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Kakovost za profesionalce

NIKOLI vam
ne sme biti
branje in upoštevanje navodil za uporabo neprijetno in
odveč; Informacije drugih ljudi o stanju stroja, na podlagi
katerega bi stroj kupili in bili prepričani, da bo zdaj vse
delovalo brez težav, namreč ne zadoščajo. S takšnim
mišljenjem ne boste škodili le sebi, temveč boste naredili
napako in za vzrok neuspeha okrivili stroj namesto sebe. Za
zagotavljanje uspeha se je treba poglobiti v stvar oz. poučiti
o namembnosti vsakega dela opreme stroja ter z vajo
izpopolniti ravnanje s strojem. Šele nato lahko postanete
zadovoljni s strojem, ki ga uporabljate, in sami s sabo.
Doseganje tega zadovoljstva je tudi cilj teh navodil za
uporabo.

Leipzig-Plagwitz 1872
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1

ES-Izjava o skladnosti

Proizvajalec APV- Technische Produkte GmbH,
Dallein 15, AT-3753 Hötzelsdorf, izjavlja, da izdelek
univerzalni trosilnik „ES 100 M3 Special“ z digitalnim in s številom vrtljajev krmiljenim
modulom,
Oznaka tipa stroja/tovarniška št. (glejte Izjavo ob predaji in Naslovnico)

na katerega se nanaša ta Izjava o skladnosti, ustreza temeljnim varnostnim in
zdravstvenim zahtevam Direktive 2006/42/ES, kakor tudi zahtevam drugih veljavnih
direktiv ES.
2006/42/ES
Če pride v poštev: naslov/številka/izdaja drugih Direktiv ES

Za strokovno uresničevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev
v Direktivah ES so bili uporabljeni naslednji standardi in/ali
tehnične specifikacije:

EN 12100/1; EN 12100/2
Če pride v poštev: naslov/številka/izdaja

Kontaktna oseba za CE pri podjetju APV je g. ing. Jürgen Schöls.
Dosegljiv je na telefonski številki +43(0) 2913-8001.

Dallein, 06/2015
Kraj; datum

Podpis

Ing. Jürgen Schöls
Poslovodstvo
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2

Določbe

Spoštovani kupec!
Veselimo se in vam čestitamo, da ste se odločili za nakup. Želimo vam veliko
zadovoljstva in uspeha pri delu s strojem!
Prosimo, da pred uporabo stroja preberete vse napotke in opozorila v teh navodilih za
uporabo!

3

Garancija

Prosimo, da stroj takoj ob prevzemu pregledate glede morebitnih poškodb, ki bi nastale
pri transportu. Poznejših reklamacij škode pri transportu ne priznavamo.
Proizvajalec daje enoletno tovarniško garancijo od datuma dobave (kot garancijski list
velja vaš račun ali dobavnica).
Garancija velja v primeru napak v materialu ali izdelavi in se ne razširja na dele, ki se
poškodujejo zaradi normalne ali čezmerne obrabe.
Garancija preneha veljati
− v primeru škode zaradi delovanja zunanjih sil.
− v primeru napak pri upravljanju.
− če niso izpolnjene vse predpisane zahteve.
− v primeru sprememb ali razširitev stroja brez soglasja proizvajalca, kakor tudi v
primeru vgradnje tujih nadomestnih delov.
− v primeru čiščenja stroja z vodo.
− pri uporabi trosilnika za posipanje cest.

4

Preprečevanje nesreč

Upoštevajte splošne predpise za preprečevanje nesreč v državi uporabe.
Stroj lahko uporabljajo samo osebe, ki so poučene o nevarnih mestih.

5
5.1

Osnovno o stroju
Zgradba in način delovanja

Univerzalni trosilnik „ES 100 M3 Special“ je enoploščni trosilnik s kapaciteto 105 litrov.
Trosilno ploščo poganja 12-voltni elektromotor, ki ga vodi krmilje. Krmilje omogoča
udobno uravnavanje števila vrtljajev trosilne plošče in s tem delovne širine z
voznikovega sedeža. Krmilni modul se lahko napaja z električno energijo prek 3-polne
standardne vtičnice ali neposredno iz akumulatorja.
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5.2

Montaža na traktor
Pri načinu montaže, ki je prikazan na
letvi, privijte priključno letev med stroj
ES 100 M3 Special in priloženo
nasprotno ploščo. Uporabite vijake
premera 10 mm. Na pločevino
zgornjega vlečnega droga privijte
držalo zgornjega vlečnega droga in
fiksirajte zgornji vlečni drog vlečnega
vozila s sornikom.

Sl.: 1

5.3

Sl.: 2

Montaža na prigradni priključek
Za montažo stroja ES 100 M3
Special na prigradni priključek je
najbolje, da uporabite nasprotno
ploščo. Trosilnik s to ploščo pritrdite
na ogrodje prigradnega priključka.
Da bi dosegli največjo delovno
širino in ustrezno razdelitev, morate
stroj montirati na višini 1,5 metra.

Sl.: 3

5.4

Pritrditev krmilnega modula

Serijsko priloženi nosilec pritrdite v kabino z dvema
vijakoma. Odvečno dolžino kabla varno spravite v
voznikovi kabini, da ga ne bi stisnilo.
NASVET: Upoštevajte svoj zorni kot na modul, da
boste lahko optimalno brali z zaslona. Nosilec
lahko po potrebi tudi rahlo upognete, da si
nastavite pravi kot.
Sl.: 4
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5.5

Električni priključki

Serijsko priloženi kabel lahko priključite neposredno v 3-polno standardno vtičnico
traktorja v kabini. Drugi konec priključite v krmilni modul.
4-polni kabel iz trosilnika prav tako priključite v krmilni modul.
Varovalka (20 A) je na desni strani krmilnega modula.
NASVET: Če vaš traktor ali vlečno vozilo nima 3-polne standardne vtičnice, morate
sami napeljati kable do akumulatorja.
Za to potrebujete kabel, (komplet kablov za motorna vozila (3 m), kat. št.: 00410-2027,ali komplet kablov za traktor (8 m), kat. št.: 00410-2-022), ki ga lahko kupite pri nas
kot pribor, glejte točki 12.5 in 12.6.
Kable položite na naslednji način:
Kabel (za motorno vozilo ali traktor) na strani akumulatorja privijte neposredno na pole
akumulatorja, na drugi strani pa ima 3-polno standardno vtičnico.
POZOR: Če tega navodila ne upoštevate, se lahko krmilni modul poškoduje!

