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Úvod
Predhovor
Pred prvým uvedením do prevádzky riadkového sejacieho stroja si prosím preštudujte veľmi
pozorne pokyny v návode na obsluhu. Týmto zabránite poškodeniu, zmiernite náklady na
opravy a výpadky, zvýšite spoľahlivosť a životnosť Vášho stroja. Dodržujte bezpečnostné
pokyny! Poľnohospodárske družstvo Hlohovec nemôže prevziať zodpovednosť za poškodenie
alebo nesprávnu funkciu zapríčinenú nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.
Účelom tohoto návodu na obsluhu je podrobne Vás zoznámiť s prácou vášho sejacieho stroja,
aby ste boli schopní plne využiť jeho pracovné možnosti. Najskôr je sejací stroj opísaný
všeobecne. Potom sú vymenované zvláštnosti jednotlivých typov. Kapitoly „Prídavné
zariadenia“, „Údržba“, „ Odstránenie porúch“, sú spoločné pre všetky typy sejacích strojov.
Pojmy „vpravo“, „vľavo“, „dopredu“, „dozadu“ sa zohľadňujú z pohľadu v smere jazdy stroja
dopredu.
Návod na obsluhu si musia preštudovať a pokyny dodržiavať všetky osoby, ktoré budú so
strojom prevádzať napr. nasledujúce úkony:
 obsluhu / vrátane prípravy, odstránenia porúch počas prevádzky, údržba/
 servisné práce a prehliadky
 prepravu
Vzhľadom k technickým inováciám si vyhradzujeme právo na zmeny technických údajov,
ktoré sú zaznamenané v tomto návode na obsluhu.
Smernice vzťahujúce sa na záruku.
1. Na naše výrobky sa vzťahuje záručná doba 24+12 mesiacov, ktorá sa počíta odo dňa
dodávky stroja užívateľovi.
Záruka nezahrňuje :
• náhradné diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu.
• všetky prípady úmyselného poškodenia
• poškodenia spôsobené neodbornou obsluhou stroja, príp. nedodržaním predpisov o
obsluhe
• mechanické poškodenie počas dopravy
2. Nároky na záručnú opravu môžu byť uplatňované len v prípade, že zariadenie nebolo
užívateľom, ani inou osobou upravované. Pre uznanie záruky nesmie byť výrobný štítok
umiestnený na riadiacej jednotke elektronického zariadenia poškodený.
3. Počas trvania záručnej doby odstráni dodávateľ - výrobca bezplatne závady a poruchy
spôsobené vadným materiálom, príp. vadnou montážou, pri dodržaní týchto podmienok:
- užívateľ stroja musí písomne oznámiť dodávateľovi - výrobcovi vznik a rozsah závad
a porúch. Na základe písomného oznámenia dodávateľ - výrobca zabezpečí
odstránenie závady.
4. Pri uplatňovaní záruky je potrebné vždy predložiť potvrdený záručný list a výrobné číslo na
záručnom liste musí súhlasiť s výrobným číslom sejacieho stroja.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy.
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Bezpečnostné pokyny
Nasledujúce bezpečnostné pokyny platia pre všetky kapitoly v návode na obsluhu.
Bezpečnostné značky
Na stroji

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na
obsluhu!

Nezdržujte sa v dosahu sklápacích
častí sejacieho stroja!

Montážne otvory nepoužívajte na zdvíhanie sejacieho
stroja!
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V tomto návode
V návode na obsluhu sú rozlišované tri rôzne bezpečnostné odkazy. Sú použité nasledujúce
zobrazenia:


!


