját, hogy ezt be lehessen 

akasztani. 
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3.40. Karosszéria magasítás felszerelése (opcionális) 

 

Fontos megjegyzés! 

► Ne húzza meg túl feszesre az összes behegesztett anyával ellátott csavarkötést, hogy 

ne sérüljenek meg a menetfuratok! 

 

 Az oldalsó karosszéria magasításokat (2) 

szállítási okokból szereletlenül szállítják és 

ezeket még fel kell szerelni.  

 A karosszéria magasításokat arra irányozták 

elő, hogy jobban hozzá lehessen vezetni a 

betakarítandó termést és csökkenteni 

lehessen a veszteségeket. A betakarítás 

opcionálisan karosszéria magasítás nélkül is 

lehetséges. 

1. A karosszéria magasításokat a külső 

karosszérián az előirányzott menetfuratokba 

kell felszerelni.  

 A gumilap (1) a karosszéria magasítás 

szigetelésére szolgál.  

► Ügyeljen arra, hogy a gumilap a betakarító 

adapteren belül szabadon mozgatható 

legyen, hogy ki lehessen egyenlíteni a külső 

sorválasztó csúcs mozgásait. 

 

Karosszéria magasítás 
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3.41. Névleges fordulatszám a betakarító adapterhez 

 

Fontos megjegyzés! 

► A névleges fordulatszám kivehető a mellékletben található Műszaki adatokból! 

► Kapcsolómű használata esetén a fordulatszám hozzáigazításhoz (opcionális) más 

adatok érvényesek a névleges fordulatszámhoz, lásd még „Kapcsolómű használata a 

fordulatszám hozzáigazításhoz“ fejezet. 
 
 
 

Fordulatszám (kombájn variátor hajtással a betakarító adapterekhez) 

► Az n = 450 perc-1 fordulatszámot nem szabad el nem érni, és az n = 550 perc-1 fordulatszámot 

pedig nem szabad túllépni. 

 450 perc-1 alatt a forgatónyomaték erősen csökken. Egy megbízható üzemelés nincs biztosítva. 

 Az 550 perc-1 fordulatszám túllépése a biztonsági csúszó tengelykapcsoló nyomatékának nem 

kívánatos változásait eredményezi. 

 Az értékek be nem tartása esetén keletkező közvetett károk nem esnek a szavatosság alá. 
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3.42. Próbamenet végrehajtása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Ellenőrizze a védőberendezések biztonságos illeszkedését! 

► Sérülésveszély a mozgó alkatrészek és kések miatt! Tartsa be a megfelelő 

távolságot! 

► A betakarítási üzemen kívül csak a talaj közelében üzemeltesse a betakarító 

adaptert. 

► Tartsa be a névleges fordulatszámot! 

 

1. Az összes szükséges szerelési munkálat 

befejezése után ellenőrizze az összes 

védőberendezés megfelelő illeszkedését! 

 Az összes védőberendezésnek felszerelt és 

sértetlen állapotban kell lennie. 

 Az indító erők csökkentéséhez a betakarító 

adaptert csak csökkentett motor 

fordulatszámmal alapjárat állásban hagyja 

elindulni. Így megnövekszik a hajtó 

tengelykapcsolók és hajtószíjak élettartama. 

 

 
(1) védőberendezés, (2) kardántengely védő 

 
A sérült védőket a horizontális szárzúzóknál azonnal ki kell 
cserélni 
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2. Ellenőrizze a betakarító adapter 

lengőterületét: Biztosítsa, hogy a hajtó 

kardántengelyek a legrövidebb pozícióban ne 

legyenek tengelyirányú nyomásnak kitéve. A 

leghosszabb pozícióban elegendő átfedésnek 

kell lenni. 

 
Ellenőrizze a lengőterületet! 

3. Süllyessze a talajhoz közeli állásba a 

betakarító adaptert, majd lassan indítsa el. 

Végezzen vizuális és akusztikus ellenőrzést. 

4. Futtassa fel a betakarító adaptert a névleges 

fordulatszámig. Ellenőrizze a monitoron az 

elért fordulatszámot és hasonlítsa össze az 

előírt értékekkel, lásd 159. oldalt is. 

5. Ha nem használja, mindig óvatosan és 

ütődés nélkül helyezze le a betakarító 

adaptert a talajra. 

 

 

 

 

Fontos megjegyzések! 

► Az előírt névleges fordulatszámot sem el nem érni, sem túllépni nem szabad (lásd a 

Műszaki adatokat a mellékletben)!  

 Az előírt névleges fordulatszám el nem érése esetén a forgatónyomaték olyan erősen 

csökken, hogy egy megbízható üzemelés már nem biztosítható. A fordulatszám 

tartomány túllépése a biztonsági csúszó tengelykapcsolók forgatónyomatékának nem 

kívánatos változásaival jár (szavatossági igények elvesztése!). 
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Csak Sun Star* Horizon 

► Minden üzembevétel előtt ellenőrizze, hogy a 

száraprító kés gumi védőburkolata hiánytalan 

és ép legyen! 

► Ezenkívül ellenőrizze a száraprító kések 

kiegyensúlyozottságát, ill. ütésmentes 

körkörös forgását, és ügyeljen a megfelelő 

talajtól mért távolságra. 

 
Védőberendezés a száraprítóhoz, példaszerű ábra 

► Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a 

betakarítási állásban rendelkezésre áll-e 

megfelelő talajtól mért távolság. A 

csúszótalpnak éppen érintenie kell a talajt. 

 A távolság a késfej és a talaj között a 

betakarítási állásban ne legyen kb. 100 mm-

nél kisebb. 

► Amennyiben ez az érték nincs elérve, a 

munkaszöget igazítsa hozzá a kombájnon a 

ferdefelhordó szájnyílás burkolatának állítása 

által. 

► Gondoskodjon arról, hogy a leállító talpak, ill. 

az opcionális tarlótaposó csúszótalpak fel 

legyenek szerelve. 
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3.43. Betakarító adapter előkészítése a közúti szállításra 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► A közúti szállításhoz szereljen fel szállításvédőt! 

► Vegye figyelembe a kombájn és az abroncsozás teherbírását! 

► A közutakon és (föld)utakon tartsa be a kombájn kormánytengelyének 

minimális terhelését és hajtótengelyének törvényileg előírt maximális 

tengelyterhelését! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának a közúti közlekedésre vonatkozó előírásait! 

 A betakarító adaptereket 3,3 m-es teljes 

szélességig egy megvilágított szállításvédővel 

szállítják ki.  

 Minden szélesebb betakarító adaptert a 

közúti szállításhoz speciális járművekre kell 

felrakodni.  

 

Szállításvédő felszerelése 

 A mindenkori külső középső csúcsokra 

furatokat helyeztek el a szállításvédő felfogó 

reteszeléséhez.  

1. Közvetlenül a csúcsfeltét mögött fúrjon egy 

18 mm Ø furatot a felső műanyag felületbe.  

2. Szerelje fel a szállításvédőt. 

3. Ellenőrizze a reteszelés biztos 

helyreilleszkedését! 

 

 
Helyezze be a középső csúcsokat a szállításvédőbe. 

 
Felfogó a szállításvédőhöz 
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Világítás bekötése 

1. Csatlakoztassa a szállításvédőt a betakarító 

adapter tervezett dugós csatlakozójára 

(kivételes esetekben a kombájnra is). 

2. A szállítási frontvédő alsó szélét a közúti 

szállítás közben maximálisan 45 cm (front 

alsó védőlemez) magasra emelje fel a 

talajtól. 

► Ne lépje túl a 25 km/óra maximális szállítási 

sebességet! 
 

7-pólusú dugós csatlakozó a betakarító adapter hátoldalán, 
példaszerű ábra 
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4. Üzemeltetés és beállítások 
 
 

4.1. Tarlótaposó csúszótalp beállítása 

VESZÉLY 

 

 Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 

 A horizontális szárzúzóval ellátott vagy 

anélküli modelleknél a tarlótaposó 

csúszótalpakat (bal és jobb oldali kivitelek) 

sorozatszerűen együtt szállítják és még fel 

kell szerelni ezeket. 

 A tarló közvetlenül a sor mögött megtörődik, 

úgy hogy az abroncs megvédődik. A 

csavarral (1) elérhető a húzórugók (2) 

előfeszítése, úgy hogy az elfordítható láb (3) 

még akkor is eléri a tarlót, ha a betakarító 

adapter tovább kitolódik. 

► A tarlótaposó csúszótalpakat a betakarító 

adapternek a kombájnra rákapcsolása után 

feltétlenül fel kell szerelni! 

 
A tarlótaposó csúszótalpakat feltétlenül fel kell szerelni! 

Magasság beállítása 

► Lazítsa meg a csavarokat (4) a felfogócsövön 

(5) és a komplett egységet tolja felfelé vagy 

lefelé a kívánt magasság beállításához. 

Ezután ismét húzza meg szorosra a 

csavarokat. 

 
A tarlótaposó csúszótalp magasságiban beállítható 
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4.2. Monitor funkciók használata 

Merev betakarító adapterek 

 A kb. 500 perc-1 névleges fordulatszám 

folyamatosan megjelenítődik a kijelzőn. 

 A diódás kijelző funkció nélküli. 

 
A névleges fordulatszám folyamatosan megjelenítődik 

 

Fontos megjegyzés: 

A monitor üzemelés közben a betakarító adapter fordulatszámát valós időben jelzi. A 

kombájn meghajtás esetleg fellépő csúszása valamint a túlterhelési nyomatékok keletkezése 

így megbízhatóan ellenőrizhetők. 

 Amennyiben a fordulatszám üzemelés közben jelentősen csökken, okként egy túlterhelt 

kombájn meghajtás vagy egy nem kellően feszített hajtószíj jöhet számításba. 

► A névleges fordulatszámot nem szabad lényegesen túllépni vagy el nem elérni! 
 
 

Behajtható modellek 

Monitor funkciók 

1 Állapotjelzés: fordulatszám 

2 funkció nélkül 

3 funkció nélkül 

4 „Be-/kihajtás“ funkció aktiválása 

5 funkció nélkül 

6 funkció nélkül 

 
 

500 
ford./perc 
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Megjegyzés: 

A monitor üzemelés közben a betakarító adapter fordulatszámát valós időben jelzi. A 

kombájn meghajtás esetleg fellépő csúszása valamint a túlterhelési nyomatékok keletkezése 

így megbízhatóan ellenőrizhetők. 

A monitoron keresztül a következő funkciók megvezérlése történik: 

 A betakarító adapter be-/kihajtása 

A beállítás a „Motolla vízszintes beállítása“ funkción keresztül történik. 
 
 

 

Megjegyzés: 

A törőléc távolság kijelzése elmarad a Sun Star* és Sun Star* Horizon modelleknél. 

► Be kell tartani a 450 - 550 perc-1 névleges fordulatszámot. 

 
 

4.3. Monitor funkciók meghívása (behajtható betakarító 

adapterek) 

 

Megjegyzés: 

A következő monitor funkciók csak a behajtható betakarító adapterekhez relevánsak. 

 

 
 

 

Megjegyzés: 

A törőléc távolság kijelzése elmarad a Sun Star* és Sun Star* Horizon modelleknél. 

► Be kell tartani a 450 - 550 perc-1 névleges fordulatszámot. 

 
 

  



 Üzemeltetés és beállítások 

89 

4.4. Monitor bekapcsolása és kezelése 

Monitor bekapcsolása 

A monitor automatikusan bekapcsolódik, mihelyt a gyújtáskapcsolón keresztül 

létrejön a kontaktus. 

A rendszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott betakarító adaptert és 

aktiválja a megfelelő billentyűket. A billentyű világító diódái rövid időre felvillannak, 

ezután a kijelző a közúti ill. betakarító módba (fordulatszám-kijelzés és törőléc-

állás) vált. 

 

Megjegyzés: 

 Nem kezelés esetén a monitor kb. 3 perc múlva automatikusan kikapcsolódik (nincs 

bevitel, kombájn leállás vagy közúti szállítás). 

 Egy tetszőleges billentyű működtetése által a monitor újra bekapcsolódik. 
 
 

Betakarító adapter betakarítási állásba vitele 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Ne váltsa ki soha működésben levő betakarító adapter hajtásnál vagy menet 

közben a behajtási folyamatot! 

► Személyeknek a betakarító adapter lengőterületén belül tartózkodni tilos! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► A be-/kihajtási folyamat kiváltása előtt gondoskodni kell arról, hogy a felhajtható 

burkolatok tökéletesen nyitva legyenek!  