POMEMBNO OPOZORILO: Po uporabi stroja je treba krmilje spet odklopiti (zaradi
različnih varnostno-tehničnih razlogov).

5.6

Praznjenje in odstranjevanje posode

Če želite izprazniti posodo, odvijte zapiralni vijak na
praznilnem nastavku spredaj na posodi ter pod njo
postavite sod, vrečo ali drugo posodo. Stroj za
popolno izpraznitev obrnite na glavo.
V redkih primerih je treba plastično posodo
demontirati za čiščenje. Za to z majhnim izvijačem
upognite zapore nazaj in povlecite posodo navzgor.
Preden spet namestite posodo, zapore spet
upognite navzven in nato nataknite posodo. Končno
spet zatesnite stožec s silikonom, da preprečite
vdor vode.

Sl.: 5

NASVET: Da bi odstranili tudi zadnje ostanke semena, prepihajte posodo s stisnjenim
zrakom.
Namesto tega lahko ostanke semena posesate tudi z industrijskim sesalnikom.
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5.7

Krmilni modul

ES 100 M3 Special ima krmilni modul s hermetično zatesnjeno folijsko tipkovnico. Na
spodnji strani najdete 3-polni standardni vtič za električno napajanje, kot ga poznate že
iz kabine traktorja, in 4-polni vtič za povezavo s trosilnikom, kakor tudi 12-polni vtič za
senzorje. Na desni strani je varovalka (20 A).

Kurzor „navzdol“
Kurzor „navzgor“

Digitalni zaslon

Zmanjšanje števila
vrtljajev trosilnega
krožnika

Sveti, ko je
vključena

Povečanje števila
vrtljajev trosilnega
krožnika

Tipka za
vklop/izklop

Sveti, ko je zasun
odprt
Odpiranje zasuna
Sveti, ko je
zasun zaprt

Sl.: 6

Zapiranje
zasuna

Levo spodaj je tipka Vklop/izklop, ki je namenjena vklopu naprave.
Tipki sta namenjeni brezstopenjskemu uravnavanju števila vrtljajev trosilne
plošče.
Za odpiranje in zapiranje zasuna.
Ob pritisku na tipko
Zdaj lahko s tipkama

se vključi krmilje in začne svetiti kontrolna lučka nad tipko.
poljubno uravnavate hitrost trosilne plošče.

Ko nato speljete in želite začeti s trosenjem, s tipko
odprite zasun. Prižge se
kontrolna lučka za odprt zasun nad tipko.
Material za raztros začne padati na trosilno ploščo, ki ga nato deli ustrezno hitrosti.
Ko ustavite, pritisnite tipko
(prižge se kontrolna lučka za zaprt zasun nad tipko) in
zasun se zapre.
Smiselno je, da motor ustavite šele takrat, ko zapustite polje.
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5.8

Senzor zasuna (na voljo kot dodatna oprema)

Zasun nastavnega motorja se lahko s pomočjo senzorjev samodejno odpira in zapira ob
dvigu in spustu delovnega priključka.
Na voljo so naslednji senzorji dvižnega mehanizma kot dodatna oprema:
- Senzor dvižnega mehanizma na podvozju (Točka 12.1)
- Senzor dvižnega mehanizma za zgornji priključni drog (Točka 12.2)
- 7-polni signalni kabel (Točka 12.3)
- Senzor dvižnega mehanizma, stikalo na poteg (Točka 12.4)
Senzor se priključi na 12-polni vtič na krmilnem modulu. Ko je senzor priključen, ga
krmilni modul samodejno zazna in začne odpirati/zapirati zasun nastavnega motorja
glede na signal iz senzorja.
NASVET: Zasun lahko tudi vnaprej odpirate in zapirate ročno (s pritiskom na tipki
).

Če želite obrniti delovni položaj, ob vklopu istočasno pritisnite tipko
Na zaslonu se pokaže:

Dreipunktsignal invertiert!
(Tritočkovni signal obrnjen!)

NAPOTEK: Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!

in tipko

.
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6

Glavni zaslon
Sporočilo ob vklopu: Prikazano je med postopkom
vklopa, vključuje pa tip in različico naprave!

3.5 V3.16
www.APV.at

Podatek o različici programske opreme je pomemben
pri servisu oz. za servisno službo.
Nastavljeno število vrtljajev motorja v vrt/min.

Drehzahl: (Št. vrtljajev:)
1.000

Po vklopu naprave se lahko premikate po meniju z naslednjimi tremi tipkami:
premikate po eno točko menija navzdol oz.

V meniju se lahko s tipkama
navzgor.

Na voljo so naslednje točke menija:
Flächenberechnung (Izračun
površine)

Abdrehprobe (Preizkus
odmerjanja)

Entleeren (Praznjenje)

Tageszähler
(Dnevni števec)

Fläche: (Površina:)

Betriebsstunden:
(Delovne ure:)

Betriebsspannung:
(Delovna napetost:)
12.7 V

Motor1:

S tipkama

11.5A

izberite točko menija in jo potrdite z

Zdaj lahko s tipkama

Sprache wählen?
(Izbira jezika?)

.

izberete podmeni (če obstaja) in ga potrdite z

za prehod

v način za nastavljanje vrednosti.
Vrednosti lahko nastavljate s tipkama
Nastavljeno vrednost vedno potrdite z

576.23

.
.

NAPOTEK: Ko prenehate s spreminjanjem nastavitev, se povrne glavni zaslon.
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6.1

Delo na polju

Če želite prekiniti trosenje za dalj časa, izključite trosilnik s pritiskom na tipko
. Ob
ponovnem vklopu naprave s pritiskom na tipko
takoj vstopite v glavni meni. Nato se
takoj pokaže naslednji meni:
Drehzahl: (Št. vrtljajev:)
1000
S tipkama

6.2

Trosilna plošča se začne vrteti (z zadnjim nastavljenim
številom vrtljajev) in na zaslonu se prikaže dejansko
število vrtljajev.

lahko nastavite število vrtljajev motorja za želeno trosilno širino.

Izračun površine

To je dodatna funkcija, pri kateri morate pred trosenjem vnesti prave parametre, npr.
trosilno širino in hitrost vožnje po tahometru. Te parametre potrebujete tudi za preizkus
odmerjanja s strojem ES 100 M3 Special.
Arbeitsbreite?
(Delovna širina?)