k uľahčenie práce so sejacím strojom

môže prísť k poškodeniu stroja

pri nebezpečí poranenia

Dbajte o to, aby bezpečnostné štítky na sejacom stroji boli čitateľné a poškodené štítky
vymeňte. Toto platí zvlášť pri výmene dielov, alebo konštrukčných skupín pri opravárenských
prácach. Bezpečnostné štítky obdržíte u vášho predajcu.
Dodržiavajte tieto odkazy, zabránite tým nehodám. Poskytnite tieto bezpečnostné pokyny
ostatným užívateľom. Prerušte každú pracovnú činnosť nezodpovedajúcu bezpečnosti.
Použitie podľa predpisov
Sejacie stroje sú konštruované podľa technického stavu a podľa uznávaných bezpečnostných
technických pravidiel. Napriek tomu môže pri používaní týchto sejacích strojov prísť
k poraneniu užívateľa alebo inej osoby. Takisto môže prísť k poškodeniu samotného sejacieho
stroja, alebo niektorých súčastí príslušenstva.
Dbajte na to, aby sejací stroj bol vždy v dobrom technickom stave, aby bol používaný iba pre
účely, na ktoré je určený . Všetky poruchy na sejacom stroji, ktoré by mohli porušiť bezpečné
používanie sejacieho stroja je nutné ihneď odstrániť.
Sejací stroj môžu obsluhovať a prevádzať na ňom údržbu a opravy iba osoby, ktoré tieto
činnosti dokonale ovládajú a ktoré sú oboznámené s prípadnými rizikami.
Originálne náhradné diely a príslušenstvo od PD Hlohovec sú konštruované špeciálne pre
sejacie stroje PNEUSEJ-ACCORD. Náhradné diely a príslušenstvo nami nedodané nie sú
preskúšané a odsúhlasené. Použitie neoriginálnych výrobkov môže okrem iného negatívne
zmeniť konštrukčne určené vlastnosti vašeho sejacieho stroja a tým ovplyvniť bezpečnosť
ľudí. Za škody spôsobené použitím neoriginálnych dielov a príslušenstva je vylúčená
akákoľvek zodpovednosť zo strany PD Hlohovec.
Sejacie stroje PNEUSEJ-ACCORD sú určené iba pre siatie. Za škody vzniknuté
neprimeraným použitím nepreberá PD Hlohovec žiadnu zodpovednosť.
Všetky preventívne opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce, ochrany zdravia a dopravnej
bezpečnosti musia byť vždy dodržiavané.
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Nesprávnym používaním sa rozumie aj nedodržanie inštrukcií uvedených v návode na
obsluhu alebo nedodržanie servisných požiadaviek a požiadaviek od výrobcu.

Spoľahlivosť prevádzky
Sejací stroj je možno použiť len vtedy ak sú všetky bezpečnostné zariadenia umiestnené na
stroji a sú funkčné.
Skrutkové spoje by mali byť kontrolované v pravidelných intervaloch a v prípade potreby
musia byť dotiahnuté.
Taktiež tlak v pneumatikách je potrebné pravidelne kontrolovať.
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
V prípade, že sa vyskytne na sejacom stroji závada, okamžite prerušte prácu a zaistite stroj!
Závadu je potrebné ihneď odstrániť.

Zodpovednosť za poškodenie
Váš sejací stroj PNEUSEJ-ACCORD je vyrobený s maximálnou starostlivosťou. Ale i tak sa
pri správnom používaní môžu vyskytnúť závady pri siatí vedúce až k výpadku, ktoré môžu
byť spôsobené:
•
•
•
•
•
•
•

rozdielnym zložením osiva a hnojiva /veľkosť zŕn, hustota, tvar, spracovanie,
súdržnosť/
zanesením alebo priľnutím /napr. nečistota, burina, vlhké hnojivo/
opotrebovaním súčiastok /dávkovacie zariadenie, klinový remeň/
poškodením vonkajšími vplyvmi
nesprávnymi otáčkami sejacieho stroja a nesprávnou rýchlosťou
nesprávnym nastavením sejacieho stroja /zlá montáž, nedodržanie tabuliek
nastavenia/
chybami pri pripojení alebo pri obsluhe elektronického zariadenia, alebo chybami
v elektrickom systéme traktora

