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Bevezetés
Előszó
A sorvetőgép első üzembe helyezése előtt, kérem tanulmányozza át nagyon gondosan a
használati utasítás útmutatásait. Ezáltal megelőzi a meghibásodást, lecsökkenti a javítások és
kiesések költségeit, megnöveli ezzel gépének megbízhatóságát és élettartamát. Tartsa be a
biztonsági útmutatásokat! A Hlohovec-i Mezőgazdasági Szövetkezet nem vállalhat
felelősséget a használati utasításban felsorolt útmutatások betartásának hiánya által okozott
meghibásodásért vagy helytelen működésért.
Ennek a használati utasításnak a célja aprólékosan megismertetni Önt a vetőgépe
működésével, hogy képes legyen munkavégzésének teljes-körű kihasználására. Elsőként a
vetőgép általános leírására került sor. Azután az egyes típusok eltérései vannak felsorolva. A
„Pótberendezések“, „Karbantartás“, „Hibaeltávolítás“ fejezetek közösek minden típusú
vetőgépnél.
A „jobbra“, „balra“, „előre“, „hátra“ fogalmakat a gép előrehaladási irányának megfelelően
kell figyelembe venni.
A használati utasítást köteles áttanulmányozni és az útmutatásokat betartani minden olyan
személy, aki a géppel végre fogja hajtani pld. a következő műveleteket:
 kezelést /beleértve az előkészítést, üzemeltetés alatti hibaeltávolítást, karbantartást/
 szervízelési munkálatokat és vizsgálatokat
 szállítást
A műszaki innovációkra való tekintettel fenntartjuk jogunkat az ebben a használati utasításban
feltüntetett műszaki adatok megváltoztatására.
Jótállásra vonatkozó rendszabályok.
1. A termékeinkre vonatkozó jótállási idő 12 hónap, amely a gép leszállításának napjától
számít.
A jótállás nem vonatkozik:
• pótalkatrészekre, amelyek kopásnak vannak kitéve
• semmilyen szándékos rongálásra
• a gép szakszerűtlen kezelése által okozott meghibásodásokra
• szállítás alatt történt mechanikus meghibásodásra
2. A jótállás igényét csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a berendezés sem a
felhasználó, sem pedig más személy által nem volt átalakítva. A jótállás elismerésének
érdekében az elektronikus vezérlőegységen elhelyezett adattáblának nem szabad
megsérülnie.
3. A jótállási idő alatt a szállító – gyártó díjmentesen eltávolítja a hibás anyag által, ill. hibás
szerelésből kifolyólag okozott meghibásodásokat, a következő feltételek betartása mellett:
- a gép használója köteles a szállítónak – gyártónak írásban bejelenteni a
meghibásodások és hibák keletkezését és terjedelmét. Írásbeli bejelentése alapján a
szállító – gyártó biztosítja a hibák eltávolítását.
4. A jótállás érvényesítése esetén mindig fel kell mutatni az igazolt jótállási cédulát és a rajta
feltüntetett gyártási számnak egyeznie kell a vetőgép gyártási számával.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a javítás idejével.
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Biztonsági utasítások
A következő biztonsági utasítások a használati utasítás minden fejezetére érvényesek.
Biztonsági jelek
A gépen

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást!

Ne tartózkodjon a vetőgép lehajtható részeinek
hatókörében!

A szerelőnyílásokat ne használja a vetőgép felemelésére!

A használati utasításban három
különböző utalást különböztetünk meg. A következő ábrázolásokat használjuk:
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vetőgéppel való munka megkönnyítésére

a gép meghibásodhat

sérülésveszély esetében

Ügyeljen arra, hogy a vetőgépen lévő biztonsági táblák olvashatóak legyenek, és a sérült
táblákat cserélje ki. Ez különösen érvényes az alkatrészek vagy a szerkezeti csoportok
cseréjénél a javítási munkálatok alatt. Biztonsági táblák az eladójánál szerezhetők be.
Tartsa be ezeket a hivatkozásokat, ezáltal megakadályozza a baleseteket. Ezen biztonsági
útmutatásokat továbbítsa a többi használónak. Szakítson félbe minden munkatevékenységet,
amely nem felel meg a biztonsági követelményeknek.
Szabályszerű használat
A vetőgépeket műszaki állapotuk és elismert biztonsági szabályok szerint tervezték. Ennek
ellenére e vetőgépek használata során előfordulhat a használó vagy más személy sérülése.
Úgyszintén előfordulhat az, hogy maga a vetőgép vagy a tartozékok valamely alkatrészei
hibásodnak meg.
Ügyeljen arra, hogy a vetőgép legyen mindig jó állapotban, hogy csak a meghatározott célokra
egyen használva. A vetőgép minden olyan meghibásodását, amely annak biztonságos
használatát akadályozná, azonnal távolítsuk el.
A vetőgépet csak olyan személyek kezelhetik, ill. végezhetnek rajta karbantartást vagy
javításokat, akik értesítve voltak az esetleges veszélyekről.
A Hlohovec-i MSZ-től szármázó eredeti pótalkatrészek és tartozékok a PNEUSEJ-ACCORD
vetőgépekhez vannak tervezve. Az általunk nem szállított alkatrészek és tartozékok nincsenek
kipróbálva vagy jóváhagyva. A nem eredeti gyártmányok használata többek között negatívan
megváltoztathatja a vetőgépének tervezett tulajdonságait és így befolyásolhatja az emberek
biztonságát. A nem eredeti alkatrészek és tartozékok okozta károkért a Hlohovec-i MSZ
oldaláról minden felelősség kizárt.
A PNEUSEJ-ACCORD vetőgépek kizárólag csak vetésre szolgálnak. Nem megfelelő
használatukért a Hlohovec-i MSZ nem vállal semmilyen felelősséget.
Minden munkabiztonsági, egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági megelőző óvintézkedést
kötelező minden alkalommal betartani.
Nem rendeltetés szerinti használatnak minősül a használati utasításban feltüntetett
útmutatások mellőzése, ill. a szerviz és a gyártó feltételeinek mellőzése.
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Üzemelési megbízhatóság
A vetőgépet csak akkor szabad használni, ha minden biztonsági berendezés rajta van és
mindegyikük működőképes.
A csavarozott összekötéseket rendszeres időközönként ellenőrizzük, és szükség szerint
húzzuk őket be.
A gumiabroncsok nyomását is rendszeresen ellenőrizzük.
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
Ha a vetőgépen meghibásodás fordul elő, azonnal szüntesse be a munkálatokat és biztosítsa a
gépet!

Felelősség a meghibásodásért
Az Ön PNEUSEJ-ACCORD vetőgépe maximális gondossággal lett legyártva. De még így is
előfordulhatnak a helyes használat közben a vetésnél egészen kieséshez vezető hibák,
amelyeket a következők okozhatnak:
•
•
•
•
•
•
•

különböző összetételű vetőmag és trágya /szemnagyság, sűrűség, alak, feldolgozás,
összetartás/
berakódás vagy tapadás /pl. piszok, gyom, nedves trágya/
alkatrészkopás /adagolóberendezés, ékszíj/
külső hatások általi károsodás
vetőgép nem megfelelő fordulatszáma és nem megfelelő sebesség
vetőgép nem megfelelő beállítása /rossz összeszerelés, a beállítási táblázatok
mellőzése/
rákapcsolási hibák vagy elektromos berendezés kezelési hibája, vagy a traktor
elektromos rendszerének hibája

Vizsgálja át minden használat előtt valamint használat során a vetőgépe működésének
helyességét és a vetési pontosságot.
A vetéssel közvetlen nem összefüggő kártalanítási igényeket nem vehetünk figyelembe. A
gyártó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek helytelen adagolással vagy
szállítással keletkeztek.
Biztonság a szállítás során
Nyilvános közlekedésnél, közutakon történő szállításnál ügyeljen az érvényes közlekedési
szabályokra. Helyezze a vetőgépet közlekedés előtt a szállításnak megfelelő állapotba.
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Ügyeljen a megfelelő szállítási szélességre és erősítse fel a világítást, figyelmeztető és védő
jelöléseket. A sínsorok képzésére szolgáló berendezést (Drillmat III) kösse le az elektromos
vezetékről.
Az oldalakon, karokon stb. lévő lehajtható részeket biztosítsa szállítási helyzetbe.
Ügyeljen a megengedett tengelyterhelésre, gumiabroncsok teherbírási tulajdonságaira,
össztömegekre, hogy meg legyen tartva az elégséges irányítási és fékezési képesség. A
közlekedési tulajdonságokat befolyásolják a rákapcsolt kiegészítő berendezések. A vetőgép
nagy szélességét és tehetetlenségi tömegét elsősorban a kanyarokban való közlekedésnél
vegye figyelembe.
Ne álljon a mozgó vetőgép lépcsőin!
Biztonság a kezelés során
Üzemen kívül helyezéskor
Vigyázzon a sérülés veszélyére a vetőgép rákapcsolásánál és lekapcsolásánál a traktor hárompont felfüggesztő vontatójára. Ezért tartsa be a következő utasításokat:
• biztosítsa a traktort elmozdulás ellen
• három-pont felfüggesztőt irányítsa lassan és óvatosan
• három-pont felfüggesztő vontatójánál fennáll a kezelő személy beszorításának veszélye a
traktor és a vetőgép közé
• vetőgépet a támasztólábak segítségével állítsa le megfelelő helyre
A három-pont felfüggesztő vontató esetében a traktor és vetőgép kategóriájának feltétlenül
egyeznie kell.
Erőleadó tengely használatánál
Tartsa be az univerzális kardántengely használati utasítását!
Csak védőfelszereléssel ellátott előírásos kardántengelyt használjon. Kardántengely
felerősítését csak kikapcsolt traktor motoron és erőleadó tengelyen végezze. Szállítási és
munkaállapotban ügyeljen a szabályos csőborításra. Az univerzális kardántengely védőcsövét
biztosítsa forgás ellen.
A traktor erőleadó tengelyét csak akkor kapcsolja be, ha senki nem tartózkodik a
veszélyzónában.
A traktor erőleadó tengelye fordulatszámának egyeznie kell a vetőgép megengedett
fordulatszámával. A beállítási szög a traktor erőleadó tengelyének típusától függ /lásd a
traktor erőleadó tengelyének használati utasítását/. Az erőleadó tengelyt kapcsolja ki minden
esetben nagyon nagy kitérés előfordulásánál, ill. ha nincs használatban.
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Hidraulika kezelésekor
A hidraulikus tömlőket csak abban az esetben csatlakoztassa a traktor hidraulikájához, ha a
traktor hidraulikus berendezése nincs üzemben.
A hidraulikus berendezés nagy nyomás alatt van. Vizsgálja rendszeresen minden vezeték,
tömlő és csavaros összekötés tömítetlenségét és külső meghibásodását! A tömítetlenség
kereséséhez csak az arra megfelelő segédeszközöket használja. A meghibásodást azonnal
távolítsa el! A kifolyó olaj sérülést vagy tüzet okozhat. Sérülés esetén azonnal forduljon
orvoshoz!
Üzemeltetéskor
Beindítás és üzembe helyezés előtt ellenőrizze a vetőgép közeli környékét /gyerekek/.
Ügyeljen a megfelelő látótérre.
A munkát végző gépen való utazás tilos.
Bármely előírt és leszállított védőfelszerelés eltávolítása tilos.
A kijelölők hatókörében semmilyen személy nem tartózkodhat.
Karbantartás
Tartsa be az előírt rendszeres vizsgálatok és karbantartás utasításait.
Karbantartáskor a hidraulikus berendezést hozza nyomásnélküli állapotba, kapcsolja ki a
traktor erőleadó tengelyét és kapcsolja ki a traktort. Kapcsolja le a traktorról a vetőgépet.
Karbantartást csak akkor végezzen, ha a gép sík és szilárd felületen helyezkedik el és
elmozdulás ill. kitérés ellen biztosítva van. Felszálláskor ne használja a vetőgép részeit.
A vetőgépnek vízzel vagy gőznyomással /magasnyomású tisztítás/ ill. más tisztítóeszközzel
történő tisztítása előtt fedje le minden olyan nyílását, amelyekbe biztonsági vagy üzemelési ill.
működési okokból nem szabad, hogy víz, gőz vagy tisztítószer kerüljön. Ilyen pl. a csapágy,
ventilátor és elektromos berendezés. Tisztítás után ismét távolítson el minden befedőt.
Tisztítás után ellenőrizze minden hidraulikus összekötés tömítetlenségét, kilazulását vagy
meghibásodását. Az összes talált meghibásodást azonnal távolítsa el!
Elektromos berendezések munkálatainál előzőleg kapcsolja le ezeket a fővezetékről.
A rákapcsolt vetőgépen történő elektromos hegesztési munkálatoknál kösse le a traktor
generátorának és akkumulátorának kábeleit.
A karbantartás alatt meglazult csavaros kötéseket húzza be újra.
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Leírás és műszaki adatok
Ebben a fejezetben felsoroltuk azokat az általános adatokat, amelyek mindentípusú vetőgépre
vonatkoznak. Működési rendszerét, használatának körét és műszaki adatait tartalmazza.
Vetőgép leírása
A következő leírás lehetővé teszi Önnek a jobb eligazodást a vetőgép munkabeli
használatánál.