12.0m

Pritisnite

in izberite želeno vrednost s tipkama

.

Geschwindigkeit?
(Hitrost?)
10km/h
Flächenber.
reset? (Ponast. izr.
površine?)

6.3

Če zdaj pritisnete

, se števec hektarjev nastavi na nič.

OK

Preizkus odmerjanja

Abdrehprobe
(Preizkus odmerjanja)

Odprite točko menija „Abdrehprobe“ (Preizkus
odmerjanja) in nastavite naslednje vrednosti:

Za spreminjanje nastavitev uporabite tipki
Če želite spremeniti vrednost, jo izberite s tipko
. Potrdite vrednost s tipko .
Drehzahl: (Št- vrtljajev:)

.
in nato določite vrednost s tipkama

Tukaj vnesite število vrtljajev.

NASVET: Vrednosti lahko poiščete v trosilnih tabelah (točka 8).
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Probe starten? (Začni
preizkus?)

začnete preizkus odmerjanja.

S pritiskom na tipko

NAPOTEK: Preizkus odmerjanja traja 1 minuto. Da dosežete točno želeno količino
raztrosa, vam priporočamo, da ponavljate preizkus odmerjanja toliko časa, da se
ustalijo vrednosti (kg/min) oz. da odstopanja niso več prevelika.
Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!

6.4

Praznjenje

Entleeren (Praznjenje)

Začetek praznjenja potrdite s tipko . Trosilna plošča se
začne vrteti in zasun se samodejno odpre.

NASVET: Odprite dozirni zasun do konca, da omogočite hitrejše praznjenje.
Praznjenje lahko kadarkoli končate s tipkama

6.5

.

Dnevni števec

Tukaj so prikazani obdelana površina in delovne ure od zadnje ponastavitve.
Fläche: (Površina:)
25 ha
Betriebsstunden:
(Delovne ure:)

Prikaz števila delovnih ur.
0.00h

Reset? (Ponastavitev?)

6.6

Prikaz obdelane površine.

S pritiskom na
ponastavite površino in število
delovnih ur na nič.

Površina

Fläche: (Površina:)
25 ha

Tukaj je prikazana celotna obdelana površina.

NAPOTEK: Te površine ni mogoče ponastaviti na nič.
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6.7

Delovne ure

Betriebsstunden:
(Delovne ure:)

Prikaz skupnega števila delovnih ur.
0.00h

NAPOTEK: Tega števila ni mogoče ponastaviti na nič.

6.8

Delovna napetost

Betriebsspannung:
(Delovna napetost:)
12.7V

6.9

Motor1

Motor1:

6.10

Tukaj je prikazana trenutna delovna napetost.

0.0A

Prikaz porabe toka motorja trosilnega krožnika v amperih.

Izbira jezika

Sprache wählen ?
(Izbira jezika?)

Potrdite z , izberite želeni jezik s tipkama
potrdite s tipko .

in
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Krmilni modul 3.5 (Izbira jezika)
Od različice programske opreme V3.16 lahko izbirate med naslednjimi
jeziki:
• Nemščina (Deutsch)
• Angleščina (English)
•

Francoščina (Français)

•

Češčina (Česky)

• Nizozemščina (Nederlands)
• Danščina (Dansk)
• Madžarščina (Magyar)
• Poljščina (Polski)

7
7.1

Nastavitve
Trosilna širina

Trosilna širina je odvisna od gostote in oblike semena ter od števila vrtljajev trosilne
plošče. Enoploščni trosilnik je konstruiran tako, da lahko enakomerno deli seme (strup
za polže) do širine 28 m. Za to morata biti akumulator in alternator v dobrem stanju.
Točne nastavitve količine raztrosa, delovne širine itd. najdete v trosilnih tabelah pod
točko 12.
Trosilnik mora biti montiran 1,5 m od tal za optimalno gostoto raztrosa in največjo
delovno širino.
NAPOTEK: Če je stroj ES 100 M3 Special montiran na priključku z manjšo delovno
širino in je potrebno seme trositi neposredno v/pred valjar, je trosilnik mogoče tudi rahlo
nagniti navzdol. Upoštevajte pa, da se posoda popolnoma izprazni samo v vodoravnem
položaju!
NASVET: Za posebne naloge je na voljo natančna trosilna plošča kot dodatna oprema.
Ta je primerna za manjše delovne širine (do pribl. 4 m) in omogoča, da se seme trosi
npr. neposredno v valjar.
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7.2

Uravnavanje količine semena

Za uravnavanje količine semena vrtite dozirni ročaj na
levi strani.
Pri tem se odpre ali zapre dozirni zasun in s kazalcem
lahko nastavite potrebni položaj na skali. Nato fiksirajte
dozirni zasun s protimatico na navoju.
Položaj 0: zaprto; položaj 10: povsem odprto.
Potrebne nastavitve najdete v ustreznih trosilnih tabelah.
Sl.: 8
Za preizkus odmerjanja lahko uporabite transportni
karton ali vrečo, ki jo spredaj razširite nad trosilnikom. Če boste uporabili karton, izrežite
eno stranico in vstavite trosilnik vanj. Nato s krmilnim modulom nastavite približno
število vrtljajev trosilne plošče, s katerim boste delali na polju, in izberite potrebno
vrednost na skali za dozirni zasun. Izbira pravega števila vrtljajev je pomembna, ker je
odmerjena količina odvisna tudi od števila vrtljajev.
Zdaj izvedite preizkus odmerjanja tako, da s tipko za odpiranje zasuna na krmilnem
modulu odprete zasun za točno eno minuto, oziroma v točki menija „Abdrehprobe“
(Preizkus odmerjanja), glejte točko 6.3. Material za trosenje se prestreže brez izgub.

Odložena količina se izračuna po naslednji formuli:
Želena
odložena
količina
[kg/ha]
x Hitrost
vožnje indigkeit
[km/h] x [km/h]
Trosilna
širina [m]e [m]
gewünschte
Ausbringm
enge
[kg/ha]
× Fahrgeschw
× Streubreit
Teža [kg/min]
= Gewicht
[kg/min]
600

Primer:
5 [kg/ha] × 12 [km/h] × 12 [m]
= 1,2 [kg/min]
600

•

Zdaj stehtajte material, ki ste ga odmerili in prestregli.

•

Zdaj lahko s spremembo vrednosti na skali na dozirnem zasunu in s ponovnim
odmerjanjem poiščete pravo vrednost.