Preskúšajte preto pred každým použitím a takisto pri používaní správnosť funkcií a
dostatočnú presnosť výsevu vášho sejacieho stroja.
Nemôžu byť rešpektované požiadavky na odškodnenie nesúvisiace priamo so sejacím
strojom. Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy, ktoré boli zapríčinené nesprávnym
dávkovaním alebo dodávkou.
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Bezpečnosť pri preprave
Pri preprave po verejných komunikáciách, cestách dbajte na platné dopravné predpisy. Uveďte
sejací stroj pred jazdou do stavu zodpovedajúcemu prepravným podmienkam.
Dbajte na príslušnú šírku transportu a pripevnite osvetlenie, výstražné a ochranné označenie.
Zariadenie na vytváranie koľajových riadkov (Drillmat III) odpojte od prívodu el. prúdu.
Zaistite sklápacie diely po stranách, ramená atď. v polohe určenej k preprave.
Dbajte na povolené zaťaženie nápravy, nosné vlastnosti pneumatík a celkové hmotnosti, aby
zostala zachovaná dostatočná riadiaca a brzdná schopnosť. Jazdné vlastnosti sú ovplyvňované
pripojenými doplnkovými zariadeniami. Široké rozpätie a zotrvačnú hmotnosť sejacieho
stroja zohľadnite predovšetkým pri jazde v zákrutách.
Pri pohybe sejacieho stroja nestojte na schodoch!
Bezpečnosť pri obsluhe

Pri odstavení sejacieho stroja
Pozor na nebezpečie poranenia pri pripojení a odpojení sejacieho stroja na tiahlo trojbodového
závesu traktora. Preto dodržujte nasledujúce pokyny:
• zaistite traktor proti posunutiu
• trojbodový záves ovládajte pomaly a opatrne
• u tiahla trojbodového závesu hrozí nebezpečie privretia obsluhy medzi traktor a sejací stroj
• sejací stroj odstavte pomocou oporných nôh na určené miesto
U tiahla trojbodového závesu sa musí kategória traktora a sejacieho stroja bezpodmienečne
zhodovať.
Pri používaní vývodového hriadeľa
Dodržujte návod na používanie univerzálneho kardanového hriadeľa!
Používajte iba predpísaný kardanový hriadeľ s ochranným vybavením . Kardanový hriadeľ
pripevnite iba pri vypnutom motore traktora a vývodovom hriadeli traktora. Dbajte na
predpísané rúrkové prekrytie v prepravnej a pracovnej polohe. Ochrannú rúrku na
univerzálnom kardanovom hriadeli zaistite proti otáčaniu.
Vývodový hriadeľ traktora zapnite iba vtedy, ak sa v dosahu nebezpečia nikto nenachádza.
Počet otáčok vývodového hriadeľa traktora sa musí zhodovať s povoleným počtom otáčok
sejacieho stroja. Uhol nastavenia sa riadi druhom vývodového hriadeľa traktora /viď návod
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na používanie vývodového hriadeľa traktora/. Vývodový hriadeľ vypnite zakaždým pri
výskyte príliš veľkého vybočenia alebo ak nie je používaný.
Pri obsluhe hydrauliky
Hydraulické hadice pripojte na hydrauliku traktora iba ak hydraulické zariadenie traktora nie
je v prevádzke.
Hydraulické zariadenie je pod vysokým tlakom. Všetky vedenia, hadice a skrutkové spojenia
preskúšajte pravidelne na netesnosť a vonkajšie poškodenie! Pri hľadaní netesnosti používajte
iba pomôcky tomu určené. Poškodenie ihneď odstráňte! Vytekajúci olej môže spôsobiť
zranenie a požiar. Pri zranení ihneď vyhľadajte lekára!
Pri prevádzke
Pred spustením a uvedením do prevádzky skontrolujte blízke okolie sejacieho stroja /deti/.
Dbajte na dostatočný výhľad.
Jazda na sejacom stroji pri práci nie je dovolená.
Žiadne s predpísaných a dodaných ochranných zariadení nesmie byť odstránené.
V dosahu značkárov sa nesmú nachádzať žiadne osoby.
Údržba
Dodržujte pokyny na vykonávanie predpísanej pravidelnej kontroly a údržby.
Pri údržbe uveďte hydraulické zariadenie do beztlakového stavu, vypnite vývodový hriadeľ
traktora a vypnite motor traktora. Odpojte traktor od sejacieho stroja.
Údržbu prevádzajte iba ak je stroj umiestnený na rovnom a pevnom povrchu a je zaistený
proti posunutiu alebo vybočeniu. Diely sejacieho stroja nepoužívajte pri nastupovaní.
Pred čistením sejacieho stroja vodou alebo tlakom pary /vysokotlakové čistenie/ alebo iným
čistiacim prostriedkom zakryte všetky otvory do ktorých sa z bezpečnostných alebo funkčných
dôvodov nesmie dostať voda, para alebo čistiaci prostriedok. Sú to napr. ložiská, ventilátor a
elektrické zariadenie. Po čistení všetky zakrytia opäť odstráňte.
Po čistení skontrolujte všetky hydraulické spoje na netesnosť , uvoľnenie a poškodenie.
Zistené nedostatky ihneď odstráňte!
Pred prácou na elektrickom zariadení ich najskôr odpojte od prívodu el. prúdu.
Pri vykonávaní elektrických zváracích prác na pripojenom sejacom stroji odpojte káble
generátora a batérie traktora.
Skrutkové spojenia uvoľnené pri údržbe opäť dotiahnite.
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Popis a technické údaje
V tejto kapitole sú uvedené všeobecné údaje týkajúce sa všetkých typov sejacích strojov.
Obsahuje popis režimu prevádzky, rozsah ich použitia a technické údaje.
Popis sejacieho stroja
Nasledujúci popis sejacieho stroja vám umožní lepšiu orientáciu v pracovnom použití
sejacieho stroja.