1. könyök injektorral
2. traktor erőleadó tengelye
3. diffúzőr
4. kémény
5. elosztó
6. magvezető
7. tartály kibillenthető ponyvája
8. tartály
9. szita
10. jelölő
11. borzoló-tengely
12. adagoló berendezés
13. hosszú vetőszekció
14. takaró
15. sarkantyú
16. rövid vetőszekció
17. vetőszekció rugója
18. porhanyító
19. vetőszekció tartója
20. hajtókerék
1. ábra. Vetőgép vázlata

A vetőgép meghajtó kereke az adagolóberendezés kamrás vetőhengerét hajtja lánckerék áttétel
segítségével. Az adagolóberendezés beállítása szerint és a megtett pályaszakasz alapján
történik a vetőmag adagolása a tartályból a diffúzőrbe. A ventilátorral létrehozott légáram
viszi a vetőmagot az elosztón és a magvezetőkön keresztül a vetőszekciókhoz.
A vetőgépek minden szabványos traktorral összekapcsolva használhatóak /a vetőgép típusa
szerint 50 kW–tól kezdve/. A traktorokat el kell látni három-pont felfüggesztő vontatóval
vagy háromszögletű vontatóval. A ventilátor mechanikus meghajtásához szükséges az 1000
fordulat/perc erőleadó tengely védőborítása.
A vetőgép haladási sebességének 5-12 km/óra között kellene mozognia a felület és a talaj
fajtájától függően, ill. az igényelt vetéspontosság szerint.
A PNEUSEJ-ACCORD vetőgépekkel minden vetőmagot vethetünk 10 mm magátmérőig.
búza, árpa, rozs, zab, kukorica, bab, borsó, lóbab,
repce, lucerna, fű, bükköny.
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A pneumatikus vetőgépek a következő típusú vetőszekciókkal lehetnek ellátva:
• késes vetőszekció /vetőszélesség 1-2 cm/

- felszántott talajba történő vetés kis
mennyiségű növényi maradványokkal

• tárcsás vetőszekció /vetőszélesség 2 cm/

- felszántott talajba történő vetésnél
nagyobb mennyiségű növényi
maradványokkal

• DXD vetőszekció /vetőszélesség 2 cm/

- univerzális használatra növényi
maradványok közé történő vetésnél
/mulcsozás/ ill. felszántott talajba is
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Beállítás és a vetőgép használata
Ebben a fejezetben megismerkedünk az ön által használt vetőgépet érintő általános
információkkal. Az egyes típusok tervezési különbségeit a következő fejezetekben írtuk le.
Közutakon történő szállításnál

!

Helyezze fel a világítással ellátott figyelmeztető táblákat,
védőeszközöket. Közutakon csak üres vetőszekrénnyel közlekedjen.
A vetőgépek maximális szállítási sebessége 10 km/h.

valamint

a

Minden 3 m szállítási szélességű vetőgépet a közlekedési szabályok értelmében lehet
közutakon szállítani.
• MT típusú vetőgép – szállítás szállítóeszközön.
• MS és MSh típusú 3 m munkaszélességű vetőgép: A kibillenthető tartót átbillenteni és
biztosítani. A pálca-rámát kibillenteni és biztosítani.
• MKS típusú 3 m munkaszélességű vetőgép: A kibillenthető tartót átbillenteni és
biztosítani.
• MV típusú vetőgép: A kibillenthető tartót átbillenteni és a csatlakozóvezeték gömbcsapját
elzárni.
• A jelölőket átbillenteni és biztosítani.



Vigyázz a vetőgép éles szélei által okozott esetleges sérülésekre az átépítés során!

Vetés előtti felkészítés
Vetőgép kapcsolása traktorhoz



A vetőgép traktorhoz történő kapcsolásnál a traktor és a vetőgép között semmilyen
személy sem tartózkodhat.

A vetőgépet a következő módon kapcsolhatja a traktorhoz:
• három-pont felfüggesztő vontató segítségével vagy a traktor háromszögének segítségével:
M, MS, MV típusú vetőgépek
• csak a traktor háromszögével: MK, MKS, MT típusú vetőgépek
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Ha vontató berendezést használ a vetőgép rákapcsolásánál, akkor elsőként a vontató
berendezést kapcsolja a traktorhoz, azután a vontató berendezést kapcsolja a vetőgéphez.
Ügyeljen arra, hogy:

•

a vontató berendezés záró-horga
leilleszkedjen be a biztosító helyzetbe.

•

a vontató berendezés záró-horga
a 2. ábra szerint legyen biztosítva.

2. ábra. A vontató berendezés záró-horgának
biztosítása

A vetőgép hozzákapcsolásánál ügyeljen a következőkre:
• Az alsó forgató rudat állítsa be úgy, hogy a vetőgép oldal irányban csak korlátozottan térjen
ki.
• A felső forgató rudat kapcsolja lehetőleg magasba, hogy a vetőgép párhuzamosan legyen
emelve.
• A vetőgép műszerháromszögének munkahelyzete függőleges. Igazítsa ehhez a felső támfa
hosszát.




Az univerzális kardántengelyt csak kikapcsolt traktormotornál és traktor erőleadó
tengelynél kapcsolja rá.

Tartsa be a kardántengely használati utasítását

Egyes traktortípusnál a kardántengelyt meg kell rövidítenie. Emellett nem korlátozódhat a
kardántengely erőátvitele.

Jelölők beállítása
A vetés megkezdése előtt be kell állítani a jelölők helyes hosszát. Beállításuknál e képletből
kell kiindulni:

A jelölők hossza =

üzemi szélesség + sortávolság – traktor keréknyomtávja
--------------------------------------------------------------------2
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A PNEUSEJ 6 MT 48 vető üzemszélessége L = 600 cm. Az alap sortávolság R = 12,5 cm-re
van beállítva. Ha például a traktor keréknyomtáv S= 150 cm, akkor:

Jelölők hossza =

600 + 12,5 – 150
-------------------2

=

231,25 cm

A jelölő hossza alatt a jelölőtárcsa távolságát értjük a szélső vetőszekciótól munkaállapotban.

Vetőmélység beállítása
A vetőmélység a vetőszekcióra kifejtett nyomással hozzáigazítható a talajfeltételekhez.
Forgatókar segítségével /3. ábra/ megváltoztatja a vetőpontra kifejtett nyomást a vetőszekciók
egész tartóján.
Megváltoztathatja a vetőszekciókra kifejtett nyomást egyedileg is az egyes vetőszekciókon.
Ezt a rugók átállításával érheti el a láncszemek segítségével a 4. ábra. szerint. A vetőszekciók
megközelítő terhelését különböző lánchossznál az 5. ábra szemlélteti.
Vetés esetében porhanyós talajba, keskeny távköznél és nagy sebességnél nem előnyös túl
nagy nyomást beállítani az első vetőszekciókra, mivel ezeket a sorokat a hátsó vetőszekciók
befedik.

3. ábra. A vetőszekciókra kifejtett nyomás központi beállítása 4. ábra. A vetőszekcióra kifejtett nyomás
egyedi változtatása
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5. ábra a vetőszekcióra kifejtett nyomás diagramja

Vetőmennyiség beállítása
A beállási táblázatban feltüntetett adatok csak irányadók, mivel a magok fajsúlya és nagysága
gyakran különbözik. A helyes beállítási értéket vetéspróbával kaphatja meg. A mért
mennyiség /azonos vetőmagnál és fajtánál/ mindig állandóan lesz szállítva.

!

Kétadagolós vetőgépeknél mindegyik adagolóberendezésnek az igényelt
vetőmennyiséget (kg/ha) kell adnia. A mechanikus hektárszámláló a gép fele
szélességének megfelelő területet mutatja.

Kis vetésmennyiség vetésénél használjon mikro-adagoló rendszert, lásd a 1. beállítótáblázatot. Mikro-adagoló rendszer leírását lásd a 16. oldalon.