•

Postopek ponovite tolikokrat, dokler ne dosežete želene količine odlaganja.

•

Po začetku dela kontrolirajte odlaganje na polju. Kontrolirajte predvsem hitrost
vožnje, odloženo količino in porazdelitev po površini.
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7.3

Mešalo

Pogon mešala z dvema vzmetnima zatičema v načelu
ni potreben, zato je mešalo tovarniško opremljeno
samo z enim mešalnim zatičem. Če pa je potreben
močnejši učinek mešanja (npr. pri travi), pritrdite
serijsko priložene vzmetne zatiče spodaj na mešalni
zatič mešala. Tako boste povečali učinkovitost mešala.
Po potrebi lahko tudi zgornji mešalni zatič, ki je skupaj z
vzmetnimi zatiči priložen v zvarjeni vrečki, pritrdite v
predvideno odprtino na mešalu.
Tako bo zagotovljen pretok materiala, ki je bodisi zelo
lahek (trave itpd.), ali pa je nagnjen k mašenju (seme,
ki ni povsem suho, ipd.).

7.4

Sl.: 9

Trosilna plošča, prečna razdelitev, trosilne lopate

Trosilna plošča se mora vrteti nasproti smeri vrtenja
urnega kazalca. Trosilni krožnik ima dve trosilni lopati, ki
nista povsem vzporedni. Lopati nista nastavljivi, saj s
svojim položajem in obliko že zagotavljata idealno prečno
razdelitev. Korekture trosilnega stožca se izvajajo samo s
premikanjem točke izmeta.
NAPOTEK: Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni
krožnik.

7.5

Sl.: 10

Nastavitev točke izmeta

S premikanjem točke izmeta lahko celoten vzorec
raztrosa premaknete v obeh smereh za 20°. To je lahko
pomembno pri nekaterih materialih za raztros, da si
prihranite prestavljanje trosilnih lopat. Če je vzorec
trosenja npr. zasukan v desno za 15°, prestavite točko
izmeta za 15° v levo. Če jo premaknete še bolj v desno,
lahko dosežete tudi funkcijo robnega trosenja.

Sl.: 11

Sl.: 12
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8

Trosilne tabele

Podatke v teh tabelah lahko uporabljate kot orientacijske vrednosti, niso pa vedno
enako uporabni. Količine so namreč odvisne od različnih dejavnikov (kot so npr. teža
tisoč zrn, vlažnost semena, spremembe tekočnosti in mnogi drugi) oz. se lahko močno
spreminjajo.

Trava
Grass
Herbe

Lolium perenne
(z montiranimi vzmetnimi
zatiči spodaj)
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 4 m)
2800 (~ 6 m)
3000 (~ 7 m)

3
0,13
0,65
0,84
0,85

Položaj zasuna
5
0,38
1,72
1,82
1,86
Teža v kg/min

8
1,23
3,05
2,88
2,89

10
1,48
3,34
3,20
3,22

3
0,84
1,19
1,18
1,25

Položaj zasuna
5
1,82
2,53
2,56
2,67
Teža v kg/min

8
3,25
4,21
4,18
4,44

10
3,39
4,53
4,49
4,74

Gorjušica
Mustard
Moutarde
Sinapis Alba
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)
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Bela detelja
White clover
Trèfle Blanc

Trifolium repens
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)

1
0,02
0,08
0,11
0,12

Položaj zasuna
3
5
1,39
2,91
2,00
3,79
1,83
3,72
1,97
3,99
Teža v kg/min

8
5,27
6,09
6,09
6,31

Modri volčji bob
Blue Lupine
Lupin Bleu
Lupinus angustifolius
Št. vrt. (delovna širina)
350 (2 - 3 m)
1600 (~ 10 m)
2800 (~ 20 m)
3000 (~21 m)

3
0,24
0,68
0,72
0,77

Položaj zasuna
5
0,63
1,59
1,55
1,69
Teža v kg/min

8
1,45
2,73
2,77
2,87

10
1,47
2,88
2,83
3,05

3
0,49
0,89
0,89
0,96

Položaj zasuna
5
1,29
1,92
1,97
2,06
Teža v kg/min

8
2,29
3,31
3,26
3,61

10
2,02
2,51
2,68
2,84

Redkev
Radish
Radis
Raphanus
raphanistrum
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 7 m)
2800 (~ 14 m)
3000 (~ 17 m)

10
5,77
6,66
6,50
6,97
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Facelija
Phacelia
Phacélie
Phacelia tanacetifolia
Položaj zasuna

Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)

3

5

8

10

1,10

2,30

3,43

3,56

1600 (~ 5 m)

1,43

3,02

4,47

4,45

2800 (~ 10 m)

1,40

2,99

4,15

4,44

3000 (~ 12 m)

1,47

2,73

4,56

4,65

Teža v kg/min

Lucerna
Alfalfa
Luzerne
Medicago Sativa
Št. vrt. (delovna širina)
200 (1 - 2 m)
1400 (~ 6 m)
2700 (~ 8 m)
3000 (~ 11 m)

3
1,49
1,93
1,95
2,07

Položaj zasuna
5
3,41
4,31
4,25
3,22
Teža v kg/min

8
6,38
7,26
7,18
7,52

10
6,71
7,37
7,27
8,35

Ajda
Buckwheat
Blé Noir
Fagopyrum
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 15 m)
3000 (~ 17 m)

3
0,39
0,79
0,81
0,90

Položaj zasuna
5
1,40
2,19
2,23
2,35
Teža v kg/min

8
2,69
3,72
3,58
3,94

10
2,99
3,49
3,97
4,33
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Grašica
Vetch
Vesce
Vicia
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 14 m)
2800 (~ 17 m)
3000 (~ 18 m)

3
0,53
1,05
1,13
1,15

Položaj zasuna
5
1,81
2,85
2,87
3,62
Teža v kg/min

8
3,14
4,27
4,31
4,48

10
3,44
3,93
4,37
4,77

3
1,29
1,53
1,65
1,79

Položaj zasuna
5
3,08
3,57
3,82
4,23
Teža v kg/min

8
5,55
6,44
6,53
6,55

10
5,93
7,03
6,93
7,15

3
0,39
1,29
1,31
1,97

Položaj zasuna
5
1,70
2,71
2,77
3,33
Teža v kg/min

8
3,43
3,90
3,60
4,14

10
5,15
3,06
3,14
3,13

Črna detelja
Red Clover
Trèfle Rouge
Trifolium
Št. vrt. (delovna širina)
350 (1 - 2 m)
1600 (~ 9 m)
2800 (~15 m)
3000 (~16 m)