1. koleno s injektorom
2. vývodový hriadeľ traktora
3. difúzor
4. komín
5. rozdeľovač
6. semenovod
7. výklopná plachta zásobníka
8. zásobník
9. sito
10. značkár
11. čechracia hriadeľ
12. dávkovacie zariadenie
13. výsevná sekcia dlhá
14. zahrňovač
15. ostroha
16. výsevná sekcia krátka
17. pružina výsevnej sekcie
18. kyprič stôp
19. nosník výsevných sekcií
20. hnacie koleso
O
b
r
Obr. 1 Schéma sejacieho stroja

Hnacie koleso sejacieho stroja poháňa pomocou reťazového prevodu komôrkový výsevný
valec dávkovacieho zariadenia. Podľa nastavenia dávkovacieho zariadenia a prejdenej dráhy
je osivo dávkované zo zásobníka do difúzora. Ventilátorom tvorený prúd vzduchu prenáša a
rozdeľuje osivo cez rozdeľovač a semenovody k výsevným sekciám.
Sejacie stroje môžu byť použité v spojení so všetkými štandartnými traktormi / podľa typu
sejacieho stroja od 50 kW /. Traktory musia byť vybavené tiahlom trojbodového závesu alebo
odťahovým trojuholníkom. Pre mechanický pohon ventilátora je nutný ochranný kryt
vývodového hriadeľa 1000 ot/min.
Pojazdová rýchlosť sejacieho stroja by sa mala pohybovať v rozmedzí 5-12 km/hod
v závislosti na povrchu, druhu pôdy a v závislosti na požadovanej presnosti výsevu.
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So sejacími strojmi PNEUSEJ-ACCORD môžu byť vysievané všetky osivá s veľkosťou
semien do 10 mm.
pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica, fazuľa, hrach, bôb,
repka, lucerka, tráva, vika.
Pneumatické sejacie stroje môžu byť vybavené nasledujúcimi typmi výsevných sekcií:
• nožová výsevná sekcia /šírka výsevu 1-2 cm/