A vetőmennyiséget csak beindított, biztosított állapotba állítsa. Traktor és az
erőleadó tengely le van állítva.
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1. táblázat. Beállító-táblázat

NORMÁLIS VETÉS kg/ha

VETŐMAG
FAJTÁJA

REPCE

LÓHERE

FŰ

FŰ

0,85 0,81 0,76 0,83 0,79 0,36

kg/dm3

0,65

0,77

0,39

Ventilátor „Z“

10

34

33

32

24

23

21

28

32

8

15

51

49

48

35

42

40

45

51

24

18

20

69

66

64

47

61

59

62

70

47

26

25

86

83

79

59

79

78

79

89

70

34

30

104

100

95

71

98

97

96

108

92

42

35

122

117

111

82

116

117

113

127

115

50

40

140

134

127

94

135

136

130

146

137

45

157

151

143

106

154

155

147

165

156

50

174

168

159

118

172

174

164

184

175

55

192

184

174

130

191

194

181

203

194

60

210

200

190

141

209

213

198

222

212

65

228

217

206

153

228

232

216

241

231

70

246

235

222

165

246

251

234

260

249

75

264

252

238

177

265

270

251

279

267

80

281

269

253

189

283

289

268

298

285

85

298

286

268

200

302

309

285

317

304

90

316

302

284

212

320

328

302

336

323

95

335

319

300

224

338

347

320

355

342

100

352

337

316

236

356

366

337

374

361

105

370

354

332

248

374

385

354

393

380

110

387

371

348

260

393

404

371

412

398

FINOM VETÉS SKÁLA

KUKORICA

BÜKKÖNY

LÓBAB

0,5

Ventilátor „A“

NORMÁLIS VETÉS
SKÁLA

BORSÓ

BAB

ÁRPA

0,77 0,74 0,68

ZAB

kg/dm3

ROZS

VETŐM
AG
FAJTÁJ
A

BÚZA

PNEUSEJ – ACCORD BEÁLLÍTÓ TÁBLÁZAT

FINOM VETÉS

kg/ha

2,50

1,80

0,90

2,30

1,15

5,00

4,60

2,30

5,30

2,65

7,50

6,80

3,40

8,60

4,30

2,80

1,40

10,00

9,10

4,55

12,00

6,00

5,20

2,60

12,50 11,40

5,70

15,30

7,65

7,20

3,60

15,00 13,70

6,85

18,00

9,00

9,20

4,60

17,50 15,90

7,95

21,30 10,65 11,20

5,60

20,00 18,20

9,10

24,00 12,00 13,20

6,60

22,50 20,50 10,25 26,60 13,30 15,00

7,50

25,00 22,80 11,40 27,50 13,75 16,20

8,10

N

M

N

M

N

M

finomvetés vörös
csappantyúja

mikro-rendszer
vörös kereke

M – ADAGOLÓ CSAPPANTYÚ „F“ HELYZETBEN

85 ford. = 1/10 ha

N - NORMÁL
M - MIKRÓ

Az igényelt mennyiség beállítása:
1. A beállításhoz szükséges adatokat az 1. táblázatban, a 14. oldalon találja meg.
2. a/ Beállítás normális vetésnél:
• Állítsa a piros kapcsolót az adagolóberendezésen /3; 6. ábra/ az „N“ állásba
• Állítsa a fojtó csappantyút /8/ az „N“ állásba
2. b/ Beállítás finomvetésnél:
• Az orsót /4/ fordítsa egészen a 0 helyzetig a /2/ beállító skálán
• Fordítsa balra a piros kapcsolót /3/, amíg be nem esik a 6-szögletes tengely vájatába, az
„F“ betű látható a vörös kapcsolón
• Állítsa a fojtó csappantyút /8/ az „F“ állásba

!

Kisebb vetőmennyiségre csak forgó adagolóberendezésen váltson, vagy pedig üres
tartálynál. E figyelmeztetés megszegése az adagolóberendezés hibáját okozhatja.

3. Az igényelt vetőmennyiség értékét keresse ki a beállítási táblázatban.
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4. A beállító skála /2/ 0-110 beállított értékeket mutat /finom vetőmagnál ez csak 25; nagyobb
nyitási érték mint 25 elérésének igyekezeténél letörhet a vörös elzáró kapcsoló/. Addig
fordítsa a hajtókart /4/, amíg a fedél élén és a beállító skálán nem látja a kellő értéket.
6. ábra. Adagolóberendezés és ventilátor

1

2

5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

!

3

4

7

8

Fedél
Beállító skála
Vörös kapcsoló, „N“ – normális vetőmag; „F“ - finom vetőmag
Hajtókar
Kiürítő ajtó
Forgó súber
Könyök
Fojtó csappantyú: „N“ – normális vetőmag, „F“ - finom vetőmag

A kiürítő ajtók bezárásánál győződjön meg arról, hogy az adagolóberendezésben
nem található-e idegen test.

5.
6.
7.
8.

Töltse a vetőmagot a tartályba.
Szárnyas-anya meglazításával szerelje le a könyököt /7/ 6. ábra
Az adagolóberendezés alatt keletkezett nyíláshoz helyezzen edényt a vetőmag felfogására
A hajtótengelyen lazítsa meg a rugós biztosítót és kapcsolja szét. Az adagolóberendezés
hajtótengelyére illessze rá a kalibrációs hajtókart a vetőmag beállításához 7. ábra
9. A nyíl irányában forgassa el a hajtókart 85-ször 1 fordulat/perc Sebességgel. A
mechanikus hektárszámláló 100-at mutat majd. A tartályban lévő vetőmag 1/10 ha
vetésnek felel meg. Kétadagolós vetőgépeknél mindkét berendezéshez 1/10 ha mért
vetőmag kell.
10. Mérje meg a felfogott vetőmag mennyiségét.
11. Ha a lemért mennyiség nem felel meg az Ön által igényelt mennyiségnek, állítsa be az
adagolóberendezést az említett példa szerint.
12. A könyököt /7/ erősítse vissza a diffúzőrre.
13. Végül kösse össze a meghajtó tengelyt és biztosítsa rugós biztosítóval.
A vetőgép most be van állítva.
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Példa búza vetéséhez:
•
•
•
•
•
•

az igényelt vetési norma 210 kg.ha-1
beállítás a vetési táblázat szerint = 60
vetési próba 19 kg-t mutat
ez kb. 10 %-kal kisebb mint az igény / 21 kg /
növeljük a beállítást 10%-kal 66-ra
második vetőpróba = 21 kg

7. ábra. A vetőgép kalibrálása

Mikro-adagolási rendszer beállítása
A mikro-adagolású rendszerrel finom vetőmagot és kis mennyiséget lehet vetni hektáronként.
A mikro-adagolású rendszer előnye normálissal szemben finom vetőmag esetében az, hogy
azonos vetőmennyiségnél a cellák szélessége kétszeres. Ezáltal növekszik a cellák öntisztító
effektusa.
Húzza ki a vörös fogaskereket, hogy az A helyzetbe illeszkedjen, 8. ábra. A mikro-adagoló
rendszer be van kapcsolva. A beállított értéket a beállítási táblázatból kell kiolvasni a finom
vetőmaghoz M mikro-adagoló rendszerrel.

1. vörös fogaskerék
A: mikro-adagoló rendszer
B: normális fordulatszám

8. ábra. Mikro-adagoló rendszer

Az adagolórendszer fedelének belső oldalára van erősítve a finom vetőmagcellák tisztító
kereke. Megakadályozza például a cellák dugulását pácolt vetőmag esetén. A diffúzőr fedele
alatt található a fogaskerekek mögött /9. ábra. 1/
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A finomvetőmag elvetése előtt vizsgálja
át a tisztítókorong működését.

9. ábra. Tisztító korong



A mechanikai hektárszámláló a mikro-adagoló rendszer esetében mutatja a teljes
bevetett területet; a kétadagolós vetőgépeknél a bevetett terület felét mutatja.

Vetőgép ellenőrzése
Mielőtt kimenne a vetőgéppel a mezőre, át kellene ellenőriznie az alábbiakat:
• előírt szállítási felületet, valamint a vetőgép figyelmezető táblákkal és kivilágítással való
megjelölését
• vetőgép traktorhoz történő kapcsolását
• könyök diffúzőrhöz kapcsolását
• sínsorok beállítását
• áteresztő csappantyúk nyitását és becsukását
• minden vetési szekció vetésénél:
1. A traktor kikapcsolt állapota alatt töltsön a tartályba kis mennyiségű vetőmagot.
2. Kikapcsolt mechanikus meghajtású adagolós vetőgépeknél biztonsági okokból a
következő módon kell eljárnia:
∗ ventilátor kikapcsolt állapotában a vetőkombinációt fel kell emelni, amíg a
meghajtó-kerék nem érinti a talajt.
∗ a meghajtó-kereket forgassa el kb. 1/2 fordulattal, ami által kis mennyiségű
vetőmagot juttat a könyökbe.
∗ kapcsolja be a ventilátort, hagyja röviden futni és kapcsolja ki újra.
∗ ellenőrizze, hogy minden vetőszekció kiengedte-e a vetőmagot.
• vörös átkapcsoló igényelt beállítását az adagolóberendezésen és a fojtó csappantyút a
ventilátoron
• mikro-adagoló rendszer be- vagy kikapcsolását
• osztó fedelét az elosztóban
• hajtótengely rákapcsolását
• kiürítő csappantyú elzárását
• tartály szitáját
Géphez csak a motor kikapcsolt állapotában közeledjen, kikapcsolt gyújtásnál,
behúzott féknél és akkor, ha minden mozgórész nyugalmi állapotban van. Tilos a
motor futása alatt a traktorból kiszállni.

!
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Kezelés vetés közben
Vetőgép beállítása terepi feltételeknek megfelelően
A vetőgépet a mezőn át kell állítani a vetéshez szállítási állapotból munkaállapotba.
Ha a vetőgép még nincs a traktorhoz kapcsolva, tegye meg azt.
A vetőgép lekapcsolása előtt tegye az alábbiakat:
• MT típusú vetőgép lásd a 23. oldal
• hidraulikus lehajtható tartóval ellátott vetőgép: kihajtani a tartót üzemi állapotba
• M típusú vetőgép kézi lehajtású tartóval:
∗ kihajtani és átcsavarozni az oldalrészeket
∗ vetőszekciók alatti kart felfelé húzni, amíg az kapcsoló be nem illeszkedik a két
profilcsőbe, lásd 10. ábra

1 kar
2 blokkoló csavar

10. ábra. Kézileg lehajtható tartó

Kapcsolja le a vetőgépet és tegye meg a következő műveleteket:
1. Szerelje le a kivilágítással ellátott táblákat és kapcsolja le az elektromos vezetékről.
2. Kapcsolja rá a traktor erőleadó tengelyét és állítsa be a helyes fordulatszámot.
3. Biztosítsa ki a kijelölőket.

!

Ne tartózkodjon felemelt jelölők alatt.

4. Töltse fel a vetőmagot.

!