Metarex INOV
Metarex INO
Metarex TDS
Peleti za polže

Grains anti-limaces
Št. vrt. (delovna širina)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 21 m)
3000 (~ 28 m)
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Leča za polže
Slug lentils
Lentilles antilimaces
Št. vrt. (delovna širina)
350 (~ 5 m)
1600 (~ 11 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,79
1,52
1,52
1,65

Položaj zasuna
5
2,07
3,23
3,38
3,70
Teža v kg/min

8
3,85
5,53
5,43
5,78

10
4,22
5,89
5,78
6,07

Položaj zasuna
5
1,77
2,84
2,98
3,30
Teža v kg/min

8
3,03
3,82
3,85
3,76

10
4,64
3,31
3,28
3,13

Položaj zasuna
5
1,61
2,79
2,92
3,39
Teža v kg/min

8
3,51
3,95
3,57
3,81

10
4,98
3,12
3,24
2,94

Allowin/
Allowin Quattro

Št. vrt. (delovna širina)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,38
1,21
1,37
2,26

Clartex Neo,
Slugg OFF
Xenon Pro
Št. vrt. (delovna širina)
350 (~ 6 m)
1600 (~ 12 m)
2800 (~ 22 m)
3000 (~ 28 m)

3
0,45
1,35
1,15
1,59

NASVET: Občasno je smiselno preveriti nastavitve trosilne količine. Pri velikih delovnih
širinah upoštevajte hitrost vetra, da se izognete napakam pri trosenju.
NAPOTEK: Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!
Največja delovna širina je odvisna tudi od napetosti akumulatorja!

22
Kakovost za profesionalce

9
9.1

Sporočila krmilja
Opozorila
Prikaz

Betriebsspannung
Nicht OK! (Delovna
napetost ni v redu!)

Gerät
Schaltet ab! (Naprava se
izklaplja!)

9.2

Napaka
Prikaz

Vzrok
Prikaže se, če je delovna
napetost prenizka ali močno
niha.

Rešitev
Zmanjšajte porabnike;
preverite akumulator;
preverite kable;
preverite alternator.

Prikaže se med postopkom
izklopa.
Sporočilo izgine čez par
sekund.

Vzrok

Rešitev

Fehler
Schieber-1!
(Napaka zasuna 1)

Pokaže se pri napaki na
kablih.

Preverite kable in vtič.

Motor nicht
angeschlossen! (Motor
ni priključen!)

Pokaže se pri napaki na
kablih.

Preverite kable in vtič.

Pokaže se, če se trosilna
plošča ne more vrteti.

Preverite, ali predmeti
blokirajo ali otežujejo
gibanje mešala ali
trosilnega krožnika.

Kabel nicht OK! (Kabli
niso v redu!)

Pokaže se pri napaki na
kablih.

Preverite kable in vtič.

Elektronik nicht OK!
(Elektronika ni v redu!)

Pokaže se, če se preveč
segreje elektronika v
krmilnem modulu).

Obrnite se na servisno
službo.

Motor überlastet!
(Preobremenitev
motorja!)
_
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10 Vzdrževanje in nega
10.1

Splošno

Da bo stroj v dobrem stanju tudi po daljšem obratovanju, upoštevajte naslednja
navodila:
V dodatku „Za vašo varnost …“ najdete osnovne varnostne predpise za
vzdrževanje.
Originalni deli in pribor so zasnovani posebej za stroj oz. napravo.
Izrecno vas opozarjamo, da delov in pribora, ki jih ne dobavi naše podjetje,
nismo mogli preizkusiti in odobriti.
Vgradnja in/ali uporaba takšnih izdelkov lahko zato v določenih okoliščinah
spremeni oz. negativno vpliva na konstrukcijske lastnosti vašega stroja.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, do katere pride zaradi uporabe
neoriginalnih delov in pribora.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za samovoljne spremembe, kakor tudi
ne za uporabo sestavnih in prigradnih delov na strojih.
Vse vijačne zveze zategnite najpozneje po treh delovnih urah in nato vnovič po
20 delovnih urah, pozneje pa jih redno kontrolirajte. (Zrahljani vijaki lahko
povzročijo veliko škodo, ki ni krita z garancijo.)
Čiščenje s prevelikim tlakom lahko povzroči škodo na laku.
Stroj v zimskem času zaščitite z okolju prijaznim sredstvom proti rjavenju.
Stroj shranite na mesto, kjer bo zaščiten pred vremenskimi vplivi.
Stroja ne čistite z vodo. Priporočamo vam, da stroj čistite s stisnjenim zrakom.

10.2

Položaj tablice s podatki

Tablica s podatki se gledano od spredaj nahaja na desni strani, pred pokrovom motorja
zasuna.

Če imate vprašanja in v garancijskem
primeru nam vedno sporočite
proizvodno številko vašega stroja.

Sl.: 13
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11 Tehnični podatki
Naziv:

ES100 M3 SPECIAL

Kapaciteta posode:

105 litrov

Teža:

30 kg

Dimenzije (v x š x g):

900 x 520 x 600 mm

Najv. delovna širina:

28 m (z 12 % VK)
Preizkus je opravila organizacija Irstea s
strupom za polže Metarex proizvajalca
De Sangosse.

Najv. trosilna širina:

31 m (s strupom za polže Metarex)

Električno napajanje:

12 V, 25 A

Moč motorja (nazivna moč):

170 W

Poraba toka motorja:

25 A ob zagonu,
14 A med normalnim delovanjem

Najv. območje št. vrt.:

2600 - 3000 min-1

Kategorija priklopa:

Kat. II

Raster lukenj na pritrdilni plošči:

Sl.: 14

Enote v mm
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12 Dodatna oprema
12.1

Senzor dvižnega mehanizma na podvozju (kat. št. 00410-2-008)

Sl.: 15

Priključek:

12-polni vtič na krmilnem modulu

Zasun stroja ES 100 M3 Special se odpira in zapira samodejno.
Dolžina kabla:

5m

Vgradni položaj:

Večina priključkov za obdelavo tal se med delom dviga in spušča,
zato je najbolje, da senzor montirate na dvižno ročico traktorja
(glejte zgornjo sliko).
Senzor pa lahko namestite tudi na katero drugo točko, kjer prihaja
do mehanskih premikov, večjih od 50 mm. Razdalja med senzorjem
in magnetom mora biti pribl. 5 mm.
Pri vlečenih strojih za obdelavo tal lahko senzor montirate tudi na
podvozje, saj se dvižni mehanizem v tem primeru ne uporablja.