-pre výsev do zoranej pôdy s malým
množstvom rastl. zvyškov

• disková výsevná sekcia /šírka výsevu 2 cm/

-pre výsev do zoranej pôdy s väčším
množstvom rastl. zvyškov

• DXD výsevná sekcia /šírka výsevu 2 cm/

-k univerzálnemu použitiu pre výsev
do rastlinných zvyškov /výsev pri
mulčovaní/ ako aj do zoranej pôdy
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Nastavenie a použitie sejacieho stroja
V tejto kapitole sa zoznámite so všeobecnými informáciami o používaní vášho sejacieho
stroja. Konštrukčné zvláštnosti jednotlivých typov sú opísané v nasledujúcich kapitolách.
Preprava po pozemných komunikáciách

!

Nasaďte výstražné štíty s osvetlením, ako aj ochranné zariadenia .
Po pozemných komunikáciách jazdite iba s prázdnou výsevnou skriňou.
Maximálna transportná rýchlosť sejacích strojov je 10 km/hod.

Všetky sejacie stroje s prepravnou šírkou do 3 m môžu byť prepravované podľa dopravných
predpisov na verejných komunikáciách.
• Sejací stroj MT - transport na dopravnom zariadení.
• Sejací stroj MS a MSh s pracovnou šírkou od 3 m: Preklápací nosník preklopiť a zaistiť.
Zavlačovací rám preklopiť a zaistiť.
• Sejací stroj MV: Preklápací nosník preklopiť a zavrieť guľový ventil v prípojnom vedení.
• Značkáre preklopiť a zaistiť.



Pozor na zranenia na ostrých hranách sejacieho stroja pri prestavbe!

Príprava pred sejbou

Pripojenie sejacieho stroja k traktoru



Pri pripájaní sejacieho stroja k traktoru sa medzi traktorom a sejacím strojom nesmie
nachádzať žiadna osoba.

Sejací stroj môžete za traktor pripojiť nasledujúcim spôsobom:
• pomocou tiahla trojbodového závesu alebo trojuholníkom traktora: Sejacie stroje M, MS,
MV
• iba trojuholníkom traktora: Sejacie stroje MK, MKC, MT
Pri použití ťažného zariadenia k pripojeniu sejacieho stroja, pripevnite ťažné zariadenie na
traktor.
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Ak použijete k pripojeniu sejacieho stroja ťažné zariadenie, najskôr pripevnite ťažné
zariadenie na traktor a potom pripevnite ťažné zariadenie na sejací stroj. Dbajte :

•

aby uzatvárací hák ťažného zariadenia
zapadol do zaisťovacej polohy.

•

aby uzatvárací hák ťažného
zariadenia bol zaistený obr. 2.

Obr. 2
Zaistenie uzatváracieho háku ťažného zariadenia

Pri pripojení sejacieho stroja dbajte o nasledujúce:
• Spodnú ojnicu nastavte tak, aby sa sejací stroj vychyľoval do strán iba obmedzene.
• Hornú ojnicu pripojte pokiaľ možno vysoko, aby bol sejací stroj paralelne zdvihnutý.
• Prístrojový trojuholník sejacieho stroja musí byť v pracovnej polohe zvisle. K tomuto
upravte dĺžku hornej vzpery.




Univerzálny kardanový hriadeľ pripevnite len pri vypnutom motore traktora a
vývodového hriadeľa traktora.

Dodržujte návod na obsluhu kardanového hriadeľa

Pri niektorých typoch traktorov musíte kardanový hriadeľ skrátiť. Pritom nesmie prísť
k obmedzeniu prenosu sily kardanového hriadeľa.