A tartartály megközelítéséhez használja az arra szolgáló lépcsőt. Vigyázzon az
akadályokra /vetés, pálca-ráma/.
Gyakorlati tanácsok:
Nincs a tartályban semmilyen idegen test?
El van zárva a kiürítő csappantyú? Nincs a könyökben víz?
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5. Állítsa be a porhanyítókat.
6. A meghajtó-kereket tegye üzemi állapotba az MKS típusnál.
7. A mechanikus hektárszámlálót állítsa nullára.
8. A pálca rámáján állítsa be a pálcák lejtését és mélységét.
9. Kapcsolja be a hidraulikus köröket.
10. Kapcsolja be a Drillmat III sínsorait.
A jelölők vezérlése.
Jelölés egyszerű vezérlővel
Üzemi állapotukban a kijelölők csapszegekkel vannak biztosítva, amelyeket munka előtt
kibiztosítunk és a jelölőket kézileg lehajtjuk alsó helyzetükbe. A jelölők a traktor kabinjából
vezérelhetők a hidraulika karjával, amellyel az egyenes-vonalú hidraulikus motorhoz vezető
olajnyomást vezérli a billentő szerkezetben. Az olaj nyomásának növelésével mindkét kijelölő
felemelkedik és az olaj nyomásának csökkenésével az egyik jelölő üzemi helyzetbe
ereszkedik. Ha a másik jelölőt is le akarjuk ereszteni, ismételjük meg az előző lépéseket
(olajnyomás növelés – mindkét jelölő felemelése, olajnyomás csökkentés – a másik kijelölő
leeresztése.) A jelölők munkasebességének beállítására az olaj átfolyását szabályozó
fojtószelep szolgál.
Hidraulikus átkapcsolású jelölők elosztószelep segítségével.

!

Közutakon való szállításnál a jelölőket mindig szállítási helyzetükbe kell
biztosítani.

A jelölőket a traktor kabinjából vezérlik. Üzemi állapotukban csapszögekkel vannak
biztosítva, amelyeket a mezei munka előtt kibiztosítunk. A jelölők vezérlése az
elosztószelephez vezető kábelen elhelyezett elektromos kapcsolóval /előválasztás baloldali
vagy jobboldali jelölőre/ és hidraulikus kar segítségével történik, amely segítségével a
kiválasztott jelölőt leengedjük üzemi állapotába, vagy szállítási állapotába emeljük.
AK szeleppel vezérelt jelölés.
Szállítási állapotukban a jelölők mechanikusan biztosítottak, de az üzemi állapotba hozatal
előtt ki kell ezeket biztosítani.
MV, MS, MSh típusok vezérlése – a jelölők emelése a vetőgép hidraulikus körébe vezetett
olajjal van biztosítva, az áramlás iránya a vontatótól a vetőgéphez vezet. Az egyik jelölőberendezés leeresztésénél meg kell engedni az olajt a vontató-berendezéstől és ezt követően a
húzórugó elvégzi a jelölő billentését.
M, MK, MT típusok vezérlése – a jelölők emelése a vetőgép hidraulikus körébe vezetett
olajjal van biztosítva, az áramlás iránya a vontatótól a vetőgép ágához vezet, amelyben AK
szelep van elhelyezve. Az egyik jelölő-berendezés leeresztésénél meg kell változtatni az olaj
átfolyásának irányát.
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Mindkét jelölő üzemi helyzetbe történő leeresztésénél ki kell nyitni az AK szelep mellett
elhelyezett golyósszelepet, a jelölőt leereszteni üzemi helyzetébe és a golyósszelepet
ismételten elzárni.
A jelölők üzemi sebességének beállítására az olaj fojtószelepe szolgál. Az MV, M, Mk, MT
típusoknál a fojtószelep kétirányú, az azt jelenti, hogy a szelep segítségével a jelölők emelése
és leeresztése egyaránt szabályozható. Az MS, MSh típusoknál a fojtószelep egyirányú, az azt
jelenti, hogy a szeleppel az emelési sebessége vezérelhető. A jelölők leeresztésének sebességét
φ 1 mm nyílású bronz rekesz segítségével állítjuk, amely az AK szelepnél van elhelyezve.

!

A jelölők hidraulikus vezérlését a gyártó hidraulikus aggregáton tesztelte. A
hidraulikus kört SHELL DONAX TD olajjal van feltöltve.

Vetés ellenőrzése
A hibátlan vetés nagymértékben az Ön ellenőrzésétől függ. Néhány méter haladás után és
nagyobb területeknél ill. munkaközben is ellenőrizze a vetőmagot.
1. Nincsenek a vetőtömlők túllógva?
2. A vetés mélysége és a vetőmag takarása elégséges? Állítsa be a vetőszekciók első és hátsó
sorát.
3. A vetőszekciók a beállított mennyiséget vetik?
4. A vetőmag az áteresztő csatornákon akadály nélkül folyik?
5. Nincsenek a vetőszekciók bedugulva?
6. Nem akadályozza a maradéknövényzet a vetőszekciókat?
7. Helyes a jelölők és porhanyítók beállítása?
8. Helyesen kapcsol mindegyik áteresztő csappantyú?
9. A vetés alatt a tengelysebesség állandó?
10.A meghajtó-kerék szabályosan és rendszeresen forog?



Ha a mezőn dugulás vagy meghibásodás miatt megáll:

∗ blokkolja le sínsorok létrehozását a „Start/Stop” gombbal
∗ emelje meg a vetőgépet
∗ térjen vissza cca. 1 métert

Munkasebesség módosítása - a tengelysebesség betartása
A lehetséges üzemi sebesség 5 és 12 km/óra között a talaj fajtájától és a vetés előtti
előkészítéstől függ. Nehezebb talajviszonyoknál hajtson lassabban. Könnyű talajoknál és nagy
üzemi sebességnél az első vetősorok jobban fedettek a hátsó vetőszekciók által. A
vetőszekciók első sorában meglazítjuk a láncokat és csökkentjük az üzemi sebességet.
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Tartsa be a traktor erőleadó tengelyének fordulatszámát. A vetőmagelosztás pontossága
változhat, ha a fordulatszám minimális határérték alá csökken. Nagyobb vetési mennyiségek
esetén a tömlők eldugulása állhat be.

!

Centrifugális tengelykapcsolóval ellátott vetőgépeket, csak 1000 fordulat/perc
meghajtással használhatók. Az erőleadó tengely fordulatszámának legalább 650
fordulat/perc értéket kell elérnie ahhoz, hogy helyesen történjen a forgatónyomaték
átvitele.

!

A 540 fordulat/perc meghajtású vetőgépeket tilos 1000 fordulat/perc erőleadó
tengelyű traktorral használni. A ventilátor megrongálódhat.

Vetőgép forgatása - bevetetlen területek kiküszöbölése
Röviddel a mező széle vagy a fordulópont előtt csökkentse a motor fordulatszámát és a
vetőgépet menet közben emelje fel.



A fordulás után és az igényelt vetés kezdése előtt engedje le a vetőgépet megfelelő
motor- és erőleadó tengely fordulatszám mellet cca. 1 méterrel.

Meggátolja így a bevetetlen területek kialakulását, mert a vetőmagnak rövid időre van
szüksége ahhoz, hogy az adagolóberendezésből a vetésszekciókhoz jusson.

Kezelés vetés után
Tároló és adagolóberendezés kiürítése



Állítsa a traktort szilárd és sík helyre. Indítsa be a vetőgépet, biztosítsa a traktort
eltolódás ellen. Állítsa le a traktort és annak erőleadó tengelyét.

Vetés után a tartálynak és adagolóberendezésnek teljesen kiürültnek kell lennie:
1. Nagyobb mennyiségű maradék vetőmagot a 6. ábrán lévő kiürítő ajtón levő fordítható
súberén át részletekben ürítse ki. Ha a tároló majdnem üres, helyezzen edényt a kiürítő ajtó
alá és nyissa ki az ajtót.
2. Hajtókar segítségével forgassa az adagolóberendezést addig, míg a maradék vetőmag ki
nem ürül.
3. Esetleg a piszkot és az üledéket távolítsa el ecsettel.
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Hogy ne történhessen rágcsálók által okozott rongálás, a 11. ábrán lévő kiürítő
ajtókat hagyja nyitva.

11. ábra. A tartály kiürítése

Vetőgép leállítása
A vetőgépnek vízszintes és szilárd felületen kell állnia.
∗ Lekapcsolás előtt állítsa a vetőgépet támasztékaira. Esetleg emelje fel a porhanyítót.
∗ MT típus – legjobban állítható munkahelyzetbe.
∗ Lehajtható tartójú vetőgépet csak kibillentett állapotban állítsa le a vetőtömlőkkel történő
takarékosság érdekében valamint biztonsági okokból. Biztosítsa ezeket blokkoló
támasztékokkal.
∗ Kapcsolja le a hidraulikus és elektromos kivezetéseket és a traktor erőátadó tengelyét.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek, vagy ne menjenek tönkre a dugó kontaktusai.
Vetőmag igazítása



A módosított vetőmaggal történő munkálatoknál tartsa be a módosított vetőmag
gyártójának biztonsági útmutatásait.

Soha se igazgassa a tartályban lévő vetőmagot mechanikusan - kézzel, kellő hatás nem érhető
el és életét veszélyeztetheti. Finom vetőmagnál /pl. repce/ ne használjon ragadós pácokat,
mert befolyásolhatják a az adagolás pontosságát.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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M típusú vetőgép eltérései

!

- Ellenőrizze és húzza be gyakrabban a csavarkötéseket.
- Biztonsági okokból a vetőgépen kell, hogy legyen beléptető lépcső.

Porhanyítók beállítása
Négy porhanyító a vetőszekció tartójához van csavarozva. A keréknyomtáv módosítása után a
porhanyítókat úgy kellene beállítani, hogy a traktor külső nyomait lazítsák. Lehetőség szerint
állítsa ezeket legfeljebb 5 cm lazítási mélységre.

Tartókeret lehajtásának vezérlése az MS típusoknál
A gép munkahelyzetbe való beállítása előtt ki kell biztosítani a lehajtható részeket, 12a ábra.
A tartókeret munkahelyzetbe való állítását követően biztosítsa a lehajtható karokat M16-os
csavarral, 12b ábra. Szállítási helyzetbe való lehajtáskor a munkamenetet ellenkező
sorrendben ismételje meg.



A közutakon való szállításkor a tartókeret lehajtható részeit biztosítani kell, 12a
ábra.