Esetleg előtte a hidraulika szelepet rövid ideig szállítóhelyzet irányba kell működtetni. 

► A behajtási folyamatot megszakítás nélkül kell végrehajtani, mivel a funkció különben 

félbeszakítódik és a monitoron keresztül újra meg kell vezérelni! 

1. A be-/kihajtási módba kerüléshez nyomja 

meg a  Be-/kihajtás billentyűt. A 

billentyű világító dióda felvillan. 

 A kijelzőn először megjelenik a kihajtás 

szimbólum. 
 

Kihajtás szimbólum a kijelzőn 
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2. Vigye a betakarító adaptert a „Motolla 

előre/hátra“ funkció segítségével a kombájn 

vezérlőkarán betakarítási állásba. 

 Ha mindkét oldalrész fel van hajtva, 

megjelenik a reteszelés szimbólum, amíg a 

fedőburkolatok zárva vannak. 

 
Sematikus ábra 

3. A szelepműködtetést csak akkor fejezze be, 

ha a betakarítási állás tökéletesen el lett 

érve. Ehhez a szelepet a fedőburkolatok 

zárása után tovább kell működtetni (a 

középső burkolatoknak tökéletesen zárni 

kell!). 

 Miután a betakarítási állás teljesen el lett 

érve, a monitor kijelzés a standard 

betakarítási módba vált. 

 A törőléc beállítási mód aktiválva van, a 

megfelelő dióda világít.  
Standard betakarítási mód nyugalmi helyzetben 

 

Fontos megjegyzés! 

► A szelep működtetést csak akkor fejezze be, ha a kijelző standard betakarítási módban 

van, lásd fenti ábra! 
 
 

 

Megjegyzés: 

A törőléc távolság kijelzése elmarad a Sun Star* és Sun Star* Horizon modelleknél. 

► Be kell tartani a 450 - 550 perc-1 névleges fordulatszámot. 
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Betakarító adapter szállítóhelyzetbe vitele 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Ne váltsa ki soha működésben levő betakarító adapter hajtásnál vagy menet 

közben a behajtási folyamatot! 

► Személyeknek a betakarító adapter lengőterületén belül tartózkodni tilos! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► A behajtási folyamatot megszakítás nélkül kell végrehajtani, mivel a funkció különben 

félbeszakítódik és a monitoron keresztül újra meg kell vezérelni! 

1. A be-/kihajtási módba kerüléshez nyomja 

meg a  Be-/kihajtás billentyűt.  

 Közvetlenül a billentyű működtetése után 

elkezdődik a be-/kihajtási folyamat. 

 A billentyű világító diódája felvillan, a 

kijelzőn először megjelenik a reteszelési 

szimbólum.  

 
Sematikus ábra 

2. Vigye a betakarító adaptert a „Motolla 

előre/hátra“ funkció segítségével a kombájn 

vezérlőkarán szállítóhelyzetbe. 

 A lakat szimbólum törlődik, mihelyt a 

kireteszelés megtörtént és elkezdődik a be-

/kihajtási folyamat. 

 
A be-/kihajtás szimbólum folyamatosan megjelenítődik a 
kijelzőn  

 
 

Szerviz mód meghívása 

► A Szerviz mód és a különleges funkciók meghívásához 3 sec ideig egyszerre le kell nyomni a 

 és  billentyűket. 
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Kontraszt és világosság beállítása 

1. A szerviz módba váltáshoz nyomja le 

egyszerre 3 sec ideig a  és  

billentyűket. 

 
Billentyűket egyszerre 3 sec ideig lenyomni 

2. A  nyíl billentyűkön keresztül 

először válassza ki a funkciót (világosság 

vagy kontraszt) és ezután nyomja meg az 

OK billentyűt. 

 
Szerviz mód 

3. A  nyíl billentyűkön keresztül 

állítsa be a kiválasztott funkciót. Az ESC 

billentyűvel térjen vissza a főmenübe. 

 
Világosság beállítása 
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4.5. Betakarító adapter modell kiválasztása 

Az optimális fordulatszám tartomány az egyes betakarító adapter modellekhez 

(kukorica- ill. napraforgó betakarítás) különböző. Ahhoz, hogy fordulatszám 

eltérések esetén ki lehessen bocsátani egy figyelmeztető jelzést, az üzembevétel 

előtt ki kell választani a csatlakoztatott modellt. Ha a fordulatszám az előírt értéken 

kívül esik, a fordulatszám kijelzés villogva ábrázolódik. 

1. Szerviz módban a  nyíl 

billentyűkön keresztül válassza ki a Type of 

header (Betakarító adapter modell) funkciót  

2. Ezután újra nyomja le kb. 3 másodpercig a 

 billentyűt. 

 
Betakarító adapter modell funkció kiválasztása 

3. A nyíl billentyűkön keresztül válassza ki az 

illető betakarító adapter modellt és 

nyugtázza az OK billentyűvel. 

 A kiválasztott betakarító adapter modell 

„activ“ (aktív) kijelzést kap. 

4. Az ESC billentyűvel térjen vissza a 

főmenübe. 

 
Betakarító adapter modell kiválasztása (példaszerűen) 
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4.6. Üzemóra megjelenítés 

1. Szerviz módban a  nyíl 

billentyűkön keresztül válassza ki az 

Operating Hours (üzemórák) funkciót és 

azután nyomja meg az OK billentyűt. 

 
Üzemórák funkció kiválasztása 

 Az üzemórák megjelenítődnek 

2. Az ESC billentyűvel térjen vissza a 

főmenübe. 

 
Üzemórák megjelenítése (példaszerű) 
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4.7. Törőegységek túlterhelés elleni biztosításai 

 

Fontos megjegyzés! 

► A hajtómű szétszerelése előtt feltétlenül olvassa el a kézikönyvben a „Hajtómű javítás“ 

tudnivalókat! 

► A csúszó tengelykapcsoló működésbe lépésekor azonnal állítsa le a betakarító adaptert! 

Szüntesse meg a zavar okát! 

 

 Minden törőegység el van látva egy 

túlterhelés elleni biztosítással a 

behúzóláncokhoz. 

 A nem állítható csúszó tengelykapcsoló a 

hajtóművön belül messzemenően 

karbantartásmentes és kopásálló. 

► Túlterhelés esetén reverzálja és tisztítsa meg 

a betakarító adaptert. 

► Ezután lassan indítsa el ismét a betakarító 

adaptert. 

 
Törőegység 
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4.8. Információk a törőegységek hajtóművéhez 

Hajtómű (horizontális) 

 Minden sor rendelkezik egy saját olajfürdős 

hajtóművel (1), csúszó tengelykapcsolóval 

ellátva a behúzólánc hajtáshoz és a 

vágószerszámokhoz. 

 A tengelykapcsoló teljesen 

karbantartásmentesen működik. 

► A csúszó tengelykapcsoló működésbe lépése 

esetén azonnal állítsa le a gépet és hárítsa el 

az okot. 

► Adott esetben fordítsa meg a hajtásirányt az 

idegentestek szabaddá tételéhez. 

► Soha ne próbálja meg be- és kikapcsolás 

által a gépet újra működésbe hozni. 

 Kenőanyag: 1,2 liter – SAE 90 API-GL-4 vagy 

jobb. 

A függőleges irányú behúzóláncok 
hajtása 

 A függőleges irányú behúzóláncok hajtása 

egy hidraulikus aggregáton (1) keresztül 

történik. 

 Ha a kombájn rendelkezik egy mechanikus 

motollahajtással, úgy fel van szerelve egy 

fedélzetsaját hidraulikus rendszer. A 

függőleges irányú behúzóláncok sebessége 

egy vezérlőszelepen keresztül realizálódik. 

Különben az ellátás a kombájnnak a 

motollahajtáshoz tervezett rendszerén 

keresztül történik. 

 A túlterhelés és idegentest elleni mechanikus 

biztosítás a kombájn hidraulikus rendszerén 

keresztül történik. 

 
Sorhajtómű 

 
Függőleges irányú lánchajtás 

 

Fedélzetsaját hidraulikus rendszer, ha a kombájn csak 
mechanikus hajtással rendelkezik 

 

Fontos megjegyzés! 

► Soha ne próbálja meg be- és kikapcsolás által a gépet újra működésbe hozni.  
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4.9. A vágószerszámok hajtása 

 

Fontos megjegyzés! 

 Megnyúlt láncok esetén a kések biztos hajtása már nem garantált. 

► Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket. 

 A késtárcsák hajtása (2) a behúzóláncokon 

keresztül történik. 

 Az automatikusan működő láncfeszítőn 

keresztül biztosítódik a lánc ideális 

előfeszítése és az előirányzott 

forgatónyomaték a késhajtáshoz. 

 Egy túlterheléskor a lánchajtás átugrik, ill. a 

csúszó tengelykapcsoló a hajtóművön belül 

működésbe lép, hogy védje a késeket a 

rongálódások ellen. 

 
(1) lánckerék (késtárcsa hajtás)  
(2) késtárcsa 
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4.10. Információk a behúzóláncokhoz és a láncfeszítőhöz 

 A horizontális elrendezésű behúzóláncok (1) 

egyrészt a betakarított termés adagolására 

és másrészt a vágókések (4) hajtására 

szolgálnak az aggregát alatt. 

 A hidraulikus hajtású függőleges irányú 

behúzóláncok (2) száma függ a 

gépszélességtől és a sorok számától. 

 Rendszertől függően a behúzóláncokat 

egyenletesen elhelyezett menesztő ujjakkal 

(3) kell felszerelni.  

► Azonnal cserélje ki az elhasználódott 

behúzóláncokat, ha az automatikus 

láncfeszítő a végállást elérte. 

 

 
Behúzóláncok 

 
Futási irány 

Függőleges irányú lánchajtás 
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4.11. Fedélzetsaját hidraulikus rendszer a függőleges irányú 

láncokhoz 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Üzemeltetés közben a védőberendezést soha ne nyissa ki vagy távolítsa el! 

Soha ne üzemeltesse védőberendezések nélkül a betakarító adaptert! 

 

A koronakerekes hajtómű mellett a jobb oldalsó 

részen belül található a lánchajtás a hidraulikus 

szivattyúhoz. 

► A lánc feszítésekor ügyelni kell arra, hogy a 

lánc még kb. 10 – 15 mm-nyire mozgatható 

legyen. 

► Vegye figyelembe a görgős lánchajtások 

beállítására vonatkozó előírásokat. 

 
Szivattyúhajtás 

A függőleges irányú behúzóláncok 
sebességének szabályozása 

► A függőleges irányú behúzóláncok 

sebességét igazítsa hozzá a műanyag 

kupakon (1) keresztül az aktuális 

követelményekhez. Normális esetben ez 

csekély mértékben van a betakarító adapter 

munkasebessége felett. 

Nyomáshatároló szelep 
hozzáigazítása 

 A nyomáshatároló szelepen (2) keresztül 

történik a függőleges irányú behúzóláncok 

forgatónyomatékának szabályozása. Gyárilag 

előre be lett állítva az optimális beállítás. 

 
Áramlásszabályozó szelep (tömlővezetékek nélkül) 

 

Fontos megjegyzés! 

 Változtatásokat a nyomáshatároló szelepen csak az üzemi vevőszolgálattal megbeszélés 

után szabad végrehajtani. 
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4.12. A betakarító adapter fordulatszámának módosítása 

VESZÉLY 

 

 
Környezetszennyezés veszélye! 

► Vegye figyelembe jelen üzemeltetési útmutatóban található 

környezetvédelemre vonatkozó tudnivalókat! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

► Kerülje a bőrnek olajokkal való érintkezését! 

► Soha ne üzemeltesse a gépet túl alacsony olajállással! 

 Amennyiben az előírt névleges fordulatszám 

nem érődik el, szükségessé válhat a 

fogkoszorúnak a koronakerekes hajtóművön 

belüli cseréje (kétoldali hajtás esetén 

szükség van a jobb- és baloldali 

módosításra). 

 A koronakerekes hajtóművön található egy 

típustábla, amin t. k. a fogak (z) száma is fel 

van tüntetve. Kérdezze meg kereskedőjét, 

melyik fogkoszorú használható alternatív 

megoldásként. 
 

Típustábla a koronakerekes hajtóművön, z= fogak száma 

1. Szerelje le a védőlemezt (1). 

2. Oldja meg az összekapcsolást (2) és vegye le 

a kardáncsukló tengelyt (3) a koronakerekes 

hajtóműről.  