Nastavenie značkovačov
Pred začatím sejby je potrebné nastaviť správne dĺžku značkovačov. Pri ich nastavení je treba
vychádzať zo vzorca:

Dĺžka značkovačov =

pracovná šírka + rozstup riadkov – rozchod kolies traktora
--------------------------------------------------------------------2
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Sejačka PNEUSEJ 6 MT 48 výsevov má pracovnú šírku L = 600 cm. Základný rozstup
riadkov je na stavený na R = 12,5 cm. Ak je napríklad rozchod predných kolies traktora S =
150 cm potom

Dĺžka značkovačov =

600 + 12,5 – 150
-------------------2

=

231,25 cm

Pod dĺžkou značkovača rozumieme vzdialenosť značkovacieho disku od krajnej výsevnej
sekcie v pracovnej polohe.

Nastavenie hĺbky siatia
Hĺbka výsevu môže byť tlakom na výsevnú sekciu prispôsobená pôdnym podmienkam.
Pomocou kľuky /obr. 3/ zmeníte prítlak na výsevnú botku centrálne po celom nosníku
výsevných sekcií.
Môžete zmeniť i prítlak na výsevnú sekciu individuálne na jednotlivých výsevných sekciách.
To docielite prestavením pružín pomocou retiazkových článkov obr. 4. Približné zaťaženie
výsevných sekcií pre rôzne dĺžky retiazky je zobrazené na obr. 5.
V prípade siatia do kyprej pôdy, úzkom rozostupe a pri vysokej rýchlosti nie je vhodné
nastavovať príliš veľký tlak na predné výsevné sekcie, pretože tieto riadky budú zahrňované
zadnými výsevnými sekciami.

Obr. 3 centrálne nastavenie prítlaku na výsevné sekcie

Obr. 4 individuálna zmena prítlaku na výsevnú
sekciu
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Obr. 5 diagram prítlaku na výsevnú sekciu

Nastavenie množstva výsevu
Hodnoty uvedené v nastavovacej tabuľke sú iba orientačné, pretože špecifická hmotnosť a
veľkosť semien osiva je často rozdielna. Správne nastavenú hodnotu získate výsevnou
skúškou. Namerané množstvo / u rovnakého osiva a druhu / bude potom vždy konštantne
dodávané.

!

U sejacích strojov s dvoma dávkovacími zariadeniami musí každé dávkovacie
zariadenie dodávať požadované výsevné množstvo ( kg/ha ). Mechanické počítadlo
hektárov zobrazuje polovičnú plochu šírky stroja.

Pri výseve malého výsevného množstva použite mikrodávkovací systém, viď nastavovacia
tabuľka 1. Spustenie mikrodávkovacieho systému je popísané na str.16.



Sejacie stroje nastavujte iba v spustenom, zaistenom stave. Traktor a vývodový
hriadeľ traktora sú odpojené.
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Tabuľka 1 Nastavovacia tabuľka

NORMÁLNY VÝSEV

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

REPKA

ĎATELINA

TRÁVA

TRÁVA
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DRUH
OSIVA

KUKURICA

kg/ha

kg/dm3

0,65

0,77

0,39

Ventilátor „Z“
STUPNICA JEMNÝ VÝSEV

NORMÁLNY VÝSEV
STUPNICA

Ventilátor „A“

VIKA

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

BÔB

0,5

HRACH

FAZUĽA

JAČMEŇ

0,77 0,74 0,68

OVOS

kg/dm3

RAŽ

DRUH
OSIVA

PŠENICA

NASTAVOVACIA TABUĽKA PNEUSEJ - ACCORD

JEMNÝ VÝSEV

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

M – KLAPKA DÁVKOVAČA V POLOHE „F“

85 ot = 1/10 ha

N - NORMAL
M - MIKRO

Nastavenie požadovaného množstva:
1. Potrebné údaje na nastavenie nájdete v tabuľke 1 na str.14.
2. a/ Nastavenie pri normálnom výseve:
• Nastavte červený prepínač na dávkovacom zariadení / 3; obr. 6/ do polohy „N“
• Nastavte škrtiacu klapku /8/ do polohy „N“
2. b/ Nastavenie pri jemnom výseve:
• Vreteno /4/ otočiť až do polohy 0 na nastavovacej stupnici /2/
• Otočiť červený prepínač /3/ doprava, až zapadne do drážky 6- hranného hriadeľa ,
písmeno „F“ na červenom prepínači je viditeľné
• Nastavte škrtiacu klapku /8/ do polohy „F“

!