A tartó lehajtásának vezérlése az MSh típusnál.
A gép üzemi helyzetbe történő állítása előtt ki kell biztosítani a lehajtható részeket (12a ábra),
és a hidraulikus tömlőket a vontató-berendezés hidraulikus köréhez kell csatlakoztatni. A
traktor hidraulikus vezérlésével eléri a tartó lehajtását üzemi helyzetébe, majd M 16-os (12b
ábra) csavarral biztosítható. Szállítási helyzet elérésénél a folyamatot ismételje meg fordított
helyzetbe.
! Közutakon történő szállításkor a tartó lehajtható részeit biztosítani kell.



A lehajtáshoz szükséges üzemnyomás 180 bar.



A közutakon való szállításkor a tartókeret lehajtható részeit biztosítani kell, 12a
ábra.
Biztosítsa be a traktor hidraulikus lehajtásának szelepét, amivel megelőzi a váratlan
lehajtódását. Ezen kívül zárja el a golyósszelepet a csatlakozó vezetékben.
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12a ábra Lehajtható részek biztosítása szállítási helyzetben

12b ábra Lehajtható részek biztosítása munkahelyzetben
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MT típusú vetőgép eltérései
Az MT típusú vetőgép nagy üzemi szélességeknél használatos. Két tartállyal és szállító
mechanizmussal van ellátva.

!

- Ellenőrizze és húzza be gyakrabban a csavarkötéseket.
- Biztonsági okokból a vetőgépen kell, hogy legyen beléptető lépcső.

13. ábra. MT típusú vetőgép 6 m üzemi szélességgel

Átépítés szállítási helyzetből üzemi helyzetbe

!

Az MT típusú vetőgépet tilos 10 km/óránál nagyobb sebességgel szállítani és ezt
csak üres tartályokkal.

1. Leengedni a segédlábat és a gépet leállítani

2. A gépet üzemi állapotba kapcsolni és
felemelni.
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4. A bal kereket kibiztosítani, kivenni,
90°-kal elfordítani, behelyezni a
nyílásba és biztosítani.

3. A rudat kibiztosítani és kivenni

5.A bal kereket és a meghajtást kibiztosítani, kivenni,
a kereket áttolni a rúd oldalára

6. Feltenni a kereket a meghajtóval
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magasabb

7. Felhelyezni a hajtótengelyt és biztosítani
rugalmas tengelykapcsolóval.

8. Kibiztosítani a tengelyt és kivenni.

Porhanyítók beállítása
Négy porhanyító a traktor porhanyító rámájához van csavarozva, és vetőgép porhanyítására
szolgáló négy pedig a vetőszekciók tartójához.

14. ábra porhanyító kapakések

Porhanyítók beállítása 14. ábra:
• üzemi mélység - legfeljebb 5 cm mélyen
• keréknyomokba helyezés:
 traktor-keréknyomtáv külső oldalain
 a vetőgép keréknyomtávok közepén
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Két adagolóberendezés beállítása
Finom vetőmagnál /pl. repce/ mindkét adagoló-berendezést külön kell beállítani. Különben
pontatlanság fordulhat elő. Kövesse a 14. oldalon található eljárást.

!

A mechanikus hektárszámláló félterületnyi bevetést mutat.

Vetőgép leállítása



A vetőgépnek vízszintes felületen kell állnia. A vetőgépet csak szállítási helyzetbe
állítsa le.

15. ábra 6 MT vetőgép leállítása
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MK típusú vetőgép eltérései
Vetőgép vázlata
Az MK típusú vetőgép olyan gép, amely gyorsfelfüggesztésű berendezéssel összeköthető a
mezőgazdasági gépek legnagyobb részével vagy pedig a szólóvetés alvázával.

1.
2.
3.
4.
5.

Meghajtó tengely
Feszítő
Paralelogramma
Vetőszekciók tartója
Sarkantyúkerék

16. ábra. MK vetőgép

!

3
1

2

4

5

- Ellenőrizze és húzza be gyakrabban a csavarkötéseket.
- Biztonsági okokból a vetőgépen kell, hogy legyen beléptető lépcső.

Vetőgép beállítása talajmegmunkáló gépre
Az MK vetőgépek gyorsfelfüggesztés segítségével hozzákapcsolhatók a legtöbb rotációs
boronához és porhanyítóhoz. Ha a vetőgép mechanikusan van meghajtva, a talajmegmunkáló
gép kell, hogy rendelkezzen erőleadó tengellyel a kapcsoláshoz.



Tartsa be a talajmegmunkáló gépe gyártójának utasításait.

A vetőgép erőleadó tengelyének fordulatszáma meg kell, hogy kölcsönösen egyezzen a
talajmegmunkáló gépével. Sorozatban az MK gépek 1000 fordulat/perc fordulatszámra
vannak kiképezve. A kardántengely maximálisan megengedett elhajlását nem szabad a
rákapcsolt vetőgép esetében túllépni, lásd a Kardántengely használati utasítását.
Ráillesztés rotációs boronára
Amennyiben a vetőgépet rotációs boronához kapcsolja, az Ön mezőgazdasági gépének eladója
által a rotációs boronára gyorsfelfüggesztést kell illeszteni. Ezután a rotációs boronák erőleadó
tengelyére szerelje rá a leszállított szíjtárcsákat a következő leírás szerint.
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!

A traktornak és vetőgépnek szilárd és sík felületen kell állnia. A vetőgépnek
támasztólábakon kell állnia. Ezen kombináció melletti munka esetében használjon
elégséges emelő erővel rendelkező traktort.

Szíjtárcsák karimájának szerelése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csavar
Kúp
Tárcsák karimája
Szíjtárcsa
Alátét
Csavar
Erőleadó tengely

17. ábra a szíjtárcsa összeállítása

1. Csavarozza a szíjtárcsát a szíjtárcsa karimájához. A 18. ábrán 4 szerelési lehetőség látható.

18. ábra. A szíjtárcsa és szíjtárcsa karimája szerelésének négy lehetősége

A szíjtárcsa karimájának 180°-os elfordításával további 4 szerelési lehetőség adódik.
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Az ékszíjtárcsa hátsó horony közepének távolsága gyorsfelfüggesztő hátsó élétől legalább 133
mm kell, hogy legyen.

1. Gyorsfelfüggesztő

19. ábra. A szíjtárcsa távolsága a gyorsfelfüggesztőtől

A karima és az erőleadó tengely profil átfedése
minimálisan 15 mm /lásd a 20. ábrát/. A kúpnak /2/ teljes hosszával kell feküdnie az erőleadó
tengely profilján.
1. Váltómű
2. Kúp

20. ábra a kúp behúzásának két lehetősége

2. Jelölje meg a szerelés helyzetét a traktor erőleadó tengelyén.
3. Helyezze rá a szíjtárcsa teljes karimáját a szíjtárcsával és kúppal a megjelölt erőleadó
tengelyre.
4. Könnyedén húzza be a három hosszú csavart.
5. Helyezze fel az ékszíjakat és illesszen /22. ábra./. Az illesztés után húzza be a három
hosszú csavart 33 Nm nyomatékkal.

!

Néhány üzemóra után ellenőrizze a csavarokat és a meglazult csavarokat húzza be.
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Rotációs boronák és vetőgép összekötése



Tolatáskor valamint a rotációs boronák és traktorral összekötött rákapcsolásakor a
traktor és a rotációs borona között személyek tartózkodása tilos.

6. Tolasson lassan a rákapcsolt rotációs boronákkal az előállított vetőgép közepe alá.
7. Óvatosan emelje fel a rotációs boronákat és a gyorsfelfüggesztőt kapcsolja a vetőgép
háromszögletű felfüggesztőjébe. A gyorsfelfüggesztő biztonsági rúdjának /1. ábra 21/ be
kell illeszkednie. Ellenőrizze a biztonsági rúd helyes beilleszkedését.
8. Távolítsa el a vetőgép segédlábait.

1.

Biztonsági rúd

21. ábra. a vetőgép rákapcsolása

Ékszíjak beállítása és illesztés



Kézzel ne nyúljon az ékszíjtárcsa és ékszíjak közé. Sérülés veszélye áll fenn.

9. Billentse el a ventilátort és helyezze rá az ékszíjakat. A ventilátor karja nem szabad, hogy
érintkezzen a gép rámával. Ha a ventilátor érintkezik a rámával /az ékszíjak nem feszülnek
eléggé/, cseréljük az ékszíjakat rövidebbre.

22. ábra. az ékszíjak felrakása, MK

!

Az ékszíjakat csak készletben vásárolja és cserélje.
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10. Ellenőrizze le a szíjtárcsák illesztését. A maximális eltérés /nem szögeltérés/ 0,5 mm lehet
a szíjtárcsák 100 mm-enkénti tengelytávolságára. Az ékszíjak pl. 500 mm tengelytávolságnál
nem futhatnak ferdébben 2,5 mm-nél. Minél pontosabban van betartva a hornyok
párhuzamossága, annál nyugodtabb a futás és az ékszíjak és tárcsák élettartama annál
hosszabb.
Szólóvetési alváz összekötése vetőgéppel
Abban az esetben, ha MK típusú vetőgéppel talajmegmunkáló gép nélkül akarunk vetni, a
vetőgéphez alvázat /23. ábra/ kell kapcsolnunk. A 4 szíjtárcsát, amely a rotációs boronák
váltóműjének erőleadó tengelyére volt erősítve, le kell szerelni karimával együtt és
hozzácsavarozni az alváz hornyolt tengelyére 6. Ezzel lehetséges a ventilátor meghajtása
traktorról kardántengelyen keresztül. Ezt követően a traktor alsó vontatóit rátoljuk az alváz
csapjaira és a rámát a harmadik ponttal felfogjuk, az 5 csappal biztosítjuk. Rátoljuk a
kardántengelyt és a vetőgép alá tolatunk, amely támasztólábakon áll.
Hidraulika segítségével felemeljük az alváz rámáját és beletoljuk a vetőgép tartójába. Az 1
csappal a vetőgép rámájához biztosítjuk. Felhelyezzük és megfeszítjük az ékszíjakat, amelyek
végső helyzetét feszítővel biztosítjuk. Elrakjuk a támasztólábakat és leengedjük a vetőgépet
alvázával a talajra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

biztosítócsap
rugalmas csap
rugó
szíjtárcsa
csap
hornyozott tengely

23. ábra. alváz szólóvetéshez

Magvezető csövek rövidítése
A paralelogramma hosszát a talajmegmunkáló géphez történő jobb illesztés érdekében
különböző helyzetekkel lehet változtatni. A vetőtömlőket rövidítse meg úgy, hogy ne lógjanak
túl. Ügyeljen arra, hogy a vetőpontok tartójának alsó éle legalább 30 - 35 cm-t legyen a felület
felett, lásd 32. oldal.
1 Fogóval szélesítse meg a tömlő felső kapcsát és utána húzza ki a foglaltból.
2 Késsel rövidítse meg a tömlőt a kellő hosszra.