Če želite obrniti delovni položaj, ob vklopu istočasno pritisnite tipko
Na zaslonu se pokaže:

Obseg dobave:

Dreipunktsignal
Invertiert! (Tritočkovni
signal obrnjen!)

1 senzor, 2 magneta z vijaki, kabelske vezice,
1 pritrdilna plošča, 2 PVC-matici za senzor

NAPOTEK: Senzor ne sme biti premočno privit (zategnjen)!
Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!

in tipko

.

26
Kakovost za profesionalce

12.2

Senzor dvižnega mehanizma za zgornji priključni drog
(kat. št. 00410-2-074)

Sl.: 16

Priključek:

12-polni vtič na krmilnem modulu

Zasun stroja ES 100 M3 Special se odpira in zapira samodejno.
Dolžina kabla:

3m

Vgradni položaj:

Večina priključkov za obdelavo
tal se med delom dviga in
spušča, zato je najbolje, da
senzor montirate na tritočkovni
priklop stroja za obdelavo tal.
Senzor pa lahko pritrdite tudi na
drugo mesto, kjer je
zagotovljeno mehansko
premikanje. Pri vlečenih strojih
za obdelavo tal lahko senzor
montirate tudi na podvozje, saj
se dvižni mehanizem v tem
primeru ne uporablja.

Sl.: 17

Če želite obrniti delovni položaj, ob vklopu istočasno pritisnite tipko
Na zaslonu se pokaže:

Obseg dobave:

Dreipunktsignal
Invertiert! (Tritočkovni
signal obrnjen!)

1 senzor,
1 pritrdilna plošča z vijaki za pritrditev

NAPOTEK: Senzor ne sme biti premočno privit (zategnjen)!
Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!

in tipko

.
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12.3

7-polni signalni kabel (kat. št.: 00410-2-006)

Sl.: 18

Priključek:

12-polni vtič na krmilnem modulu

Dolžina kabla:

1,5 m

Obseg dobave:

1 senzorski kabel (Amphenol)

7-polni kabel omogoča vzpostavitev povezave med traktorjem in
krmilnim modulom. Krmilni modul prek njega prejema signale
(standard DIN 9684). Traktor tako posreduje v krmilni modul
samo signal dvižnega mehanizma (delovni položaj). Ta signal
samodejno odpira in zapira zasun.
Tudi med obračanjem zahvaljujoč signalu dvižnega mehanizma ni
potrebno ročno upravljanje na krmilnem modulu.

Sl.: 19

Če želite obrniti delovni položaj, ob vklopu istočasno pritisnite
tipko

in tipko

.

Na zaslonu se pokaže:

Dreipunktsignal
Invertiert! (Tritočkovni
signal obrnjen!)

NAPOTEK: Signal dvižnega mehanizma pri nekaterih traktorjih ni serijsko na voljo.
Zasun se odpre šele takrat, ko se vrti trosilni krožnik!
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12.4 Senzor dvižnega mehanizma, stikalo na poteg
(kat. št. 00410-2-115)

Sl.: 20

Priključek:

12-polni vtič na krmilnem modulu

Dolžina kabla:

5m

Zasun stroja ES 100 M3 Special se lahko s pomočjo tega senzorja samodejno odpira
in zapira, ko se delovni priključek dviga in spušča.
Vgradni položaj:

Z vzmetjo (za izravnavo dolžin) in verigo lahko povežete dve točki,
ki se med dviganjem stroja premikata ena glede na drugo. Stikalo
se aktivira ob spremembi dolžine in tako izklopi sejalno gred.
Stikalo na poteg se lahko podobno kot senzor dvižnega mehanizma
na zgornjem vlečnem drogu montira na tritočkovni priklop in z
verigo poveže npr. s priključno napravo traktorja. Ko se stroj dvigne,
se podaljša razdalja med obema točkama in stikalo na poteg
aktivira zasun. Stikalo pa se lahko montira tudi npr. vzporedno s
cilindri v paralelogramih, kjer med dviganjem pride do relativnega
premika med dvema točkama. Nastaviti je mogoče trosenje pri
aktiviranem ali neaktiviranem stikalu.

Če želite obrniti delovni položaj, ob vklopu istočasno pritisnite tipko
Na zaslonu se pokaže:

Obseg dobave:

Dreipunktsignal
Invertiert! (Tritočkovni
signal obrnjen!)

1 senzor,
1 pritrdilna plošča z vijaki za pritrditev

in tipko

.
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12.5

Komplet kablov za motorno vozilo

Za električno napajanje krmilnega modula na
motornem vozilu je na voljo komplet za naknadno
vgradnjo. Kabel je dolg 3 m.
Na strani akumulatorja se privije neposredno na pole
akumulatorja, na drugem koncu pa je 3-polna
standardna vtičnica.
(Priporočljivo pri delovnih štirikolesnikih.)
Obseg dobave:
1 napajalni kabel
Dolžina kabla:
3m
Št. za naročanje: Kat. št.: 00410-2-027

12.6

Sl.: 21

Komplet kablov za traktor

Za električno napajanje krmilnega modula brez serijske 3polne standardne vtičnice na traktorju je na voljo komplet za
naknadno vgradnjo. Kabel je dolg 8 m.
Na strani akumulatorja se privije neposredno na pole
akumulatorja, na drugem koncu pa je 3-polna standardna
vtičnica.
(Priporočljivo pri delovnih štirikolesnikih.)
Obseg dobave:
1 napajalni kabel
Dolžina kabla:
8m
Št. za naročanje: Kat. št.: 00410-2-022

12.7

Sl.: 22

Kabelski podaljšek, dolžina 5 m (4-polni)

Ta podaljšek kabla je potreben, če je stroj za obdelavo tal
daljši od tovarniško vgrajenega kabla dolžine 6 m, ali za
lažje polaganje kablov.
Obseg dobave:
1 kabelski podaljšek
Dolžina kabla:
5m
Št. za naročanje: Kat. št.: 00410-2-016