 
Védőlemez leszerelése és a kardántengely kioldása 
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3. Vegye le a koronakerekes hajtásnak a hajtó 

kardántengelyét (4). 

4. Vegye le a csiga hajtóláncot. 

5. Lazítsa meg a négy csavart (M 12) és vegye 

le a hajtóművet. 

 
Hajtótengely eltávolítása 

6. Eressze le az olajat a leeresztőcsavar 

kiszerelt légtelenítőjén keresztül. 

7. Fektesse a koronakerekes hajtóművet a fedél 

oldalával fölfelé mutatva a munkapadra  

 
Koronakerekes hajtómű jelöléssel 

 

Fontos megjegyzés! 

► A visszaszerelés azonos helyzetben biztosításához a fedél állását a hajtóműházhoz 

feltétlenül be kell jelölni!  
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8. Távolítsa el a belső hatlapfejű csavarokat (M 

10), és oldja le a fedelet koronakerékkel és 

tengellyel együtt a házról. Kerülje a 

tömítőfelületek sérülését! 

9. Távolítsa el a koronakerék rögzítés hatlapú 

csavarjait (M 8) és vegye le a  fogkoszorút. 

Helyezzen fel új koronakereket. Lássa el a 

csavarokat (közepesen szilárd) 

csavarbiztosítóval és húzza meg 22 Nm-rel. 

10. Visszaszerelés: Tisztítsa meg a 

tömítőfelületeket, kenjen fel alkalmas 

tömítőanyagot és ezután szerelje ismét 

össze. 

11. Illessze és csavarozza össze a hajtóművet 

(lásd a meghúzási nyomaték táblázatot a 

mellékletben). Eközben ügyeljen a jelöléssel 

egybeesésre. 

12. Az előző fogszámot a módosított fogszámmal 

helyettesítve az előirányzott helyen 

beütőszámok segítségével jegyezze be a 

hajtóművön.  

13. Visszaszerelés. 

 
Koronakerék kicserélése 

Hajtómű hajtás kiigazítása 

1. A megtörtént visszaszerelés után a 

koronakerekes hajtóművet hozza egyenesbe 

az y vonallal. Esetleg a szöghajtóművet is 

igazítsa utána a belső hatlapú csavarok 

(imbusz csavarok) segítségével (M 10, 

8 mm-es imbuszkulcs). 

2. Ezután ellenőrizze az olajállást. 

 
Koronakerekes hajtómű egyenesbe hozása az y vonallal 
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4.13. Munkaszög beállítása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

 Gyárilag a munkaszög kb. 18°-ra van 

beállítva. 

► Nem szériaszerű abroncsozású kombájnok 

vagy hernyótalpas járművek használata 

esetén ellenőrizni kell a munkaszöget! 

 

Munkaszög ellenőrzése 

► A munkahelyzetben állítható szögellőt hozzá 

kell illeszteni a behúzófülekhez. Vízmérték 

segítségével megállapítható a tényleges 

munkaszög. 

► Az ellenőrzést ideális esetben reális 

használati feltételek mellett a mezőn a 

szokásos talajtávolsággal kell végrehajtani. 

 Lehelyezett betakarító adapternél 18°-on egy 

kb. 352 mm-es ellenőrző méret adódik 

(hajtótengely távolság a talajhoz), lásd jobb 

ábra. 

 
Távolság a talajhoz = 352 mm 

Munkaszög állítása 

1. A betakarító adaptert a csatlakoztatott 

kombájnnal hozza betakarító állásba és 

helyezze le sík felületre.  

2. Távolítsa el a külső karosszéria felfüggesztés 

csavarozását (1) a keretről. 

3. Távolítsa el a védőberendezést (2) a 

hajtóműről. 

 
Külső karosszéria felfüggesztés (1), hajtómű védőberendezés 
(2) 
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Fontos megjegyzés! 

► Helyezze le tökéletesen tehermentesítve a betakarító adaptert a csatlakoztatott 

kombájnnal a talajra! 

4. Lehelyezett állapotban először távolítsa el a 

csavart (3) az összes keret csatlakozásból és 

helyezze be a furatba (4). 

5. Lazítsa meg kissé a csavarokat (5) az összes 

keret csatlakozáson és oldalfalon, hogy 

egymáshoz képest el lehessen tolni a 

szerkezeti elemeket. 

6. A kombájn kiemelési funkciójával (emelés és 

süllyesztés) állítsa be a kívánt munkaszöget. 

7. Lehelyezett állapotban húzza meg újra 

feszesen a keret csatlakozás összes 

csavarját. 

 Ha a kombájn rendelkezik egy munkaasztal 

vágószög állítóval, úgy hajtsa azzal végre az 

állítást, lásd 46. oldalt is. 

 
Kívánt munkaszög kombájnnal beállítása  
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4.14. Hajtómű egyenesbe állítása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Tilos a veszélyes területen tartózkodni! 

► Tartsa be a kombájn gyártójának előírásait! 

 

► A kétoldali hajtású betakarító adaptereknél 

az egyenesbe állítást a bal és jobb oldalon el 

kell végezni. 

1. Emelje meg kissé a betakarító adaptert a 

kombájn ferdefelhordójával együtt. 

2. Oldja a szöghajtómű négy csavarját (8-as 

kulcsnyílás) és a koronakerekes hajtómű 

négy csavarját a hátoldalon.  

3. Mindkét hajtóművet fordítsa el addig, amíg 

el nem lett érve az egzakt egyenesbe állítás 

(lásd 1. vonal). 

4. Rögzítse újra a hajtóművet és szerelje fel a 

védőberendezéseket.  

5. Hozza létre újra a külső karosszériára 

csatlakoztatást. A távolságeltéréseket esetleg 

közdarabokkal egyenlítse ki. 

 
1. vonal = egzakt egyenesbe állítás 
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4.15. Fordulatszám érzékelő ellenőrzése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Soha ne nyúljon be a törőhengerekbe! 

 

 A fordulatszám leszedő (jobb ábra) a két 

szedősor között a Centaflex tengelykapcsoló 

hajtás kapcsoló körménél található. 

 Az érzékelő távolsága a jeladóhoz ill. a 

körömhöz legyen 2-3 mm. 

 
Fordulatszám leszedő érzékelő a betakarító adapter alatt 
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4.16. Horizontális szárzúzó (csak Horizon) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély!  

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Éles kések! Viseljen védőkesztyűt! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► Tűzvédelmi okokból rendszeresen tisztítsa meg a gépet! 

Hajtómű (információk) 

 Az aggregát olajfürdős hajtóműve és a 

horizontális szárzúzó csapágyazása bár egy 

egységet képeznek, a kenés mégis külön 

történik. 

► Vegye figyelembe a tudnivalókat a 

Karbantartás fejezetben. 

 

Dörzstárcsás tengelykapcsoló 
beállítása 

 Az indítónyomaték csökkentése és az 

idegentest által történő sérülések elleni 

megelőzés céljából a késtartóban egy 

dörzstárcsás tengelykapcsoló (1) került 

elrendezésre. 

 A központi elrendezésű anyát (2) 300-400 

Nm nyomatékra kell meghúzni. 

► A mindenkor érintett betakarító adapter sort 

le kell rögzíteni, hogy be lehessen állítani a 

pontos értéket. 

 A csúszó tengelykapcsoló forgatónyomatéka 

nem állítható.   

► Vegye figyelembe a karbantartási 

tudnivalókat, lásd 140. oldalt is. 

 
Horizontális szárzúzó 
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Aprítókés szerelése és beállítása 

► Szerelje fel az aprítókést a persely (4) 

segítségével a késtartó alá. 

► A csavart (3) helyes nyomatékkal, lásd 158. 

oldalt is, kell meghúzni. 

► Az ütközőcsavarok (5) a csúszó 

tengelykapcsolónak a visszaütődő kések 

elleni védelmére szolgálnak. 

 
Horizontális szárzúzó 

 

 

Megjegyzés: 

 Fizikai okokból nem akadályozható meg a porképződés a horizontális szárzúzóknál talaj 

közelben. 

 Bizonyos körülmények között a repkedő aprított anyag kedvezőtlenül befolyásolhatja a 

kombájn funkcióit. 

► Ezért a levegőszűrőket, a dugattyúrudakat és az egyéb érzékeny alkatrészeket 

rendszeresen kell tisztítani. 

 
 

  



 Üzemeltetés és beállítások 

109 

4.17. Vágószerkezet áttekintése  

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Éles szélek okozta veszély. Különösen óvatosan dolgozzon! 

► Késcserekor viseljen mindig kesztyűt! 

 

Vágószerkezet 

(1) Hajtólánc kerék a jobb vágótárcsához 

(2) Hajtólánc kerék a bal vágótárcsához 

(3) Jobb felső vágótárcsa 

(4) Bal felső vágótárcsa 

 
Vágótárcsák 

Öntisztító és önélező rendszer 

 A vágószerkezet öntisztító. 

 A vágótárcsák önélezőek. 

► Rendszeresen ellenőrizze a tisztítási funkciót! 

Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket! 

► Vágótárcsákat élezni vagy köszörülni tilos! 

► Ha a vágóképesség nem megfelelő, ki kell 

cserélni a vágótárcsákat,lásd 130. oldalt is. 

 
A tisztítólécek (1) ellentétesen (degresszív) vannak felszerelve 
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 A jobb vágótárcsára speciális acélból készült 

tisztítóléceket (1) szereltek fel. A lehúzók (2) 

által és a tisztítólécek degresszív állása által 

a behatoló anyag újra kifelé szállítódik. 

 
Lehúzó (2)  

 A tisztítólécek speciális csavarokkal (3) 

vannak rögzítve.  

► Csak (közepesen szilárd) csavarbiztosítóval 

ellátott eredeti csavarokat használjon! 

 A csavaroknak nem szabad kiállni a 

tisztítólécekből. 

► A tisztítófuratoknak (4) szabadnak kell 

lenniük. Tisztítsa meg az elzáródott vagy 

összekent furatokat! Cserélje ki idejében a 

kopott alkatrészeket! 

► Tartsa be a 0,1 - 0,5 mm vágótárcsa 

távolságot. 

 
A tisztítófuratoknak szabadnak kell lenniük 

Jobb vágótárcsa csoport 

 A vágótárcsa el van látva tisztítólécekkel. 

 A keményfém bevonatos vágótárcsa oldal 

fölfelé mutat.  

 A hézagolótárcsa a vágótárcsa alatt 

helyezkedik el. 

 
Jobb vágótárcsa csoport 
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Bal vágótárcsa csoport 

 A vágótárcsa nincs ellátva tisztítólécekkel. 

 A keményfém bevonatos vágótárcsa oldal 

lefelé mutat.  

 A hézagolótárcsa a vágótárcsa felett 

helyezkedik el. 

 
Bal vágótárcsa csoport 

 

4.18. Bedobósegítők felszerelése a bedobócsigára 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

 

 Modelltől és betakarítási feltételektől 

függően a szállítási terjedelem bizonyos  

bedobósegítőket (gumilap, karom) tartalmaz. 

 A csigacsövet csavarozási lehetőségekkel 

látták el a bedobósegítők felvételére. 

► A bedobósegítőt középen a ferdefelhordó 

szájnyílása elé kell pozícionálni. Ennél be kell 

tartani oldalanként a 100 mm minimális 

távolságot a ferdefelhordó szájnyíláshoz. A 

szükséges meghúzási nyomatékot (Nm) 

vegye ki a mellékletben található nyomaték 

táblázatból. Irányelvként érvényes: A 

ferdefelhordó szájnyílás - 200 mm = a 

bedobósegítők elrendezésének maximális 

teljes szélessége. 

 
(1) = rögzítővas, (2) és (3) = gumilapok,  
(4) = karmok 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► A bedobósegítőket a bedobócsiga forgásirányával ellentétesen (degresszív) kell 

felszerelni! 
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4.19. A bedobócsiga utánigazítása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A bedobócsiga utánigazítása előtt oldja ki a hajtólánc feszítését! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 

A bedobócsiga és a csigafenék közötti távolság 

gyárilag optimálisan van beállítva. Különleges 

betakarítási feltételek esetén eltérő távolságra 

lehet szükség (pl. csigalemezek által zúzott 

magok elkerülése, jobb továbbítás). 

A bedobócsiga magassága felfelé és lefelé is 

állítható. Lásd a jobb oldali ábrát. 

 
(1) Fogaskerék  

 

Fontos megjegyzés! 