Vigyázzon a sérülés veszélyére a tömlő késsel való rövidítésénél. A tömlők kemény
anyagú spirálisokkal vannak megerősítve.

3. A tömlőt dugja be a foglalatba és biztosítsa be kapoccsal, lásd 24. ábra.
A tömlőt dugja a foglalatba egészen az érzékelhető ütközőig. A tömlőknek
feszeseknek kell lenniük, ha a vetőszekciók az alsó helyzetben fekszenek.
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24. ábra. Magvezető csövek szerelése

Vetőpontok tartójának beállítása

!

A vetőpontoknak és a vontató hordozójának valamint a paralelogrammának kellő
távolságban kell lenniük a zömítő hengertől.

A 0,5 m-nél nagyobb átmérőjű zömítő henger ill. a zömítő henger fölé szerelt fejező
szerkezetek tartói esetében, az MK vetőgép vetőpontok tartójához létezik magasított fogantyú.
Ezáltal a helyesen beállított vetőpontok tartójának magasságánál is marad elég szabad hely a
paralelogramma és zömítő henger között.
Állítása be a vetőpontok tartóját a feszítőcsavarok segítségével 25. ábra úgy, hogy a tartó alsó
szélének magassága a talaj felületétől 30 - 35 cm legyen.



A talajmegmunkáló gép új beállításánál változik a vetőpontok tartójának helyzete.
Ezért szükséges a tartó ismételt beállítása.

25. ábra paralelogramma feszítőcsavarjai
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MV típusú vetőgép eltérései
Vetőgép vázlata
Az MV vetőgép nagy üzemi szélességeknél használatos hidraulikus lecsukható vetőszekció
tartóval.

1. Hajtókerék
2. Kettős kivitelezésű
tartály,
adagolóberendezésekkel,
kéményekkel, és
elosztófejekkel
3. Hidraulikusan lehajtható
ráma

3
2

1

26. ábra. MV típusú vetőgép

!
!

•
•
•

Ellenőrizze gyakrabban a csavarkötéseket és rendszeresen húzza őket be
Ügyeljen arra, hogy lehajtásnál és felhajtásnál ne törjenek meg a vetőtömlők
Biztonsági okokból a gép beléptető lépcsővel van ellátva

A traktornak és vetőgépnek sík és szilárd felületen kell állnia. Rákapcsolásnál a
traktor és a vetőgép között nem tartózkodhat semmilyen személy.

1. A vetőgépet kapcsolja a traktorhoz a három-pont felfüggesztő vontatójával vagy
gyorsfelfüggesztő segítségével.
2. Csatlakoztassa a hidraulikus kivezetéseket:
a. A jelölők vezérlése céljából a traktor egyes működésű vezérlőszelepére
b. A vetőegységek tartóinak hidraulikus lehajtása céljából a traktor kettős működésű
vezérlőszelepére
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A lehajtáshoz szükséges üzemi nyomás 130 bar. Abban az esetben, ha a lehajtás
vezérlőszelepe nincs megnyomva, a vetőegységek tartója az adott helyzetben
automatikusan biztosítva van.



A szállításnál biztosítsa a traktorban a hidraulikus lehajtás szelepét, és megelőzi így
a nem kívánt lehajtást. Azon kívül zárja el a gömbszelepeket a csatlakozóvezetéke.

Vetőgép leállítása



A vetőgépnek vízszintes szilárd felületen kell állnia.

A lekapcsolás előtt állítsa a vetőgépet lábakra.

!

Az MV gépet a hosszabb időre csak kihajtott állapotban állítsa le, különben kopnak
a vetőtömlők.

Forgás rákapcsolt vetőgéppel
1. A mező szélén történő fordulásnál csökkentse az üzemi sebességet és emelje fel a
vetőkombinációt.
2. Az emelés félmagasságánál kapcsolja ki a traktor erőleadó tengelyét.
3. A vetőkombináció ismételt használatánál kapcsolja be a traktor erőleadó tengelyét a motor
csökkentett fordulatszáma mellett. Csak utána növelje az üzemi sebességet.
Ezáltal meggátolja a nagy lökéseket a bekapcsolásnál és így védi a ventilátor meghajtását.
Üzem közben hajtson mindig az erőleadó tengely állandó fordulatszáma mellet, az optimális
terhelés elérése érdekében.

!

A centrifugális tengelykapcsolóval ellátott vetőgépek csak 1000 fordulat/perc
meghajtással használhatók. Az erőleadó tengely fordulatszáma el kell, hogy érje
legalább a 650 fordulat/perc értéket, hogy a forgatónyomaték helyesen lehessen
átvéve.
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Ventilátor hidraulikus meghajtása
Biztonsági útmutató
A ventilátor hidraulikus meghajtása az előírások szerint csak az M, MK, MT, MV
vetőgépeknél megengedett. Minden másfajta használat tilos. Ebből az okból keletkezett
károkért a Hlohovec-i MSZ nem vállal felelősséget. A traktor meghibásodására vonatozó
jótállás a helytelen rákapcsolás okán kizárt.
A ventilátor hidraulikus meghajtásának kezelését és annak karbantartásának ill. javításának
végrehajtását csak olyan személyek végezhetik, amelyeket megismertettek az esetleges
rizikókkal.
A hidraulikus gyors tengelykapcsolók lekapcsolását nyomás nélküli állapotban végezze!
Olvassa el és tartsa be a 2. fejezet utasításait - Biztonsági szabályok.

Műszaki adatok

2. táblázat A ventilátor hidraulikus meghajtásának műszaki adatai

Típus

M
MK
MK
MT
MT
MV

Üzemi
szélesség

3 - 4,5
3-4
4,5
6
8
5-8

Hidromotor
Abszorbciós Fordulatszám
(fordulat/
űrtartalom
3
perc)
(cm )
8
4150
8
4200
8
4400
8
4150
8
4600
8
4500

Olaj
áramlása
(l/perc)

Ventilátor
fordulatszáma
(fordulat/
perc)

40
40
43,5
40
43,5
43,5

4150
4200
4400
4150
4600
4500

Hidraulikus tömlők szerelése



Nagy nyomás alatt kifolyó olaj behatolhat a bőrbe és komoly sérüléseket okozhat.
Sérülés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Sosem szereljen hidraulikus elemeket a
traktor kabinjában!
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A hidraulikus tömlőket szerelje úgy, hogy a vetőgép emelésekor ne sérüljenek meg ill. ne
legyenek kopásnak kitéve.
Traktorhoz való kapcsolás
Működés leírása
Az olaj háromjáratú szelepen áramlik, amely által a kellő olajnyomást lehet beállítani a
hidromotor fordulatszáma szerint. A ventilátor eredő fordulatszámát a Drillmat III
vezérlőegységen szükséges ellenőrizni. A különböző vetőgépek ventilátorainak
fordulatszámai a 2. táblázatban vannak feltüntetve.
Nyomásnélküli visszamenő ág
A nyomásnélküli visszamenő ág a hidromotor meghibásodásának elkerülése végett szükséges.

!

A maximális elérhető nyomás a visszamenő ágban legfeljebb 10 bar.
Túl nagy nyomásnál a tengelytömítés kinyomódik.

A visszamenő ág rácsatolási helyének kiválasztásakor a traktor hidraulikus rendszeréhez a
következő pontokat kell figyelembe venni:
• a visszatérő olajnak a hidraulikus szűrőn keresztül kell áramlania
• a visszatérő olaj nem áramolhat szabályozó szelepen keresztül, mivel a visszatérő
ágban túlságosan megnövekedne a nyomás
Üzemeltetés

!

Ventilátor maximálisan megengedett fordulatszáma 5000 fordulat/perc!
Ügyeljen a hidraulikus összekötések minőségére!
A fordulatszám beállítását csak álló ventilátornál végezze. Átállítás a ventilátor
üzeme alatt a gép meghibásodásához vezethet.
A vetőgép típusától és üzemi szélességétől függően a vetőgép helyes működésének
érdekében a ventilátor bizonyos fordulatszámát meg kell tartani (lásd 36. oldal / 2.
táblázat).
Szabályozó
csavar

A= Bevezetés a hidromotorhoz
B= Elvezetés a hidromotortól
P= Bevezetés
T= Elvezetés

Csavar

27. ábra háromjáratú regulációs szelep

Biztonsági
anyacsavar
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Traktorhoz történő kapcsolás
Összekötők és konnektorok egyes gyártók traktorainál különbözhetnek.
A traktoron történő átkötéseket a következő sorrendben végezze:
1. Visszavezető vezeték (T)
2. Bevezető vezeték (P)
Első üzembe-helyezés
Az első üzembe helyezés alkalmával a fordulatszámot addig kell állítani, amíg a hidraulikus
olaj el nem éri üzemi hőmérsékletét és a ventilátor fordulatszáma nem lesz állandó.
Hideg olajjal történő üzembe helyezés esetén és háromjáratú szabályozó szelep változatlan
helyzeténél (27. ábra.) a bemelegítő fázis alatt a ventilátor valamivel gyorsabban forog. Az
olaj üzemi hőmérsékletének elérése után a fordulatszám az eredetileg beállított értéken lesz.
Használat különböző traktorok esetén
Átfolyási szabályzószeleppel ellátott traktoroknál
 Nyissa ki teljesen a háromjáratú átfolyási szabályzószelepet (27. ábra). A háromjáratú
átfolyási szabályzószelep teljesen nyitva van, ha a szabályzócsavar teljesen be van
csavarva.
 Aktivizálja a traktoron levő szabályzószelepet.
 A kellő fordulatszámot állítsa be a traktor olajmennyisége szerint.
Átfolyási szabályzószelep nélküli traktoroknál, vezérlőszivattyú nélkül
 A kellő fordulatszámot állítsa a szabályzócsavarral (27. ábra.) a háromjáratú átfolyási
szabályzószelepen
Átfolyási szabályzószelep nélküli traktoroknál, vezérlőszivattyúval
A háromjáratú átfolyási szabályzószelepet át kell állítani kétjáratúra. Az átállítás menete:
 Lazítsa meg a biztosító csavart (27. ábra.)
 A csavart tejesen csavarja be. A csavar becsavarásával átállítható az átfolyási
szabályzószelep kétjáratúra.
 A biztosítóanyát húzza be újra.
 A kellő fordulatszámot állítsa be az átfolyási kétjáratú szabályzószelep szabályzó
csavarjával.

!
!

A háromjáratú átfolyási szabályzószelepet átállítása kétjáratúra vagy fordítva csak
álló ventilátor mellet végezhető. Az átállítás a ventilátor üzeme alatt a gép
meghibásodáshoz vezethet.