12.8

Sl.: 23

Nosilec za delovni štirikolesnik

Za montažo stroja ES 100 M3 Special na vozila ATV ali
delovne štirikolesnike lahko pri nas kupite nosilec za
štirikolesnike kot pribor.
Obseg dobave:
1 nosilec za štirikolesnike
Št. za naročanje: Kat. št.: 00300-2-135

Sl.: 24
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12.9

Nosilec za delovni štirikolesnik, nastavljiv po višini

Za montažo ES na štirikolesnik/ATV.
Obseg dobave:
1 nosilec za štirikolesnike, nastavljiv po višini
Št. za naročanje: Kat. Št.: 00300-2-022

Sl.: 25

12.10 Nosilec za sprednjo steno
Za praktično in preprosto pritrditev na keson ali na poltovornjak.
Obseg dobave:
1 nosilec za sprednjo steno
Št. za naročanje: Kat. št.: 00300-1-001

Sl.: 26

12.11 Precizna trosilna plošča
Če nameravate uporabljati stroj ES 100 M3 Special za manjše
delovne širine, lahko kupite precizno trosilno ploščo. Ta je bila
razvita posebej za manjše delovne širine (do pribl. 4 m) in
omogoča, da se seme trosi točno v (ali pred) valjar.
Obseg dobave:
1 precizna trosilna plošča
Št. za naročanje: Kat. št.: 02001-1-103
Sl.: 27

12.12 Posoda za odmerjanje
Posoda za točno odmerjanje je na voljo kot dodatna oprema.
Obseg dobave:
1 posoda za odmerjanje
Št. za naročanje: Kat. št.: 02001-1-101
Sl.: 28
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13 Moja ideja
Stroj ES 100 M3 Special smo dolgo razvijali in preizkušali. Od prve zamisli do serijske
izdelave je preteklo veliko časa. V to je bilo vloženega tudi veliko truda posameznikov in
celotne razvojne ekipe.
Sodelovali smo z univerzami, strokovnjaki iz prakse in naročili raziskovalne naloge.
Kljub vsemu pa so še vedno najbolj dragocene izkušnje iz prakse. Naše vodilo je:
„Navdih dobimo pri kmetovalcih in realiziramo strokovnjaki.“
Zato ste prav VI najpomembnejša oseba v razvoju kmetijske mehanizacije za praktično
uporabo.
Če ne bi prisluhnili vašim mnenjem, izkušnjam, navdušenju, željam in tudi pritožbam, ter
če jih ne bi jemali resno, ne bi mogli nadaljevati razvoja in stalno izboljševati naših
strojev.
Ponujamo vam priložnost, da se aktivno vključite v razvoj in izboljšave naših
strojev.
Pišite nam o svojih pozitivnih in negativnih izkušnjah s strojem.
Pošljite nam svoje predloge za izboljšave in želje!
Fotografirajte ali skicirajte z roko – hvaležni bomo vsake informacije v kakršnikoli obliki.
Pošljite te informacije na elektronski naslov meineidee@apv.at, pošljite nam faks na
številko +43/(0)2913/8002 ali pa nam napišite pismo. Ključna beseda je: Moja ideja.
Informacije bodo posredovane neposredno v naš konstrukcijski oddelek, kjer jih bodo
obdelali in upoštevali. Ne pozabite navesti tudi serijske številke vašega stroja.
Prosimo za razumevanje, da predlogov za izboljšave ne moremo sprejemati po
telefonu, saj bi to bilo organizacijsko prezahtevno. Če vseeno želite oseben stik z nami,
lahko podelite svoje izkušnje z našimi komercialisti na sejmih in dnevih odprtih vrat. Če
imate kakršnekoli težave, smo vam seveda kadarkoli na razpolago. Pokličite nas ali pa
se z vprašanji obrnite na bližnjega prodajnega partnerja.
Dobre zamisli so za nas pomembne in zato boste tudi nagrajeni. Če bomo uresničili
vaše zamisli, boste v zahvalo dobili priznanje.
Vnaprej se vam zahvaljujem za konstruktivne pobude!
Z lepimi pozdravi

Ing. Gregor Witzmann
Razvoj/projektiranje
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14 Varnostna navodila

Za vašo varnost ...
V tem dodatku k navodilom za uporabo so podana splošna pravila vedenja za
namensko uporabo stroja in varnostno-tehnična opozorila, ki jih morate
brezpogojno upoštevati zaradi lastne varnosti.
Seznam točk je zelo obsežen in nekatera opozorila se ne nanašajo samo na dobavljeni
stroj. Ko boste prebrali opozorila, pa se boste spomnili vseh varnostnih pravil, ki jih pri
vsakodnevni uporabi strojev in naprav pogosto nezavedno opuščamo.

14.1

Namenska uporaba

Stroj je zgrajen izključno za običajno uporabo v kmetijstvu (namenska uporaba).
Vsaka druga uporaba je nenamenska. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo, ki bi nastala iz tega naslova; tveganje v celoti nosi uporabnik.
V namensko uporabo sodi tudi upoštevanje navodil za uporabo, vzdrževanje in
servisiranje, ki jih predpiše proizvajalec.
Stroj lahko uporabljajo, vzdržujejo in servisirajo samo osebe, ki so poučene o teh
opravilih in so seznanjene z vsemi nevarnostmi. Vsa varnostna navodila posredujte tudi
drugim uporabnikom.
Upoštevati morate vse veljavne predpise za preprečevanje nesreč, kakor tudi splošna
varnostnotehnična pravila, pravila medicine dela in cestnoprometne predpise.
Proizvajalec zavrača odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi samovoljnih sprememb
na stroju.
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14.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Splošna varnostnotehnična opozorila in predpisi za
preprečevanje nesreč