► A munkálatok befejezése után ismét feszítse meg a láncot! 

► A behajtható betakarító adapternél ellenőrizze minden csigatartón a beállításokat. 

Ügyeljen arra, hogy a csigatartók tökéletesen párhuzamosan legyenek pozícionálva 

egymáshoz.  

A távolság külső beállítása 

1. A csiga beállítása előtt oldja ki a hajtólánc 

feszítését. 

2. A jobb és bal oldalon két fordulattal lazítsa 

meg a csavarokat (2). A forgáspontcsavart 

(3) ne lazítsa meg! 

3. A fogaskerekeket (1) egy megfelelő 

szerszám (19-es kulcsnyílás) segítségével 

egyformán állítsa be a kívánt magasság 

eléréséhez. 

4. Használjon megfelelő segédeszközt, mint 

távközsablont, a magasság beállításához. 

5. Ismét húzza meg a csavarokat. 

6. Feszítse meg a láncot, lásd 134. oldalt is. 

 
A csavarok kioldása 
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Távolság beállítása osztott csiga 
esetén 

1. Oldja ki a csavarokat (6). 

2. Az orsó (5) segítségével állítsa be a csigát 

egy vonalba és párhuzamosan a 

csigafenékkel.  

3. A függelékben található nyomaték táblázat 

alapján húzza meg a csavarokat (6). 

 
Magasság beállítása a beállító csavar (5) segítségével 

 
 

4.20. Dörzstárcsás tengelykapcsoló 

Az idegentest okozta sérülés megelőzéséhez és az 

indítónyomaték csökkentéséhez a késtartóban 

egy dörzstárcsás tengelykapcsolót (1) helyeztek 

el, lásd jobbra az ábrát.  

 
Dörzstárcsás tengelykapcsoló a késtartóban 

 

Fontos megjegyzés! 

A csúszó tengelykapcsoló forgatónyomatéka nem állítható! 
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5. Karbantartás és ápolás 
 

5.1. A hajtómű karbantartáskor figyelembe kell venni 

A hajtómű olajat az előírt intervallumokban kell cserélni. Pótlólag - az olajcserék között - rendszeresen 

kell ellenőrizni a hajtómű olajállásait. 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A hajtómű és az olaj forrók lehetnek! Égési sérülés veszélye! 

  

 

► Gondoskodjon az üzemi- és segédanyagok, valamint az alkatrészek szakszerű és 

környezetbarát ártalmatlanításáról. Ennek során tartsa be az alkalmazás helyén 

érvényes nemzeti törvényi előírásokat, valamint a környezetvédelmi és hulladékkezelési 

szabványokat.  

► Vegye figyelembe jelen üzemeltetési útmutatóban található környezetvédelemre 

vonatkozó további tudnivalókat is! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Ha egy csavart megoldottak, a hozzátartozó tömítőgyűrűt mindig egy új alkatészre ki 

kell cserélni. 

► Vegye figyelembe a meghúzási nyomatékokat a fejezetekben. 

► Rendszeresen ellenőrizze az olajállásokat az olajcserék között. 

► A kombájn a hajtómű karbantartáskor álljon vízszintesen. 

  

 

Tipp: 

► Az olajat üzemmeleg hajtóműnél cserélje. 

► Megszorult csavarok - pl. szintmérő pálca - egy kalapácsütéssel „éleszthetők“, hogy 

ezeket jobban ki lehessen csavarozni. Eközben megfontoltan és megfelelő szerszámmal 

(pl. kalapács és átütő) dolgozzon. 
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5.2. Koronakerekes hajtómű karbantartása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Vegye figyelembe a meghajtás karbantartásra vonatkozó fejezetet! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► A koronakerekes hajtómű a betakarító adapter modelltől függően a betakarító adapter 

jobb vagy bal oldalán, vagy mindkét oldalán helyezkedik el. 

► A koronakerekes hajtómű töltőmennyisége a hajtómű „z“ fogszámától függ. Olvassa le a 

fogszámot a hajtómű típustábláról vagy a hajtómű felületről (1). 

  

 Olajcsere intervallum: lásd kenési terv 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség:  

„z“ = 32 vagy 34:  2,0 l 

„z“ = 37-től 64-ig: 1,6 l 

 

1. Emelje meg kissé a betakarító adaptert.  

2. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást a kombájnon.  

3. Állítsa le a kombájnmotort. Biztosítsa 

akaratlan beindítás ellen! 

 
Jobb oldali koronakerekes hajtómű. „z“ fogszám (1) 

 

Bal oldali koronakerekes hajtómű. „z“ fogszám (1) 
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Olajcsere 

4. Eressze le és fogja fel a hajtómű olajat. 

Ehhez csavarja ki az olajleeresztő csavart 

(3). Tisztítsa meg a mágnest az olajleeresztő 

csavaron. 

5. Csavarja ki az olajbetöltő csavart (4) (17-es 

kulcsnyílás). (Ne csavarja ki a 12-es 

kulcsnyílású légtelenítőt.) 

6. A tömítőgyűrűket cserélje ki új alkatrészekre. 

7. Csavarja be ismét az olajleeresztő csavart 

(3) és húzza meg az előírt nyomatékkal. 

8. A hajtóművet töltse fel új olajjal. 

Töltőmennyiség:  

„z“ (1) = 32 vagy 34:  2,0 l 

„z“ (1) = 37-től 64-ig:  1,6 l 

9. Csavarja be ismét az olajbetöltő csavart (4) 

és húzza meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomatékok 

 Olajleeresztő csavar (3): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 Olajbetöltő csavar (4)  

(17-es kulcsnyílás): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Jobb oldali koronakerekes hajtómű. Olajleeresztő csavar (3), 
olajbetöltő csavar (4), „z“ fogszám (1) 

 

 
Bal oldali koronakerekes hajtómű. Olajleeresztő csavar (3), 
olajbetöltő csavar (4), „z“ fogszám 
(1)
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Olajszint ellenőrzése 

4. Csavarja ki a mérőcsavart (2) (alsó csavar). 

5. Az olajnak a nyílás (2) alsó éléig kell állni. Ha 

szükséges, korrigálja az olajszintet. Ehhez 

esetleg csavarja ki az olajbetöltő csavart (4) 

(17-es kulcsnyílás). (Ne csavarja ki a 12-es 

kulcsnyílású légtelenítőt.) 

6. Cserélje ki a tömítőgyűrű(ke)t új 

alkatrész(ek)re. 

7. Csavarja be ismét a mérőcsavart (2) és 

esetleg az olajbetöltő csavart (4) és húzza 

meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomatékok 

 Mérőcsavar (2): 

20 - 25 Nm / 15 - 18 lbf ft 

 Olajbetöltő csavar (4)  

(17-es kulcsnyílás): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Jobb oldali koronakerekes hajtómű. Mérőcsavar (2), 
olajbetöltő csavar (4) 

 

 
Bal oldali koronakerekes hajtómű. Mérőcsavar (2), olajbetöltő 
csavar (4)  

  

 

Megjegyzés: 

A légtelenítő az olajbetöltő csavarban (4) ül és a kulcsnyílása 12-es. Amennyiben a 

légtelenítőt kicserélték (nem tartozik a tervszerű karbantartáshoz): 

 Az előírt meghúzási nyomaték 15 Nm / 11 lbf ft. 
 
 

5.3. Szöghajtómű karbantartása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Vegye figyelembe a meghajtás karbantartásra vonatkozó fejezetet! 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► A szöghajtómű a betakarító adapter modelltől függően a betakarító adapter jobb vagy 

bal oldalán, vagy mindkét oldalán helyezkedik el. 
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 Olajcsere intervallum: lásd kenési terv 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség: 1,5 l 

 

1. Emelje meg kissé a betakarító adaptert.  

2. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást a kombájnon.  

3. Állítsa le a kombájnmotort. Biztosítsa 

akaratlan beindítás ellen! 

 

Olajcsere 

4. Eressze le és fogja fel a hajtómű olajat. 

Ehhez csavarja ki az olajleeresztő csavart 

(2). Tisztítsa meg a mágnest az olajleeresztő 

csavaron. 

5. Csavarja ki az olajbetöltő csavart (3) (17-es 

kulcsnyílás). (Ne csavarja ki a 12-es 

kulcsnyílású légtelenítőt.) 

6. A tömítőgyűrűket cserélje ki új alkatrészekre. 

7. Csavarja be ismét az olajleeresztő csavart 

(2) és húzza meg az előírt nyomatékkal. 

8. A hajtóművet töltse fel új olajjal. 

Töltőmennyiség: 1,5 l. 

9. Csavarja be ismét az olajbetöltő csavart (3) 

és húzza meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomatékok 

 Olajleeresztő csavar (2): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 Olajbetöltő csavar (3)  

(17-es kulcsnyílás): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Szöghajtómű, jobb. Olajleeresztő csavar (2), olajbetöltő 
csavar (3) 

 

 
Szöghajtómű, bal. Olajleeresztő csavar (2), olajbetöltő csavar 
(3) 
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Olajszint ellenőrzése 

4. Csavarja ki a mérőcsavart (1). 

5. Az olajnak a nyílás (1) alsó éléig kell állni. Ha 

szükséges, korrigálja az olajszintet. Ehhez 

esetleg csavarja ki az olajbetöltő csavart (3) 

(17-es kulcsnyílás). (Ne csavarja ki a 12-es 

kulcsnyílású légtelenítőt.) 

6. Cserélje ki a tömítőgyűrű(ke)t új 

alkatrész(ek)re. 

7. Csavarja be ismét a mérőcsavart (1) és 

esetleg az olajbetöltő csavart (3) és húzza 

meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomatékok 

 Mérőcsavar (1): 

30 Nm / 22 lbf ft 

 Olajbetöltő csavar (3)  

(17-es kulcsnyílás): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Szöghajtómű, jobb. Mérőcsavar (1), olajbetöltő csavar (3) 

 

 
Szöghajtómű, bal. Mérőcsavar (1), olajbetöltő csavar (3) 

 

 

Megjegyzés: 

A légtelenítő az olajbetöltő csavarban (3) ül és a kulcsnyílása 12-es. Amennyiben a 

légtelenítőt kicserélték (nem tartozik a tervszerű karbantartáshoz): 

 Az előírt meghúzási nyomaték 15 Nm / 11 lbf ft. 
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5.4. Törőegység hajtómű karbantartása (Horizon) 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► Vegye figyelembe a meghajtás karbantartásra vonatkozó fejezetet! 

 Olajcsere intervallum: Először 50 óra után. 

Azután minden betakarítás előtt, legkésőbb 

azonban 300 – 500 óra után. 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség: 1,2 l 

 

1. Emelje meg kissé a betakarító adaptert.  

2. Kapcsolja be a véletlen leengedés elleni 

biztosítást a kombájnon.  

3. Állítsa le a kombájnmotort. Biztosítsa 

akaratlan beindítás ellen! 

 

 

Olajcsere 

4. Eressze le és fogja fel a hajtómű olajat. 

Ehhez csavarja ki az olajleeresztő csavart 

(3). Tisztítsa meg a mágnest az olajleeresztő 

csavaron. 

5. Csavarja ki a szintmérő pálcát (1).  

6. A tömítőgyűrűket cserélje ki új alkatrészekre. 

7. Csavarja be ismét az olajleeresztő csavart 

(3) és húzza meg az előírt nyomatékkal. 

8. A hajtóművet töltse fel új olajjal.  

9. Csavarja be ismét a szintmérő pálcát (1) és 

húzza meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomatékok 

 Szintmérő pálca (1): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 Olajleeresztő csavar (3): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Szintmérő pálca (1); légtelenítő (2); olajleeresztő csavar (3)  
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Olajszint ellenőrzése 

4. Csavarja ki a szintmérő pálcát (1). (Esetleg 

előtte „kalapáccsal kell megveregetni“.) 

5. A tömítőgyűrűt cserélje ki új alkatrészre. 

6. Helyezze fel a szintmérő pálcát (1) a 

hajtóműházra (ne csavarja be). Húzza ki 

ismét a szintmérő pálcát. Az olajnak a 

szintmérő pálca alsó jelöléséig kell állni. Ha 

szükséges, korrigálja az olajszintet. 

7. Csavarja be ismét a szintmérő pálcát (1) és 

húzza meg az előírt nyomatékkal. 