A ventilátor hidraulikus meghajtása a gyártó által hidraulikus aggregáttal tesztelt. A
ventilátor meghajtásának hidraulikus köre SHELL DONAX TD olajjal van
feltöltve.
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További tartozékok
Egyszerű pálcák
Az egyszerű pálcák a késes vetőszekciókhoz történő szerelésre szolgálnak. Tárcsás vagy DXD
vetőpontok használatánál S-pálcákat kell használni. Az egyszerű pálcákat rá kell csavarozni
mindegyik hosszú vetőpontra és a külső rövid pontra.

28. ábra egyszerű pálcák

S pálcák

!

A közutakon történő közlekedés esetén a pálcák rámáját le kell hajtani!

Az S pálca a vetőmag egyenletes takarására szolgál a magok nagyobb mértékben növényi
maradványokat tartalmazó talajba történő vetése esetén.
Szerelés
A pálca tartóit csavarozza a vetőpontok tartójára. A vetőpontokon tartóján található fogantyúk
helyzetét a vetőpontok távolsága és a szerelőtér alapján határozza meg. A pálca-ráma nem
érhet a vetőgép más részeihez.
Az MT vetőgépen a kerék tere szállítási helyzetben a pálca lehajtható rámája által érhető el.
Beállítás
• pálca rámájának nyomása: húzórugók segítségével /2, 29. ábra./
• takarás mélysége: ütköző segítségével/3, 29. ábra./
• takarás lejtése: függesztő-nyílás segítségével /1, 29. ábra./
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1.
2.
3.
4.

1

függesztő-nyílás
húzórugó
ütköző
függesztő-nyílás

4

3

2

29. ábra. Pálca-ráma

Tartályhoz vezető lépcső



Személyek szállítása a kiléptető lépcsőn tilos. A vetőgépről történő le- vagy
felszálláskor tilos a gép más részeit használni.

A vetőgépek kiléptető lépcsője megkönnyítik a tartály töltését.
A tartály felépítménye
A vetőmagtartály felépítményét a 4,5 MK, 4,5 M a MT vetőgépekhez megszokott módon
adják. Utólagos szerelés esetén a következő módon járjon el:
1.
2.
3.
4.

Szerelje le a tartály ponyváját és a segédkonstrukciót.
A felépítményt illessze a tartályra.
A felépítményt a tartállyal együtt fúrja át és csavarozza össze.
Csavarozza a ponyva segédkonstrukcióját és a ponyvát a tartály felépítményéhez.

Az elosztó fedele
A vetőmag szélesebb sorokba történő vetése az elosztó sima fedelének redukciós fedélre való
cseréjével lehetséges. A redukciós fedelek típusait az eladónál ismerheti meg vagy közvetlen a
Hlohovec-i MSZ-ben.

30. ábra redukciós fej szerelése
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31. ábra elosztó 32, elosztó sima fedele 32, redukciós
fedél 32/16 a 32/11

A redukciós fedelet csavarozza fel úgy, hogy a redukciós fedélen található nyíl a menet
irányába mutasson. A 24/12 redukciós fedeleknél két szerelési lehetősége van:
• redukciós fedél nyila a menet irányába mutat – csak hosszú vetési szekciókat vetnek, 32.
ábra
• redukciós fedél nyila el lett tolva a menet irányán kívülre – csak rövid vetési szekciókat
vetnek,

Menet iránya
• vetőszekciók vetnek
◊ vetőszekciók lezártak

32. ábra vetés hosszú vetőszekciókkal

33. ábra. vetés rövid vetésszekciókkal



Ha felszereli az elosztó redukciós fedelét, módosítsa a jelölők beállítását.
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Mechanikus csappantyúk, elzáró csappantyúk, áteresztő csappantyúk
Mechanikus csappantyúk
A mechanikus csappantyúkat a vetőszekciók blokkolásához vagy az üzemszélesség
redukálásához használhatja. A felső állapotba a vetőmag visszaáramlik a tartályba, lásd a 34.
ábrát. A mechanikus csappantyúk használata esetén ne töltse meg a tartályt maximálisan, hogy
lehetőség legyen a vetőmag problémamentes visszaáramlására.

1. Mechanikus csappantyú fenti helyzetben, a
vetőmag visszaáramlik a tartályba

34. ábra
elosztóra szerelt mechanikus csappantyú

Erősítse a mechanikus csappantyút a vetőszekció tömlőjére, amelyet blokkolni kell, lásd 33.
ábra. Ügyeljen a szerelés helyes irányára, lásd a 35. ábrát:

a
a./ sima oldalt a vetőszekció pontjának kell szerelni
b./ bemélyedt felét az elosztó irányba kell szerelni

35. ábra mechanikus csappantyú szerelési iránya
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b

Elzáró csappantyúk
Az elzáró csappantyúk a sínsorok képzéséhez szükségesek. Elzárt csappantyúnál a vetőmag a
szomszédos sorokba kerül vetésre.

36. ábra
elosztóra szerelt elzáró-csappantyúk

!

A vetőmag akadály nélkül kell, hogy áramoljon az elzáró csappantyún keresztül

Elzáró-csappantyút a következő módon szerelje az elosztóra, /lásd a 37. ábrát/:
1. Ha elhatározta, melyik vetőszekcióval akar sínsorokat kialakítani, kapcsolja le a
magvezetéket az elosztóról.
2. A csavart csavarja be az elzáró-csappantyú megfelelő nyílásába.
3. Az elosztó típusa szerint válasszon helyes szorítókapcsot és tegye az elosztó kimenetére,
amelyet el kell zárni. A hornyot helyezze pontosan az elosztó kimenetének szélére.
Mindkét elzáró csappantyút tegye fel egészen ütközőig.
4. A csavart húzza be enyhén úgy, hogy a csappantyút lehessen mozgatni.
5. Ellenőrizze az elzáró csappantyú helyes elhelyezését az elosztó kimenetén.
6. A magvezető csövet tegye az elzáró csappantyú nyílására és erősítse fel szorító kapoccsal.
7. Az elzáró csappantyút kapcsolja a szerelődobozra.
8. Ellenőrizze le a csappantyú helyes működését. Esetleg rövidítse meg a tömlőket /lásd a 31.
oldalt/.
9. Az első munkaórák után ellenőrizze le az elzáró csappantyúk erős illesztését. Ellenőrizze a
keréknyomtávot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tömlő
Szorítókapocs
Elzáró csappantyú
Csavar
Szorítókapocs elosztóhoz 32 vagy 40 nyílássokkal
Szorítókapocs elosztóhoz 24 nyílássokkal

37. ábra.
Elzáró-csappantyú szerelésének szorító csíptetői
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Áteresztő csappantyúk
Az áteresztő csappantyúkkal (1, 38. ábra.) sínsorokat alapíthat úgy, mint az elzáró
csappantyúkkal. Az áteresztő csappantyúk használata esetén a vetőmag a tartályba áramlik
vissza. A PK áteresztő csappantyúk esetében a vetőmag visszajön az elosztó alatti térbe, amíg
a PKH csappantyúk esetében a vetőmag a tömlőkivezetésen keresztül a garat gyűjtőkosarába
jön vissza.

1.
2.
3.
4.

Áteresztő csappantyú
Visszavezető tömlő
Elosztó
Gyűjtő harang

38. ábra
PKH áteresztő csappantyú szerelése az elosztóra

Sínsor jelölő



Az utakon történő szállításnál a jelölőt le kell csukni és biztosítani.

A sínsor jelölő sínsorokat alkot a permetezőnek. A hidraulikus henger a Drillmat III sínsor
alapján vezérelt. A kar mindig leereszkedik, ha a vetőszekciókat blokkolják a csappantyúk.

39. ábra
Sínsorok jelölője

A kéttárcsás jelölő /lásd a 39. ábrát/ olyan ritmusokhoz szabott, amelyeknél mindkét sínsor
egy menet alatt van létrehozva.
Az egytárcsás jelölő olyan ritmusokra szabott, amelyeknél mindkét sínsor egy menet oda és
vissza menet alatt van létrehozva.
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A sínsor jelölő a vetőszekciók tartójához van csavarozva.

!

Ha a vetőgép osztott vetőszekció tartóval lett ellátva (MT), ne rögzítse a sínsor
jelölőt a két tartó összekötési helyéhez

A sínsor jelölőket egyenesen a lezárt vetőszekciók után kell beállítani. Nem akadályozhatják a
pálca rugóinak működését. A jelölő hosszát megváltoztathatjuk a jäckl profilok egymásba
tolásával.
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Ápolás és karbantartás



Tartsa be a használati és ápolási utasítás útmutatóit a 7. oldalon.

Karbantartás
Tisztítás
Rendszeres tisztítással eléri az üzemi megbízhatóságot és a gép optimális teljesítményét.

!

A Drillanant III és a ventilátor fedelének tisztításánál tilos nagynyomású
tisztítóberendezéseket, ill. közvetlen vízsugarat használni. A fedelek, csavarkötések
és golyóscsapágyak nem vízhatlanok.

A sorvetőgépet tisztítsa kívülről; hogy elfolyhasson a víz, szerelje le az injektor könyökét.
Távolítsa el a piszkot és rozsdát az ékszíjtárcsákból.
Az adagolóberendezés kerekét tisztítsa keskeny kefével.
A vetőszekciókat, a tömlőket, a tartályt, az adagolóberendezést és a ventilátort tisztítsa
sűrített levegővel.
• Távolítsa el a meghajtó szekrény fedelét és tisztítsa ki a láncmeghajtást.

•
•
•
•

Vetőgép tárolása
Amennyiben üzemen kívül óhajtja helyezni a vetőgépet, az említett pontokon kívül tartsa be a
következő utasításokat:
• A vetőgépet állítsa le fedett területen és tegye támasztó lábakra.
• A vetőmag tartályát ürítse ki teljesen és fedje le ponyvával.
• A kiürítő ajtókat hagyja nyitva /rágcsálók általi megrongálás megelőzése/.
• Szerelje le a Drillant III vezérlőegységet és tárolja száraz helyen. A beállított értékek
megőrződnek.
• Szerelje le az ékszíjakat.
• Védje a gépet korrózióval szemben. Amennyiben spray formában használ olajt, használjon
csak olyan olajt, amely biológiailag könnyen bomlik.

47

Rendszeres ellenőrzés
Rendszeres ellenőrzés és a Hlohovec-i MSZ pótalkatrészeinek használata a vetőgép hibátlan
üzemelésének feltételei és meghosszabbítják élettartamát.