Pred vsakim zagonom preglejte stroj in traktor glede prometne in obratovalne
varnosti!
Upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise in predpise o preprečevanju
nesreč!
Nalepke z opozorili in navodili na stroju podajajo pomembna navodila za varno delo:
upoštevajte jih zaradi lastne varnosti!
Upoštevajte veljavne predpise pri uporabi javnih prometnih poti!
Preden začnete z delom, se seznanite z vsemi napravami in upravljalnimi elementi
ter z njihovimi funkcijami. Med delom bo za to prepozno!
Uporabniki morajo nositi tesno prilegajoča se oblačila! Izogibajte so ohlapnim
oblačilom!
Zaradi požarne varnosti skrbite za čistočo stroja!
Preden speljete in pred zagonom kontrolirajte okolico! (Otroci!) Poskrbite za dober
pregled!
Vožnja na priključku med delom in transportne vožnje na delovnem priključku so
prepovedane!
Stroj pravilno priključite in ga pritrdite samo na priprave, ki so predvidene za ta
namen!
Pri priklapljanju/odklapljanju priključkov s traktorja je potrebna še posebna
previdnost!
Uteži vedno pravilno namestite na mesta pritrditve, ki so predvidena za ta namen!
Upoštevajte dodatno osno obremenitev, skupno težo in transportne dimenzije!
Preverite in montirajte transportno opremo, kot so npr. luči, opozorilne naprave in
morebitne zaščitne naprave!
Deli za sprožitev hitrih spojk morajo prosto viseti in se v spodnji legi ne smejo
sprožati sami od sebe!
Med vožnjo nikoli ne zapustite voznikovega mesta!
Prigrajeni ali vlečeni stroji in balast lahko vplivajo na vozne lastnosti, vodljivost in
sposobnost zaviranja. Zato poskrbite za ustrezno sposobnost krmiljenja in zaviranja!
Pri vožnji v ovinek upoštevajte širino in/ali vztrajnost vrtečih se mas priključka!
Stroj zaženite le pod pogojem, da so nameščene in aktivne vse zaščitne priprave!
Prepovedano zadrževanje v delovnem območju!
Ne zadržujte se v območju vrtenja in obračanja priključka!
Hidravlični zložljivi okvir je dovoljeno aktivirati le, če se nihče ne zadržuje v območju
vrtenja.
Na delih z zunanjim dovodom energije (npr. prek hidravlike) obstaja nevarnost
zmečkanin in ureznin!
Pri priključkih z ročnim sklapljanjem vedno poskrbite za lastno stabilnost!
Pri hitrovozečih priključkih z orodji s kolesnim pogonom: po dvigu obstaja nevarnost
zaradi vztrajnosti vrtečih se mas! Približajte se jim šele, ko se dokončno ustavijo!
Preden zapustite traktor, odložite priključek na tla, ugasnite motor in izvlecite
kontaktni ključ!
Če vozilo ni zavarovano pred premikanjem s parkirno zavoro in/ali s podložnimi
coklami, se ne sme nihče zadrževati med traktorjem in priključkom!
Zloženi okvir in dvižne naprave zavarujte v transportnem položaju!
Lovilne roke valjarja pred cestnim transportom zložite in pritrdite!
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Zarisovalca poti zaklenite v transportnem položaju!
Ko polnite posodo s strupom za polže ali podobnimi strupenimi preparati nasujte
samo toliko, kot potrebujete za krajši čas. Pri polnjenju nosite zaščitna oblačila,
zaščitne rokavice ter zaščito za obraz in oči.
Upoštevajte proizvajalčeva opozorila na embalaži. Zrna v vašem trosilniku so lahko
strupena!
Nikoli se z rokami, oblačili itd. ne približujte vrtečim se delom!
Ko je stroj vključen, upoštevajte varnostno razdajo!
Nikoli ne glejte v trosilni stožec!
Ostanke izdelka vrnite v originalno embalažo. Ostankov ni dovoljeno nekontrolirano
odlagati v okolje.
Negativni vplivi dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev na uporabljene materiale niso
znani.
Popravila, vzdrževalna dela, čiščenje in odpravljanje napak v delovanju vedno
izvajajte pri izključenem pogonu in pri ugasnjenem motorju!

14.3
•
•
•
•
•
•

Pred montažo/demontažo priključka s tritočkovnega priklopa premaknite upravljalne
elemente v položaj, v katerem je izključeno nenadzorovano dviganje ali spuščanje!
Pri tritočkovnem priklopu se morata ujemati oz. morata biti usklajeni kategoriji
traktorja in priključka.
V območju ročic tritočkovnega priklopa obstaja nevarnost zmečkanin in ureznin!
Pri uporabi zunanjih naprav za upravljanje tritočkovnega priklopa ne stojte med
traktorjem in priključkom!
V transportnem položaju priključka vedno poskrbite, da bo tritočkovno drogovje
traktorja blokirano proti stranskim premikom.
Med cestno vožnjo z dvignjenim priključkom mora biti upravljalna ročica zaklenjena
tako, da se ne more spustiti!

14.4
•
•
•
•
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•
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•
•

Prigradni priključki

Vzdrževanje

Popravila, vzdrževalna dela, čiščenje in odpravljanje napak v delovanju vedno
izvajajte pri izključenem pogonu in pri ugasnjenem motorju! – Izvlecite kontaktni
ključ! – Izključite stroj!
Redno preverjajte dobro pritrditev matic in vijakov ter jih po potrebi zategnite!
Pri vzdrževalnih delih na dvignjenem stroju le-tega vedno zavarujte s primernimi
podpornimi elementi!
Med menjavo delovnih orodij z rezili uporabljajte primerno orodje in rokavice!
Olja, masti in filter odstranjujte na pravilen način!
Pred deli na električnem sistemu vedno odklopite dovod električnega toka!
Pred električnimi varilskimi deli na traktorju in povezanih priključkih odklopite kabel z
generatorja in z akumulatorja!
Nadomestni deli morajo izpolnjevati tehnične zahteve, ki jih določi proizvajalec
stroja! To je vedno zagotovljeno pri originalnih delih!
Stroja ne čistite z vodo. Priporočamo vam, da stroj čistite s stisnjenim zrakom.

POZOR: Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, vse navedbe so brez
jamstva.
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15 Varnostne oznake
Prosimo, upoštevajte te nalepke na stroju!
Opozarjajo vas na posebne nevarnosti!

Pred zagonom preberite
in upoštevajte navodila
za uporabo!

Med vožnjo ne stojte
na stroju!

Pred vzdrževalnimi deli
obvezno ugasnite motor
in izvlecite ključ!

Nikoli ne posegajte v
območja nevarnosti
stiska, dokler tam
obstaja možnost
premikanja delov!

Med priklapljanjem
GP300 in med
aktiviranjem hidravlike
se ne sme nihče
zadrževati med stroji!

Previdnost pri
iztekanju tekočine pod
visokim tlakom!
Upoštevajte opozorila
v navodilih za
uporabo!
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Nikoli se ne vzpenjajte na
vrteče se dele; uporabljajte
predvidene stopnice!

Nevarnost zaradi letečih
delov; upoštevajte varnostno
razdaljo!
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16 Zapiski
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