 

Meghúzási nyomaték 

 Szintmérő pálca (1): 

50 Nm / 37 lbf ft 

 
Szintmérő pálca (1); légtelenítő (2); olajleeresztő csavar (3)  
 

 

Megjegyzés: 

Amennyiben a légtelenítőt (2) kicserélték (nem tartozik a tervszerű karbantartáshoz):  

Az előírt meghúzási nyomaték 15 Nm / 11 lbf ft. 
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5.5. Hidraulikaolaj cseréje  

 

Fontos megjegyzés! 

► Vegye figyelembe jelen üzemeltetési útmutatóban található környezetvédelemre 

vonatkozó tudnivalókat. 

 Csak akkor érvényes, ha fedélzetsaját 

hidraulika rendszer van felszerelve 

(opcionális). 

 Töltőmennyiség (HLP 46 típus): kb. 30 liter 

► Feltétlenül vegye figyelembe az olaj 

tisztaságára és az olajspecifikációra 

vonatkozó fejezetet! 

► Rendszeresen kell ellenőrizni a hidraulika 

olajszintet és adott esetben után kell tölteni. 

► Az olajat először 150 óra után kell cserélni. 

Azután az olajat kb. 1000 óra után kell 

cserélni.  

► A légtelenítőcsavart (2) kiürítéskor és 

feltöltéskor ki kell nyitni.  

► Az olajat és a szűrőt pótlólag cserélni kell, ha 

a hidraulika komponensek sérülések miatt ki 

lettek cserélve. 

 
(1) szűrőház; (2) légtelenítő; (3) töltés csavarozás; (4) 
olajleeresztő csavar; (5) tartály 

Hidraulika olajszűrő cseréje 

► A szűrőt minden 1000 óra, ill. legkésőbb 2 év 

után cserélni kell. 

1. Távolítsa el a csavarokat (1), és szerelje le a 

fedelet. 

2. Távolítsa el a nyomórugót (3). 

3. Cserélje ki a szűrőelemet (4). 

4. A fedél szerelésekor ügyeljen a nyomórugó 

(3) középpontos ülésére a fedél alsó 

oldalának bütykei (2) között.  
(1) csavarok; (2) bütyök; (3) nyomórugó; (4) szűrő 
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5.6. Bedobócsiga csúszó tengelykapcsolója 

 A csigahajtások egy karbantartásmentes és 

nem állítható csúszó tengelykapcsolóval 

vannak ellátva.  

1. A csúszó tengelykapcsolót csak a zsírzóprés 

1 löketével kenje, lásd kenési útmutató.  

Figyelem! Túlzott kenés hibás funkcióhoz 

vezet! 

2. A lánchajtást rendszeresen kell kenni és 

feszíteni. 

3. A csúszó tengelykapcsoló működésbe lépése 

esetén azonnal állítsa le a motort és hárítsa 

el az okot. 

4. A betakarító adapter túletetésekor kezdje el 

a visszaszállítást a kombájn irányváltó 

berendezésével. 

5. Lassan indítsa el újra a motort. 

 
Zsírzógomb (1) 

 
 

5.7. Lánckulcs használata a láncleszereléshez 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 A lánckulcs kar felpattanhat!  

► Ugrassa be mindig a kart a feszítési pozícióba és különösen óvatosan 

dolgozzon! 

 A behúzóláncok és a behúzólánc kerekek 

problémamenetesen leszerelhetők az együtt 

szállított lánckulccsal. A lánckulcsot hátul a 

betakarító adapteren helyezték el, lásd 

jobbra az ábrát. 

► Soha ne hagyja feszítve a lánckulcsot a 

törőegységen. 

 
Lánckulcs a törőegységen 
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5.8. Behúzóláncok leszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Éles kések! Viseljen védőkesztyűt! 

► Soha ne hagyja feszítve a szerszámot a gépen. 

 

 

Megjegyzés: 

A láncokat éves intervallumokban balról jobbra vagy fordítva kell cserélni és eközben meg 

kell fordítani. Így biztosítva lesz a lánchevederek egyenletes kopása. A lánc gyakoribb 

csúszásakor ellenőrizni kell a láncfeszítő szerkezetet. A láncot túl erős nyúláskor ki kell 

cserélni. 

1. A láncok meglazításához a lánckulcsot az 

ábrázoltak szerint fel kell helyezni és át kell 

fordítani a kart. Eközben ügyelni kell arra, 

hogy a rögzítőkar a lánckulcson beakadjon.  

2. Vegye le a láncot. 

3. Cserélje ki vagy fordítsa meg a láncot. 

4. A láncfeszesség létrehozásához oldja ki a 

lánckulcs reteszelést és fordítsa át a kart. 

 
Lánckulcs 
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Fontos megjegyzés! 

Az automatikus láncfeszességet soha nem szabad megváltoztatni! 

A láncmenesztők egymáshoz viszonyított 

állásának nincs jelentősége, mivel ezek  normál 

betakarító üzemnél is a csúszás funkció 

működésbe lépésekor mindig újra 

megváltoztatódnak. 

5. A csúszó tengelykapcsoló működésbe lépése 

esetén azonnal állítsa le a betakarító 

adaptert és hárítsa el az okot. 

6. A betakarító adapter túletetésekor kezdje el 

a visszaszállítást a kombájn irányváltó 

berendezésével. 

7. Lassan indítsa el újra a betakarító adaptert. 

 
Nyíl = menetirány 
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5.9. Mellső behúzólánc kerekek leszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély!  

 Az alkatrészek rugóerő hatása alatt állnak. A láncvezeték szétszerelésekor 

alkatrészek felpattanhatnak! 

► Különösen óvatosan dolgozzon! 

 

 

Megjegyzés: 

A betakarítási szezon eltelte után a törőléceket, a behúzóláncokat és a behúzólánc 

feszítőszerkezetet el kell távolítani és meg kell tisztítani. 

 

1. Szerelje le a behúzóláncot. 

 
Lánc leszerelése 

2. Szerelje le a lánckereket (1). 

3. Távolítsa el a csavarokat (nyilak), és vegye 

le a láncvezetéket.  

4. Esetleg vegye le a törőléceket és tisztítsa 

meg ezeket. 

 
Csavarok eltávolítása 
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5. Rögzítse a láncvezetéket. 

6. Helyezze fel a lánckulcsot hosszú állásban és 

feszítse. 

7. Távolítsa el a rögzítőcsavarokat és az 

alátétkarikákat (1) valamint a burkolatot (2) 

a láncvezetékről. Eközben ügyeljen arra, 

hogy a láncfeszítő kerék párhuzamosan 

maradjon a láncvezetékhez és ne térjen ki. 

Esetleg használjon segédeszközt.  

8. Vegye ki a vezető darabot (3). 

9. Lazítsa meg a lánckulcsot. 
 

Sor leszerelése 

 

Fontos megjegyzés! 

A lánckulcs visszapattanhat! Óvatosan dolgozzon! 

10. A láncfeszítő ekkor szétszerelhető. Húzza ki a 

rugót a láncfeszítőből és tisztítsa meg. 

Szükség esetén az elhasználódott vagy sérült 

alkatrészeket feltétlenül ki kell cserélni. 

11. Rakja össze ismét a láncfeszítőt. 

12. Visszaszerelés mint a leszerelés. Eközben 

ügyelni kell arra, hogy a láncfeszítő szerkezet 

az eredeti helyzetében szorosra (agresszív 

behúzás) vagy tágra (kevésbé agresszív) 

legyen szerelve. 

 
Sor leszerelése 
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5.10. Függőleges irányú behúzóláncok leszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Éles kések! Viseljen védőkesztyűt! 

► Soha ne hagyja feszítve a szerszámot a gépen. 

 

 Az eljárás a függőleges irányú behúzóláncok 

leszereléséhez megegyezik a vízszintes 

irányú behúzóláncok leszerelésével. 

► A leszereléshez használja az együtt szállított 

szerszámot. 

► A megnyúlt behúzóláncokat időben cserélje 

ki. 

 
Függőleges irányú lánchajtás 
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5.11. Láncterelő kerekek (függőleges irányú) leszerelése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély!  

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 Az alkatrészek rugóerő hatása alatt állnak. A láncvezeték szétszerelésekor 

alkatrészek felpattanhatnak! 

 

 Az eljárás a függőleges irányú láncterelő 

kerekek leszereléséhez megegyezik a 

vízszintes irányú láncterelő kerekek 

leszerelésével. 

 
Függőleges irányú lánchajtás 
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5.12. Vágószerkezet beállítása és tisztítása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

►Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

►A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

►Éles szélek okozta veszély. Különösen óvatosan dolgozzon! 

►Késcserekor viseljen mindig kesztyűt! 

 

Vágótárcsa távolság 

1 = egymáshoz viszonyított vágótárcsa távolság: 

min./max. = 0,1-0,5 mm 

2 = jobbra fent fekvő vágótárcsa csoport 

3 = - balra lent fekvő vágótárcsa csoport 

► Állítsa be a távolságot (1) a jobb vágótárcsa 

csoport (2) segítségével. 

► Amennyiben ez nem elegendő, változtassa 

meg a bal vágótárcsa csoport (3) 

alapbeállítását a szükséges irányba, lásd a 

„Bal vágótárcsa szabályozása“ fejezetet a 

következő oldalon. 

 
1. ábra, jobbra és balra menetirányban nézve. 

Lánckerék és lánc leszerelése 

1. Szerelje le a jobb oldali behúzóláncot. 

2. Távolítsa el jobb oldalon a csavarokat (1 és 

2). 

3. Távolítson el 6 csavart (3) a hajtólánc 

kerékről.  

4. Távolítsa el a lánckereket (4). 

5. Távolítsa el jobb oldalon a fedőlemezt a 

láncfeszítővel (4) együtt.  

 
Fedőlemez eltávolítása a láncfeszítővel együtt  
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Vágótárcsa csapágy kilazítása 

1. Mérje meg és jegyezze fel a távolságot (1), 

lásd fent 1. ábra.  

2. Távolítsa el a csavart (2) és a lapot (3). 

 
A csavar és a lap eltávolítása. 

Jobb vágótárcsa leszerelése 

3. Szerelje le a jobb vágótárcsát (4) az aggyal 

együtt a jobb és bal X pontokon emelgetés 

által. 

► A csavarkötést (5) az agyhoz (6), a 

védősisakhoz (7) és a hézagoló laphoz (8) 

ne szerelje le. Erre csak az alkatrészek 

kicserélésekor van szükség! 

4. Annyi hézagoló gyűrűt (9) helyezzen be, 

amennyi csak szükséges a kívánt vágótárcsa 

távolság eléréséhez. 

5. Végezze el a visszaszerelést a következő 

oldalon a „Vágótárcsák szerelése“ fejezet 

alatt leírtak szerint.  

 
Szükséges darabszámú hézagoló gyűrűk behelyezése. 

Bal vágótárcsa beszabályozása 

 Amennyiben a beállítási lehetőség a jobb 

vágótárcsán nem elegendő, módosítani kell 

az alapbeállítást a bal vágótárcsán.  

1. A leírtak szerint hajtsa végre a leszerelést. 

Ne cserélje össze a vágótárcsa csoportokat!  

 A hézagoló lap (8) a bal vágótárcsa 

csoportnál a vágótárcsa felett és a jobb 
vágótárcsa csoportnál a vágótárcsa alatt 

található. 

2. Annyi hézagoló gyűrűt (9) helyezzen be, 
hogy egy finom szabályozás a jobb 

vágótárcsán keresztül lehetséges legyen. 

► Ne emelje meg fölöslegesen a 

vágótárcsákat! 

 
Hézagoló gyűrűk (9) behelyezése. 
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Tömítés labirintus tisztítása 

► Az összes beállításnál a vágótárcsákon 

mindig ki kell tisztítani a tömítés labirintust 

(1) is! 

► A vágótárcsák nehézkesen járásakor is ki kell 

tisztítani a tömítés labirintust! 

 
A tömítés labirintust (1) mindig ki kell tisztítani. 

Vágótárcsák szerelése 

1. A bal vágótárcsa beszabályozása után a 

lapot (3) újra be kell helyezni és a csavart 

(2) a függelékben található nyomaték 

táblázat alapján feszesen meg kell húzni. 

2. Használjon közepesen szilárd vagy hasonló 

csavarrögzítőt. 

3. Még egyszer ellenőrizze a vágótárcsa 

távolságot. Ehhez kézzel forgassa át a 

vágótárcsákat. 

► Amennyiben a 0,1 - 0,5 mm megadott érték 

nem érődik el, az imént leírtak szerint újra 

be kell állítani a távolságot. 