1. Az első vetés előtt
Ellenőrizze:
• levegőnyomást a gumiabroncsokban
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR - 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
• ékszíjak feszítését
• villanyszereléseket
• hidraulikus vezetéket – nyomás-gátlókat
• levegővezetéket
• magvezeték tömlőit
• adagolóberendezését
• vetőpontok távolságát
• minden csavarösszekötés behúzását
• meghajtó tengelyét és az adagoló meghajtását
• tartály tisztaságát
• vetőmagállapot jelzőjét
• sín sorok működését
• vetőgép rákapcsolását a három-pont gyorsfüggesztő szerkezetre és a
gyorsfüggesztőét a traktor befogószerkezetére

Vigyázat!
Naponta ellenőrizni a magvezetékek és vetőszekciók áteresztőképességét.
Az idény befejezése után a gépet alaposan lemosni és megszárítani levegősugárral.
2. 50 ha után
Ellenőrizze:
• levegőnyomást a gumiabroncsokban
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR - 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
• ékszíjak feszítését /a megfeszítet szíjak megengedett mozgása 5-8
mm cca70 N terhelőerőnél/
• tartály tisztaságát
• magvezető-csövek meghajlását /betartani a tömlők lejtését/
• csavarokat a vetőszekció tartóin
• gyorsfelfüggesztő biztosítását
• meghajtás láncainak feszítését
• jelző biztosítócsapjait
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3. Minden 50 ha utáni ellenőrzés
Ellenőrizze:
• ékszíjak feszítését
• tartály tisztaságát
• csavarokat a vetőszekciók tartóin
• magvezető csövek behajlását és minden pont tisztaságát
4. Minden 150 ha utáni ellenőrzés
Ellenőrizze:
• vetőgép csavarkötéseit
• láncmeghajtás kenését
• tartály tisztaságát
• hidraulikus vezetéket
• vetőpontok távolságát
• levegővezetéket
• eltávolítani a védőponyvára hullott piszkot
5. 300 ha után
Ellenőrizze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csavarkötéseket a vetőgépen
láncmeghajtás kenését
tartály tisztaságát
hidraulikus vezetéket
vetőpontok távolságát
levegővezetéket
ventilátor csapágyait
ékszíjak feszítését
sínsorok működését
elbillentési PVC perselyek összetételét
adagolót /törlőgumi, kefe - tömörség/

•
•
•
•
•
•
•

vetőgépet vizuálisan
gumiabroncsok nyomását
tartály tisztaságát
meghajtóláncok feszítését
ékszíjak feszítését
adagoló meghajtását
adagolót /törlőgumi, kefe - tömörség/

6. 600 ha után
Ellenőrizze:

7. 1000 ha után
Szerviz technikus általi szakellenőrzés.
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Ellenőriztesse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektromos vezeték részeit
hidraulikus vezetéket
vetőpontok sarkantyúit és éleit
adagolót /törlőgumi, csillagkerék, csapágyak, csappantyú, foglalat,
palást, tüske, fogaskerekek/
vetőgép minden csapágyát
jelölők tárcsáit
alváz biztosítócsapjait és rugóit
ékszíjakat
gumiabroncsok kopását
levegővezetéket és magvezetékeket
rugók teljes állapotát
vetőpontok tartóit
elbillentési PVC perselyek összetételét

Ellenőrzés 1000 ha után – minden 150 ha után az utasítás szerint.

Befejező rész
A kiegészítő részek használati és karbantartási útmutatásai ezen utasítás
kiegészítésként csak azokhoz a gépekhez adjuk, amelyekre ezek a berendezések rá lettek
szerelve a felhasználó óhaja szerint.
A gyártó fenntartja jogát a gép további fejlesztésére és modernizálására
alaptulajdonságuk és használati értékük megőrzése mellett. Ezért az Ön gépe különbözhet
egyes részleteiben a leírt típustól.
Befejezésül gépünkkel kényelmes és effektív munkát kívánunk Önnek és a jövőben
mindig szívesen vesszük konstruktív javaslatait és a témára irányuló ötleteit a további
tökéletesítés érdekében.
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Néhány meghibásodás eltávolítása

A következő áttekintés alapján az esetleges hibákat könnyen eltávolíthatja.
Mechanikai részek
Hiba
Lehetséges ok
Eltávolítás
Recsegő hang az adagoló- Túl nagy vetőmag
Szerelje le a tépőtengely
berendezésben
Idegen test
rugalmas csapjait
Vetőmagmennyiség
Nedves vetőmag
önkényesen változik
Túl szabadon fut az orsó Húzza be az anyát az
adagoló hajtókarján
Kamravető hengere
Tisztítsa ki a hengert,
eldugult
ellenőrizze a tisztítótárcsát
Finomvetésnél nincs a
Betolni a vörös kereket
vörös fogaskerék betolva
Finom vetőmagnál:
Adagolórendszerben a
Cserélje a tömítést
mikro-adagolórendszer
tömítés rágcsálók által
használata setén nem
károsodott
lehet 4-5 kg/ha-nál
kevesebbet elérni

Magleadás túl nagy

Elvetett
vetőmagmennyiség túl
nagy

Vetőmagleadás túl kicsi

Minden második sor
vetése késlekedik

Tömítés nem nehezedik
a tengelyre
Kézi meghajtó túl gyors
forgatása a
vetéspróbánál
Finom vetőmagnál: nincs
a vörös fogaskerék
betolva
Helytelen áttétel a
hajtókerék meghajtó
szekrényében
Hibás beállítás
Vetőmag lemérése hibás
Mikro-vezérlő rendszer
be van kapcsolva
Finomvetőmag
vetésénél: a kamrák
piszkosak, a tisztítókerék
leblokkolt
Hátsó vetőszekciók túl
mélyre vetnek
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Állítsa be a tömítés
helyzetét
Betartani az
1 fordulat/percet

Oldal
15
17
16

-

16

Tolja be a vörös kereket
16
Ellenőrizze a fogak számát
az ND /pótalkatrészek/
katalógus szerint
Javítsa meg a beállítást
Kapcsolja ki a mikrovezérlő rendszert

14
16
17

Növelje a nyomást az első
szekciókon, központilag
csökkentse a nyomást a
vetőszekciókra

12

Semmilyen vetőszekció
Könyök bedugult, nincs
nem szolgáltat vetőmagot a hajtótengely
rákapcsolva

Magvezető-csövek
bedugultak

S-pálca mélyen dolgozik

S pálca behordott
Jelölő karja
gyorsan/lassan billen
vagy végképp nem billen

Biztosítani az erőleadó
tengely helyes
fordulatszámát, rákapcsolni
a hajtótengelyt
Nincs az erőleadó
Bekapcsolni az erőleadó
tengely bekapcsolva
tengelyt
Vetőszekciók bedugultak Vetőszekciókat kitisztítani
(agyaggal)
Normális vetésnél:
Fojtócsappantyút normális
fojtócsappantyú finom
vetőmaghoz kell állítani
vetőmag vetésére van
állítva
Magvezető cső
Ellenőrizni a magvezető
meghajlott vagy megtört csöveket, esetleg
lerövidíteni őket
Ventilátor kis
Tartsa be a ventilátor
fordulatszáma
helyes fordulatszámát
Csökkenteni a nyomást a
vetőszekciókra
Helytelenül beállított
Pálca rámát beállítani
helyzet
Rossz munkaszög
Csökkenteni a
munkaszöget
Hiányzik a fojtószelep a Szelepet felszerelni
hidraulikus kuplungban
Fojtószelep bedugult

15

31
20,35
12
38
38
-

Szelepet kitisztítani

-

.
.
Ventilátor hidraulikus meghajtása
Hiba
Hidraulikus motor
tömítése kinyomódott

Szivárog az olaj a
hidromotorból
Elégtelen fordulatszám

Hidraulikus olaj
melegszik

Lehetséges ok
Túl nagy nyomás a
visszamenő ágban, beés kivezető ágak
felcserélése
Elhasználódott vagy
helytelenül felszerelt
tengelytömítés
Helytelenül beállított
háromjáratú
vezérlőszelep, a traktor
nem ad elég olajt vagy
nincs elérve az üzemi
nyomás
Túl nagy olaj átáramlás

Eltávolítás
Visszamenő ág legfelső
nyomása 0,15 Mpa,
hidraulikus
csatlakoztatások helyes
bekötése
Szereljen fel új tömítést

Oldal
35

Ellenőrizni az áramlási
háromjáratú
vezérlőszelepet,
hidraulikus szivattyút és
nyomásvisszacsapó
szelepet
Pót olajhűtőt
felszerelni, háromjáratú
vezérlőszelepet
átállítani.
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35

-

Meredekségi
elérhetőség (°)
Vontató-berendezés
teljesítménye (HP)

Méretek üzemi
helyzetben (m):
5. Szélesség
6. Hosszúság
7. Magasság
Üzemi sebesség
(km/h)
Szállítási sebesség
(km/h)
Napi teljesítmény
(ha)
Tömeg vetőmag
nélkül (kg)
Tartályok űrtartalma
(dm3)

Méretek szállítási
helyzetben (m):
2. Szélesség
3. Hosszúság
4. Magasság

Modell
Üzemszélesség (m)
Sorok száma/
sorszélesség (cm)

630

650

530

650

80

25-30

20-25

60

10

10

11

5-12

5-12

11

4,0
1,6
2,0

MS
2,97
1,6
2,0

2,97
1,6
2,0

M
2,97
1,6
2,0

24/12,5
32/9,4

3

M, MS
4
24/16,7
32/12,5
40/10

3. táblázat Vetőgépek műszaki adatai

Műszaki adatok

90

11

950

683

27-32

10

5-12

4,5
1,6
2,0

MS
2,97
1,6
2,0

4,5
32/14
36/12,5
40/11,2

120

11

650

530

10-15

10

5-12

3,2
1,9
2,2

MK
2,97
1,6
2,0

140

11

650

630

12-20

10

5-12

4,2
1,9
2,2

MKS
2,97
1,6
2,0
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160

11

950

683

12-20

10

5-12

4,7
1,9
2,2

-

MK, MKS
3
4
4,5
24/16,7
32/14
24/12,5
32/12,5 36/12,5
32/9,4
40/10
40/11,2

100

11

2x950

1330

45

10

5-12

6,0
2,0
1,8

2,5
7,3
2,3

48/12,5
64/9,4

6

8

140

11

2x950

1450

60

10

5-12

8,0
2,0
1,8

2,5
9,3
2,3

64/12,5

MT

100

11

2000

1950

38

10

5-12

5,0
2,6
2,7

3,0
3,5
2,8

40/12,5
48/10,4

5

120

11

2000

2130

45

10

5-12

6,0
2,6
2,7

3,0
3,5
2,8

48/12,5
64/9,4

6

6,6

120

11

2000

2146

50

10

5-12

6,6
2,6
2,7

3,0
3,5
2,8

48/13,8
64/10,4

MV

160

11

2000

2220

60

10

5-12

8,0
2,6
2,7

3,0
3,5
3,3

64/12,5

8
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