► Helyesen szerelje be a vágótárcsákat, lásd 

109. oldalt is. 

 
A lap (3) és a csavar (2) újra szerelése. 
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fedőlapok beállítása 

 a vágótárcsák beállítása után adott esetben 

a fedőlapok (3) és (4) magasságát újra be 

kell igazítani. 

1. a jobb oldali lap (1) az alsó szegélyen egy 

lehúzóéllel (2) van ellátva. ennek 0,5-1,0 

mm távolságra kell lennie a vágótárcsák 

forgó lehúzóitól (1). 

 a lehúzóél (2) távolságának beállítása a 

forgó lehúzóhoz (1) a hézagolótárcsák (5) és 

(6) segítségével történik, amelyeket a lapok 

(3) és (4) alatt csak a hátsó rögzítésre 

szerelnek fel. 

 a lapok (4) szabályozása fontos, mivel  ez a 

lapra (3) nyomódik és annak elrendezését 

befolyásolja. 

 
a fedőlapokat adott esetben újra be kell állítani. 

 
lehúzóél (2) 

 
lehúzó (1) 

 
  



Karbantartás és ápolás  

134 

 
 

5.13. Csiga hajtólánc feszítése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Üzemeltetés közben a védőberendezést soha ne nyissa ki vagy távolítsa el! 

Soha ne üzemeltesse védőberendezések nélkül a betakarító adaptert! 

► Ellenőrizze a védőberendezések biztonságos illeszkedését! 

 

A láncfeszítő szerkezet kivitele modelltől függő. 

Betakarító adapter tengely hajtása 

A csigahajtás a főhajtással szemközti oldalról 

történik. A fordulatszám a betakarító adapter 

főtengelyétől függ, és ezzel előre megadott 

 

1. A láncokat rendszeresen kell olajozni. 

2. A védőszekrényt rendszeresen kell tisztítani. 

3. A láncfeszességet rendszeresen kell 

ellenőrizni. Adott esetben feszítse utána a 

feszítőkerék segítségével (vegye figyelembe 

az Általános irányelveket). 
 

Lánc feszítőkerékkel feszítése 
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Hajtás a koronakerekes hajtóműtől 

A csigahajtás a koronakerekes hajtómű 

bemenőtengelyétől történik. 

 

1. A karbantartást és ápolást a fedélen (1) át 

végezze. 

2. A láncokat rendszeresen kell olajozni. 

3. A láncfeszességet rendszeresen kell 

ellenőrizni. Adott esetben feszítse utána a 

feszítőkar eltolása (2) segítségével (vegye 

figyelembe az Általános irányelveket). 
 

Lánc feszítőkerékkel feszítése 
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5.14. Hajtógörgő láncok feszítése (szivattyúhajtás) 

VESZÉLY 

 

 
► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Üzemeltetés közben a védőberendezést soha ne nyissa ki vagy távolítsa el! 

Soha ne üzemeltesse védőberendezések nélkül a betakarító adaptert! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► A láncnak (2) még kb. 10 – 15 m-nyire mozgathatónak kell lennie. A lánc nem 

megfelelő játéka károkhoz vezethet. 

► A fedélzetsaját hidraulikus rendszer kiviteltől függően eltérhet az ábrázolt kiviteltől. 

1. Lazítsa meg kissé a szivattyú 

rögzítőcsavarjait (1). 

2. Az orsó segítségével úgy változtassa meg a 

távolságot, hogy kellő láncfeszesség legyen 

elérve. 

3. Húzza meg a csavarokat. 

 
Hajtóláncok feszítése 
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5.15. Aprítókés cseréje 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Éles szélek okozta veszély. Különösen óvatosan dolgozzon! 

► Késcserekor viseljen mindig kesztyűt! 

 

Száraprító egység ellenőrzése 

Az aprítókések zökkenőmentes és biztonságos 

működéséhez az összes alkatrészt rendszeresen 

ellenőrizni kell kopás és sérülés végett! Ide 

tartoznak: 

 Csúszó tengelykapcsoló a késtartóban (6) 

 Csapágytárcsa (1) és kés (2) 

(esetleg késrögzítő meglazítása) 

 Tányérrugó (3) (korróziómentes) 

 
Ellenőrzés céljából esetleg a késrögzítő meglazítása 

 

Fontos megjegyzés! 

► Késcserekor egyúttal a késfelfogót is mindig ki kell cserélni! 

► Az aprítókéseket csak párosával cserélje ki és működtesse! 

► Csak eredeti pótalkatrészeket használjon! 

Aprítókés cseréje 

 ha a tűrés a késfelfogó (1) és az aprítókés 

(2) között 0,2 mm-nél nagyobb (fenti ábra) 

 ha a furat (7) akár csak csekély mértékben 

is, ovális alakú 

 erős elhasználódás esetén a vágóél (8) 

tartományban 

 
Tűrés a 7. pozíción 0,2 mm-nél nem nagyobb 

 

Fontos megjegyzés! 

► Késtartónként csak azonos tömegű, egyenértékű késeket szereljen be. Ellenőrizze a 

tömeget! 
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► Új kések szerelése esetén fel kell újítani a 

késfelfogót (5). 

► Be kell tartani a 0,01 mm-es tűrést a 

késfelfogó (5) és a késfej (3) között. 

► Be kell tartani az 1 mm-es tűrést a 

késfelfogó (5) és a kés (6) között. 

 Az értékek túllépése esetén a megfelelő 

alkatrészeket párosával kell kicserélni. 

► Vegye figyelembe a mellékletben található 

forgatónyomaték táblázatot.  
 

Késfelfogó 
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5.16. Horizontális szárzúzó karbantartása (csak Horizon) 

VESZÉLY 

 

 
Életveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 

 A sorhajtómű töltőmennyisége 1,2 liter 

hajtóműolaj (SAE 90 API-GL-4 vagy 

hasonló).  

 Az olajszint mérés a szintmérő pálca 

segítségével történik az olajbetöltő 

csavarnál. 

► Hajtson végre olajcserét 50 óra után. Majd 

500 óránként. 

 A szárzúzó csapágyazása 

karbantartásmentes. 

► Kenje a zsírzógombon (1) keresztül 15 

óránként a labirinttömítést a késtartó és a 

csapágyház között. Használjon KP2K-30 vagy 

hasonló görgőscsapágy zsírt. 

 
Horizontális szárzúzó 

Késfej ellenőrzése 

► Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket 

azonnal ki kell cserélni, hogy biztosítva 

legyen egy biztonságos üzemeltetés. 

► A csavarokat az előírásoknak megfelelően, 

lásd 158. oldalt is, kell meghúzni. 

Az alkatrészeket ki kell cserélni, ha: 

 a központi furat (1) kiverődött. 

 a furaton (3) változások mutatkoznak. 

 a késfej (4) megsérült. 

 a csúszó tengelykapcsoló (2) elhasználódott. 

 
Horizontális szárzúzó 
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5.17. Dörzstárcsás tengelykapcsoló karbantartása 

 

Fontos megjegyzések! 

► A központi rögzítőanyát húzza meg 200 Nm-re!   

Eközben a csúszónyomatéknak 115 Nm-re kell beállítódni! 

(ellenőrzés Geringhoff speciális szerszámmal) 

► A rögzítőanyát csak ütőcsavarozóval lazítsa meg! 

 

Megjegyzés: 

A csúszónyomaték ellenőrzéséhez és a kúpos felfogó lehúzásához ajánljuk a Geringhoff 

speciális szerszámok használatát! 

A dörzstárcsás tengelykapcsoló 
felépítése 

 (2) Rögzítőanya 

 (3) Nyomólap 

 (4) O-gyűrűk 

 (5) Tányérrugó 

 (6) Nyomótárcsa 

 (7) Dörzsbetét (lamella) 

 (8) Négyszögletes gyűrű 

 (9) Zsírzószelence 

 (10) Késtartó 

 (11) Agy 

 (12) Radiális golyóscsapágy 

 (13) Hézagoló gyűrű 

 (14) Kúpos felfogó 

 
Felszerelt dörzstárcsás tengelykapcsoló 

 
Leszerelt dörzstárcsás tengelykapcsoló 
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Csúszónyomaték 

► A csúszónyomatéknak 115 Nm-re kell 

beállítódni! Esetleg szereljen be hézagoló 

gyűrűket. 

► Minden tengelykapcsoló előtt ellenőrizni kell 

a csúszónyomatékot! Az ellenőrzés előtt 

tervezzen be kb. 30 másodperces befutási -

/csúszási időt 80-100 ford./perc értéknél. 

Dörzstárcsás tengelykapcsoló 
leszerelése 

 A dörzstárcsás tengelykapcsoló 

felszerelésekor/leszerelésekor javítás céljából 

a következő utasításokat feltétlenül be kell 

tartani: 

► A központi elrendezésű rögzítőanyát (2) 

nyomatékkulccsal húzza meg 200 Nm-re. 

► A dörzsbetétet (7) 24 órán át itassa 

motorolajba (15W40) (Geringhoff szerinti 

szállítási állapot). 

► Az O-gyűrűket (4) és a négyszögletes 

gyűrűket (8) görgőscsapágy- és siklócsapágy 

zsírral helyezze be. 

► Ne használjon Molykote zsírt! 

► Az összes alkatrészt görgőscsapágy zsírral 

kenve szerelje be!  

► A zsírzószelencét (9) a beszerelés előtt töltse 

fel zsírral! 

► Ügyeljen a hézagoló gyűrűk 

elrendezésére/sorrendjére! 
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5.18. Csúszó tengelykapcsoló cseréje / hajtómű szétszedése 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

 

 

Fontos megjegyzés! 

► A hajtóművön végzett összes munkálat csak feljogosított szakszemélyzettel végezhető 

a hajtómű javítási útmutató alapján. 
 
 

5.19. Centaflex tengelykapcsolók ellenőrzése (középrésszel) 

1. Rendszeresen ellenőrizze a Centaflex 

tengelykapcsoló rugalmas elemeit (1) és 

menesztőkörmeit (2).  

2. Cserélje ki idejében a kopott alkatrészeket.  

3. A 2 mm-es axiális játékot a középrészhez (3) 

feltétlenül be kell tartani. 

4. A belső hatlapfejű csavarokat (5) folyékony 

csavarrögzítővel helyezze be és húzza meg 

feszesre (140 Nm).  

 
Centaflex tengelykapcsoló 
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5.20. Összekötő tengelykapcsolók ellenőrzése (csak behajtható 

modellek) 

 

Fontos megjegyzés! 

► A hajtó tengelykapcsolókat csak minimális fordulatszámnál (alapjárat) szabad 

rákapcsolni. 

► A tengelykapcsoló feleket rendszeresen kell tisztítani és zsírozni! 

► Biztosítsa a tengelykapcsoló felek helyes helyére illeszkedését! A tengelykapcsoló 

feleknek üzemállapotban síkban kell egymáson feküdni. 

► Az előfeszítés kb. 2 mm legyen. 

 

► Biztosítsa a szállítási és munkaállás minden be-/kihajtási folyamata előtt, hogy az összes 

menesztő kuplung (1, 2) mentes legyen a szennyeződésektől. 

 Törőegység hajtás 

 Főhajtás 

 Csiga 

Főhajtás tengelykapcsoló 

Modelltől függően a hajtás csak jobbra vagy balra 

ill. jobbra és balra található. 

► A tengelykapcsoló feleket és a furatos tárcsa 

feleket rendszeresen kell tisztítani és 

zsírozni. 

► Biztosítsa a tengelykapcsoló felek 

párhuzamosságát. X hossznak azonosnak kell 

lenni Y hosszal. 

► Esetleg növelje vagy csökkentse a 

kiegyenlítő lemezek számát. 

 Tartsa be a ≤ 2 mm tűrést. 

Sor összekötő kapcsoló berendezés 

► A furatos tárcsa feleket és a tengelykapcsoló 

feleket rendszeresen kell tisztítani és 

zsírozni. 

► Biztosítsa a tengelykapcsoló felek helyes 

helyére illeszkedését. 

 
Főhajtás tengelykapcsoló 
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A tengelykapcsoló felek felépítése  

 A főhajtás és a sor összekötő 

tengelykapcsolók kezelési módjukban 

azonosak. 

► Furatos tárcsa (2): Állapot vizsgálata. 

► Menesztőtárcsa (1): Axiális mozgathatóság 

ellenőrzése. Adott esetben szerelje ki a 

csavart (3), a tárcsát (4), a menesztőtárcsát 

(1) és a rugót (5). Tisztítsa meg és zsírozza 

le a menesztőtárcsát (1) és a profiltengelyt 

(6). 

► Menesztő (7): Állapot ellenőrzése. Cserélje ki 

azonnal a sérült (alkat)részeket. Húzza meg 

az anyát (8) a nyomaték táblázat szerint. 

 
A tengelykapcsoló felek felépítése 

Csiga középrész 

► A furatos tárcsa feleket és a tengelykapcsoló 

feleket rendszeresen kell tisztítani és 

zsírozni. 

► Biztosítsa a tengelykapcsoló felek helyes 

helyére illeszkedését. 

 
(1) csiga; (2) tengelykapcsoló 
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5.21. Kenési és karbantartási munkálatok végrehajtása 

VESZÉLY 

 

 
Sérülésveszély / anyagi károk veszélye! 

► A betakarító adapteren végzett összes munkálat előtt kapcsolja be a véletlen 

leengedés elleni biztosítást! 

► Állítsa le a motort! Biztosítsa akaratlan elindulás ellen! 

► Vegye figyelembe az olaj tisztaságára és az olajspecifikációra vonatkozó 

fejezetet! Kövesse az előírásokat! 

► A víz gépbe jutása által okozott károk megelőzése érdekében tisztítás előtt 

győződjön meg arról, hogy a hidraulika csatlakozók/multikuplungok és az 

összes elektromos dugasz be van dugva vagy biztonságosan le van fedve! 

1. Az általános gépiparban szokásos kereten 

belül kenje be az összes mozgó alkatrészt. 

Tartsa be a kenési tervet. 

2. Rendszeresen tisztítsa meg a betakarító 

adaptert, és távolítsa el róla a lerakódásokat. 

3. A betakarítás befejezése után az összes 

fedetlen fémes területet védeni kell a 

rozsdásodás ellen. 

 

Kenőanyagok: 

 Hajtómű: SAE 90 API-GL-4 

 Hidraulika: HLP 46 

 Zsírzógomb: KP2 gördülőcsapágyzsír 

 

  

 

Fontos megjegyzés! 

► Nehezebb körülmények esetén, ha a kenési tervben megadott időközök nem 

elegendőek, az időközök tetszés szerint testre szabhatók. 
 
 

kardántengely karbantartása 

► a kardántengelyt az általánosan érvényes 

előírásoknak megfelelően kell ápolni 

► a kardánvillákat és a bordástengely profilt 

rendszeresen kell kp2k-30-cal vagy 

hasonlóval zsírozni. 

► tartsa járható állapotban és rendszeresen 

zsírozza le a reteszelőcsapokat. 

► zsírozza le a toló profilcsöveket. cserélje ki 

idejében a sérült alkatrészeket!  
rendszeresen zsírozza le a kardántengelyt! 
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Csigahajtás karbantartása 

 A csiga hajtása a koronakerekes hajtómű 

bemenőtengelyétől történik, az adapter 

fordulatszámától függetlenül. 

 A bedobócsiga összes csapágyazása 

karbantartásmentes. 

► A lánckerék hajtás karbantartását és 

ápolását a fedélen (1) át végezze. 

► Szabályozza le a láncfeszességet a feszítőkar 

(2) eltolásával. 

 A furatok (3) a koronakerék rögzítésére 

szolgálnak.  

 
A karbantartást a fedélen (1) át kell elvégezni 

Kardántengely(ek)/ 
hajtótengely(ek) 

► Vegye figyelembe a kardántengely különálló 

üzemeltetési útmutatóját. 

► A karbantartási munkálatokhoz a (3) 

pozícióban húzza szét a védőcsövet, és 

zsírozza be a profilokat. 

 Darabsz
ám 

Időköz Szimbólum 

Zsírzógomb, 
hajtótengely / 
keresztcsukló 
(1) bal és jobb 

1-2 20 óra 

 

Zsírzógomb, 
hajtótengely / 
kardántengely 
védő (2) 

1-2 20 óra 

 

 

 
Példaszerű ábra 
(1) zsírzógomb; (2) zsírzógomb (3) védőcső 
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A csigahajtásban a csúszó 
tengelykapcsoló karbantartása 

► Használjon KP2K-30-at a kenéshez. 

► Csak egy zsírzóprés löketet. Túlzott kenés 

hibás funkcióhoz vezet!  

 

 Darabsz
ám 

Időköz Szimbólum 

Hozzáférés a 
zsírzógombhoz 
(1) 

1 

 

500 óra 

 
 

 

 

 

 
(1) zsírzógomb 

Behajtó csuklók karbantartása 
(behajtható modellek) 

Használjon KP2K-30-at a kenéshez. 

 Darabsz
ám 

Időköz Szimbólum 

Zsírzógomb, 
jobb oldali 
behajtó csukló 

5 

 

100 óra 
 

 

 

Zsírzógomb, bal 
oldali behajtó 
csukló 

5 

 

100 óra 
 

 

 

  
Klappgelenk 

Horizontális szárzúzó kenése 
(Horizon) 

► Használjon KP2K-30-at a kenéshez. 

 A csapágyazás élettartam kenéssel van 

ellátva és karbantartásmentes. 

A zsírzógombon (1) keresztül történik a 

késtartó és csapágyház közötti labirintus 

tömítés kenése. 

 Darabsz

ám 

Időköz Szimbólum 

Zsírzógomb (1)  Soronké
nt 1 

 

15 óra 
 

 

 

 

 
Horizontális szárzúzó 
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Görgős lánc karbantartása 

► A görgős láncot a csigahajtáshoz 

rozsdamentesen kell tartani. 

► A láncot rendszeresen kell kenni, és 

figyelembe kell venni a görgős lánc 

ápolására vonatkozó megfelelő ajánlásokat. 

 

 
Görgős lánc 

Koronakerekes hajtómű 
karbantartása 

 Olajcsere intervallum: 50 óra az első 

üzembevétel után. Azután egyszer minden 

betakarítás előtt, legkésőbb azonban 300 - 

500 óra után. 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség:  

„z“ = 32 vagy 34:  2,0 l 

„z“ = 37-től 64-ig: 1,6 l 

► A tudnivalókat, lásd 115. oldal, figyelembe 

kell venni. 

 
Koronakerekes hajtómű 

Szöghajtómű karbantartása 

 50 üzemórával az első üzembevétel után 

olajat kell cserélni. Azután minden 

betakarítás előtt, legkésőbb minden 500 

üzemóra után. 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség: 1,5 l 

► A tudnivalókat, lásd 117. oldal, figyelembe 

kell venni. 
 

(1) szöghajtómű; (3) légtelenítő 
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Törőegység hajtómű karbantartása 

 Olajcsere intervallum: Először 50 óra után. 

Azután minden betakarítás előtt, legkésőbb 

azonban 300 – 500 óra után. 

 Olajspecifikáció: SAE 90 API GL-4 (vagy 

jobb) 

 Töltőmennyiség: 1,2 l 

► A tudnivalókat, lásd 120. oldal, figyelembe 

kell venni. 

 
(1) szintmérő pálca 

 
 

5.22. A betakarító adapter tárolása 

VESZÉLY 

 

 
Anyagi károk veszélye! 

► Ne tárolja a betakarító adaptert kiemelt állapotban a kombájnra szerelve! 

► Kerülje a kombájn abroncsozás fölösleges terhelését! 

 

A betakarítási szezon eltelte után a tárolás előtt 

meg kell hozni a következő intézkedéseket: 

 

A terelő lánckerék láncvezetékének 
ellenőrzése 

► Ellenőrizze az elülső behúzólánc terelő 

láncvezetékét (1). 

► Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket, 

lásd 124. oldalt is. 

► Felszerelt behúzóláncoknál még kellő 

feszítési útnak kell lenni. Adott esetben 

cserélje ki a behúzóláncokat. 

 
Vezeték (1), bal fedőlemez láncfeszítővel ábrázolva (2), jobb 
fedőlemez (3), lehúzó (4) 
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Behúzóláncok rozsda elleni védelme 

Ajánljuk a betakarító adapter tárolása előtt a 

behúzóláncok rozsda elleni védelmét.  

► Ehhez megfelelően kell megőrizni vagy a 

láncokat alkalmas olajjal kell rozsda ellen 

védeni. 

► Egy egyenletes igénybevétel biztosításához a 

bal/jobb láncokat a következő szezonban 

felcserélve kell felszerelni. 

 A leszerelő szerszám használata, lásd 123. 

oldalt is. 

 
Láncok biztos védelme a rozsdától 

Karosszéria rozsda elleni védelme 

Ajánljuk a betakarítási szezon eltelte után az 

összes intézkedés foganatosítását a karosszéria 

lemezeken a kezdődő rozsdásodások 

elkerüléséhez. 

► Ehhez egy vékony zsírréteget vagy 

egyenletes vékony festékréteget kell 

felhordani. Így van garantálva, hogy újbóli 

üzembevételkor a betakarított termés 

torlódások nélkül szállítható legyen.   
Zsír vagy festék felhordása a karosszéria rozsda elleni 
védelmére. 

Betakarító adapter tárolása 

► A betakarító adaptert jól szellőztetett 

csarnokban a szállítóállványban felállítva kell 

tárolni vagy le kell rakni a száraz földre.  

 
A szállítóállvány használható a tároláshoz. 
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Védőburkolat a horizontális 
szárzúzó kímélésére 

► Állítva vagy fekve tároláskor ügyelni kell 

arra, hogy a gumi védőburkolat teljesen 

tehermentesítve és eredeti helyzetében 

legyen.  

► Amennyiben a burkolat megsérült, feltétlenül 

ki kell cserélni az üzembevétel előtt. 

 
A tároláskor ne legyen terhelve a gumi védőburkolat. 
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6. Hibakeresés és működési zavarok 
 

6.1. Segítség működészavarok esetén 

Működészavarok elhárítása 

Hidraulika 

Zavar Hiba Hiba elhárítása Oldal 

A betakarító 
adapter nem 
emelhető fel. 

Hidraulikaolaj a 
kombájnrendszerben nem 
elegendő. 

Emelési erő nem elegendő. 

Olajszint ellenőrzése / esetleg olaj feltöltése. 

Kiegészítő emelőhenger szerelése. 

lásd 70. oldalt 
is 

Kombájn 
kézikönyv 

A betakarító 
adapter 
hidraulikus 
funkciói nem 
működnek. 

Nincs olajhozzáfolyás. Hidraulika csatlakozások/ olajszint ellenőrzése. lásd 99. oldalt 
is 

Vezérlőszelep nem működik. Vezérlőszelep ellenőrzése. lásd 122. 
oldalt is 

A hidraulika rendszer nem 
megfelelő nyomása. 

Nyomás ellenőrzése. Csak akkor növelni, ha 
megengedett. 

Kombájn 
kézikönyv 

Túl kevés hidraulika olaj. Olaj utántöltése. lásd 122. 
oldalt is 

A függőleges 
irányú 
behúzólánco
k nem 
futnak. 

A hidraulika csatlakozásoknak 
nincs átfolyásuk. 

Kötések/ csatlakozók ellenőrzése. lásd 31. oldalt 
is 

Túl kevés hidraulika olaj. Olaj utántöltése. lásd 87. oldalt 
is 

Fedélzetsaját hidraulikus 
rendszer nem működik, ill. nem 
lett installálva. 

Ellenőrzés végrehajtása.  

 

  



 Hibakeresés és működési zavarok 

153 

Meghajtás 

Zavar Hiba Hiba elhárítása Oldal 

Meghajtás 
bekapcsolva, a 
betakarító 
adapter 
azonban nem 
forog. 

Kardántengely. 

Hajtáselem a kombájnon. 

Kardántengely ellenőrzése. 

Kombájn bekapcsoló elemek ellenőrzése. 

lásd 87. oldalt is 

Kombájn kézikönyv 

Egyedi soros 
aggregát a 
használat 
közben 
megáll. 

A csúszó tengelykapcsoló 
működésbe lép. 

Az ok keresése és a hiba elhárítása. lásd 111. oldalt is 

Túlterhelés. Munkasebesség hozzáigazítása.   

Az aggregát gaz által 
elszennyeződött. 

Tisztítás végrehajtása.  

A behúzóláncok kinyúltak és 
átugranak. 

Csere. lásd 47. oldalt is 

Monitor nem 
ill. helytelen 
fordulatszámot 
jelez. 

Elektromos csatlakozás hibás 
ill. összeköttetés nincs 
létrehozva. 

Ellenőrzés. lásd 130. oldalt is 

A kombájn nem az 
előírásoknak megfelelően 
forog. 

Ellenőrzés. Kombájn kézikönyv 

Hajtómű helytelenül lett 
felszerelve. 

Ellenőrzés. lásd 130. oldalt is 

Bedobócsiga 

Zavar Hiba Hiba elhárítása Oldal 

A 
bedobócsiga 
megáll. 

Túlterhelés. Anyagmennyiség csökkentése. Túl magas 
szárarány. 

 

A csúszó tengelykapcsoló 
működésbe lép. 

Idegentest eltávolítása és lehúzó ellenőrzése. lásd 71. oldalt is 

Hajtás meghibásodott. A lánc és a tengelykapcsoló ellenőrzése lásd 96. oldalt is 

Eredeti kombájn terelőlemez a 
ferdefelhordó elé szerelve. 

Vegye le a terelőlemezt. lásd 98. oldalt is 

A csiga 
napraforgót 
perget ki a 
gépből. 

A fordulatszám nem helyes. Ellenőrzés a monitoron keresztül. lásd 73. oldalt is 

A bedobósegítők pozíciója nem 
helyes. 

Pozíció és darabszám ellenőrzése. lásd 115. oldalt is 

Nem megfelelő adagolás. Előtolás növelése.  
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Napraforgó betakarító berendezés 

Zavar Hiba Hiba elhárítása Oldal 

Betakarító 
adapter sor 
eltömődött. 

A munkaszög nem helyes. 

Túlterhelés. 

Szög ellenőrzése. 

Anyagmennyiség és előtolás csökkentése. 

lásd 95. oldalt 
is 

A betakarító 
adapternek 
nincs 
teljesítménye. 

A vágókés életlen. Ellenőrzés és esetleg csere. lásd 97. oldalt 
is 

A vágókés távolság túl nagy. Ellenőrzés és esetleg beállítás.  

A fordulatszám nem helyes. Fordulatszám ellenőrzése a monitoron keresztül és adott 
esetben hozzáigazítása. 

 

A napraforgó 
magok 
elvesznek. 

Előtolás túl lassú. A 
munkasebesség nem egyezik 
meg a behúzóláncok 
sebességével. 

Előtolás hozzáigazítása és optimalizálása.  

Munkamagasság túl alacsony. A veszteség csökkentéshez emelje meg kissé a gépet.  

A 
burkolatokon 
található 
lerakódások 
nem 
takarítódnak 
el. 

A burkolatok elszennyeződtek, 
por és növénymaradékok 
tapadnak a felületeken. 

Tisztítsa meg a burkolatokat és garantáljon sima 
szállítófelületeket. 

 

A vágótárcsák 
nehézkesen 
forognak. 

A labirintus a vágótányér alatt 
elszennyeződött.  

Tisztítás.  

A száraprító 
nehézkesen 
forog. 

A labirintus a száraprító felett 
elszennyeződött. 

Tisztítás.  

Monitor hibajelzések 

Zavar Hibakód Hiba elhárítása Oldal 

Hibaüzenet ERR – 1 Rövidzárlat az útérzékelő kábelben.  

ERR – 2  Az érzékelő kábel nincs bedugva vagy az útérzékelő 
kábel meg van szakítva. 
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6.2. Érzékelő-teszt végrehajtása 

 

Megjegyzés: 

Az érzékelők 2 - 3 mm-es távolsága a jeladóhoz! 

Érzékelő-funkciók 

E1 = fordulatszám 

 
Fordulatszám leszedő érzékelő a betakarító adapter alatt 

 

Fontos megjegyzés! 

► Tolóellenállás és tolórúd rendszeres tisztítása! 

E3 = be-/kihajtás funkció (opcionális) 

 A dióda az érzékelőn aktivitáskor felvillan. 

► A két érzékelő a be-/kihajtás funkcióhoz 

soros kapcsolású. Az ellenőrzéskor először a 

bal oldalon létre kell hozni a kontaktust, 

majd a jobb oldalon kell végrehajtani az 

ellenőrzést. 

 
Be-/kihajtás funkció érzékelők hátul jobbra és balra 

 1. Szerviz módban a  nyíl 
billentyűkön keresztül válassza ki az 

Érzékelő-teszt funkciót és azután nyomja 

meg az OK billentyűt. 

 A mindenkor aktív bemenet fekete.  

2. További érzékelőket ellenőrizzen az 
érzékelőnek megfelelő fémdarabbal 

érintkezése által. Aktív érzékelőnél a dióda 

felvillan. 

3. Az ESC billentyűvel térjen vissza a 

főmenübe. 

 
 

Érzékelő-teszt funkció kiválasztása 
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6.3. Hibakeresés végrehajtása a monitoron keresztül 

Szelepteszt végrehajtása 

Szelepfunkciók 

Y1 funkció nélkül 

Y2     Be-/kihajtás funkció (opcionális) 

Y3 Reteszelés (opcionális) 

Y4 funkció nélkül 

Y5 funkció nélkül 

 
A kábelezés modelltől függő 

1. A szerviz módba váltáshoz nyomja le 

egyszerre 3 sec ideig a  és  

billentyűket. 

 
Billentyűket egyszerre 3 sec ideig lenyomni 

2. A  nyíl billentyűkön keresztül 

válassza ki a Valve Test (szelepteszt) 

funkciót és nyugtázza az OK billentyűvel.  

 
Szelepteszt funkció kiválasztása 
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3. A  nyíl billentyűkön keresztül 

válassza ki azt a szelepet, amelyet aktiválni 

kell, és ezután a szelep aktiválásához nyomja 

meg az I/0 billentyűt. 

 
Szelep kiválasztása 

 A kiválasztott szelep fekete. Helyes 

elektromos csatlakozás esetén a szelepen a 

dióda felvillan, egyébként végre kell hajtani a 

hibakeresést. A szelep újra kikapcsolásához 

működtesse ismét az I/0-billentyűt. 

4. A szerviz módba visszatéréshez működtesse 

az ESC billentyűt. Az ECS billentyű újbóli 

működtetésével térjen vissza a főmenübe. 

 
Szelep világító diódával 
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7. Függelék 
 

7.1. A csavarok meghúzási nyomatéka 

 

Fontos megjegyzés! 

► Használjon megfelelő szerszámot a meghúzási nyomatékok eléréséhez. 

 A táblázat csak teljes csavarokra érvényes. 

  

Méret Meghúzási nyomaték (névleges érték Nm-ben) 

 Szilárdsági osztály: 8.8 Szilárdsági osztály: 10.9 Szilárdsági osztály: 12.9 

M 4 2,7 3,8 4,6 

M 5 5,4 7,6 9,1 

M 6 9,2 13,0 15,5 

M 8 22,0 31,0 37,5 

M 8 x 1 24,0 33,5 40,0 

M 10 43,5 61,0 73,5 

M 10 x 1,25 46,0 65,0 77,5 

M 10 x 1 50,0 70,0 84,0 

M 12  76,0 106,0 127,0 

M 12 x 1,5 79,0 111,0 133,0 

M 12 x 1,25 82,5 116,0 139,0 

M 14 120,0 168,5 202,0 

M 14 x 1,5 130,0 183,0 219,0 

M 16 187,0 262,0 314,0 

M 16 x 1,5 198,0 278,0 333,0 

M 18 257,5 362,0 433,0 

M 18 x 2 272,0 382,0 457,5 

M 18 x 1,5 287,0 403,0 483,0 

M 20 362,5 509,0 610,0 

M 20 x 2 381,0 535,0 641,0 

M 20 x 1,5 400,0 562,0 673,0 
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7.2. Műszaki adatok 

Műszaki adatok Mais Star*, behajtható 

Elektronikus fordulatszám-
kijelző 

Széria 

 
Vágási séma 
balra: Sun Star  
jobbra: Sun Star Horizon 

Névleges fordulatszám 450 - 550 perc-1  

Kapcsolómű a 
fordulatszám 
szabályozáshoz 

nem szállítható 

Horizontális száraprító csak Sun Star Horizon 

DIN 51524-2 szerinti 
hidraulika olaj 

HLP 46 

SO 4406 szerinti hidraulika 
olaj egység 

18/16/13 

Függőleges irányú bedobó 
láncok (hajtás) 

hidraulikus  

Vágórendszer Rotációs dupla 
vágótárcsa 

 

Túlterhelés elleni 
biztosíték 

Behúzó- és vágószervek  
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Típus Sorok száma Sorköz Szállítási szélesség 

   m 

SF 600 6 60 cm 30‘‘-ig 3,90 – 4,65 

SF 800 8 60 cm 30‘‘-ig 5,10 – 6,15 

SF 800 F 8 60 cm 30‘‘-ig 3,00 – 3,30 

SF 1000 10 60 cm 30‘‘-ig 6,30 – 7,65 

SF 1000 F 10 60 cm 30‘‘-ig 3,30 – 4,80 

SF 1200 12 60 cm 30‘‘-ig 7,50 – 9,20 

SF 1200 F 12 60 cm 30‘‘-ig 3,30 – 4,80 

SF 1600 B 16 60 cm 30‘‘-ig 9,90 – 12,15 

SF 600 Horizon 6 60 cm 30‘‘-ig 3,90 – 4,65 

SF 800 Horizon 8 60 cm 30‘‘-ig 5,10 – 6,15 

SF 800 F Horizon 8 60 cm 30‘‘-ig 3,00 – 3,30 

SF 1000 B Horizon 10 60 cm 30‘‘-ig 6,30 – 7,65 

SF 1000 FB Horizon 10 60 cm 30‘‘-ig 3,30 – 4,80 

SF 1200 Horizon 12 60 cm 30‘‘-ig 7,50 – 9,20 

SF 1200 FB Horizon 12 60 cm 30‘‘-ig 3,30 – 4,80 

SF 1600 B Horizon 16 60 cm 30‘‘-ig 9,90 – 12,15 

A változtatások jogát fenntartjuk 
F: behajtható modellek 
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7.3. Kapcsolási terv az StVZO (KRESZ) szerinti pótvilágításhoz 

a kombájnon (Claas Lexion) 
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7.4. Kapcsolási terv az StVZO (KRESZ) szerinti pótvilágításhoz 

a kombájnon  
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EK megfelelőségi nyilatkozat  
a 2006/42/EK gépekkel kapcsolatos irányelv  
II. A. függeléke és  
a 2004/108/EK EMC irányelv alapján. 
 

Ezennel kijelenti a gyártó:  

Carl Geringhoff Produktions GmbH & Co. KG 

Gersteinstraße 18 
D–59227 Ahlen 

hogy az alábbiakban megnevezett gépek tervük és szerkezetük, valamint az általunk 

forgalomba hozott kivitele alapján megfelel a 2006/42/EK irányelv alapvető biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek. Ha a gépen velünk nem egyeztetett módosítást 

végeznek, ez a nyilatkozat érvényét veszti. 

Sun Star*/Sun Star* Horizon 

SF 600, SF 800, SF 800 F, SF 1000, SF 1000 F,SF 1200, SF 1200 F, SF 1600 B 

SF Horizon 600, SF Horizon 800, SF Horizon 800 F, SF Horizon 1000 B, SF Horizon 1000 FB,  
SF Horizon 1200, SF Horizon 1200 FB, SF Horizon 1600 B 

 

sorozatszámokkal 

301 

Alkalmazott harmonizált szabványok:  

DIN EN ISO 12100:2011 (Gépek biztonsága - Általános kialakítási alapelvek – 

 Kockázatértékelés és -csökkentés) 

DIN EN 953 (Rögzített és mozgatható védőfelszerelések kialakítása 
 és megépítése) 

DIN EN 349 (Gépek biztonsága, legkisebb távolságok a testrészek 
 beszorulásának elkerüléséhez) 

DIN EN 632 (1995-08 Mezőgazdasági gépek, arató-cséplőgép és silókombájn) 

ISO 4413 (Áramlástechnika – kivitelezési irányelvek – hidraulika) 

Alkalmazott nemzeti és műszaki előírások: 

VDI 0113 irányelv: Gépek biztonságának kijelzése, jelölése és kezelése -  

1. rész: Látható, hallható és tapintható jelek követelményei 

(IEC 1310-1: 1995 és helyreigazítása 1995) Német változat EN 61310-1: 1995 

A műszaki dokumentumok összeállításával meghatalmazott személy: 

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, J. Kolter, Porschestr. 8, D-59227 Ahlen  

 

                                                               
Ahlen, 01.03.2015     Daniel Hansmeier 

       CEO 
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