Na menšie výsevné množstvo prestavujte iba pri otáčajúcom sa dávkovacom
zariadení, alebo pri prázdnom zásobníku. Pri porušení tohto upozornenia môže byť
dávkovacie zariadenie poškodené.

3. Hodnotu požadovaného výsevného množstva vyhľadajte v nastavovacej tabuľke.
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4. Nastavovacia stupnica /2/ ukazuje nastavené hodnoty od 0 - 110 / pri jemnom osive je to
len 25 ; pri snahe o väčšie otvorenie ako 25 na stupnici môže prísť k odlomeniu červeného
uzatváracieho prepínača/. Otáčajte kľukou /4/ pokiaľ na hrane krytu a nastavovacej stupnici
uvidíte vami požadovanú hodnotu.
Obr. 6 Dávkovacie zariadenie a ventilátor

1

5
6

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

!

2

3

4

7

8

Kryt
Nastavovacia stupnica
Červený prepínač , „N“ - normálne osivo; „F“ - jemné osivo
Kľuka
Vyprázdňovacie dvierka
Otočné šupátko
Koleno
Škrtiaca klapka: „N“ - normálne osivo, „F“ - jemné osivo

Pri uzatváraní vyprázdňovacích dvierok sa presvedčte či sa v dávkovacom zariadení
nenachádza žiadne cudzie teleso.

5.
6.
7.
8.

Naplňte osivo do zásobníka.
Uvoľnením krídlovej matice odmontujte koleno /7/ obr. 6
Pod vzniknutý otvor na dávkovacom zariadení podložte nádobu na zachytenie osiva
Uvoľnite pružinovú poistku na hnacom hriadeli a rozpojte ho. Na hnací hriadeľ
dávkovacieho zariadenia nasaďte kalibračnú kľuku na nastavenie osiva
obr. 7
9. Otočte kalibračnou kľukou 85 krát v smere šípky rýchlosťou 1ot/s. Mechanický počítač
hektárov nám ukáže číslo 100 . Osivo v nádobe zodpovedá výsevku na 1/10 ha. U
sejacích strojov s dvoma dávkovacími zariadeniami musí byť pre každé zariadenie
namerané množstvo osiva na 1/10 ha.
10. Zachytené osivo v nádobe odvážte.
11. Ak odvážené množstvo osiva nezodpovedá Vami požadovanému množstvu nastavte
dávkovacie zariadenie podľa uvedeného príkladu.
12. Koleno /7/ pripevnite späť na difúzor.
13. Nakoniec spojte hnaciu hriadeľ a zaistite pružinovou poistkou.
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Sejací stroj je teraz nastavený.
príklad pre výsev pšenice:
•
•
•
•
•
•

požadovaný výsevok 210 kg.ha-1
nastavenie podľa výsevnej tabuľky = 60
výsevná skúška vykazuje 19 kg
t.j. cca o 10% menej ako požiadavka / 21 kg /
zväčšíme nastavenie o 10 % na 66
druhá výsevná skúška = 21 kg

Obr. 7 kalibrovanie sejacieho stroja

Nastavenie mikrodávkovacieho systému
Mikrodávkovacím systémom môžu byť vysievané jemné osivá a malé množstvá na hektár.
Prednosť mikrodávkovacieho systému oproti normálnemu pri jemnom osive je v tom, že u
rovnakého výsevného množstva je šírka buniek dvojnásobná. Týmto sa zvyšuje samočistiaci
efekt buniek.
Vytiahnite červené ozubené koleso aby zapadlo do polohy A, obr.8. Mikrodávkovací systém
je zapojený. Nastavovaná hodnota musí byť odčítaná z nastavovacej tabuľky pre jemné osivo
s mikrodávkovacím systémom M .

1. červené ozubené kolo
A: mikrodávkovací systém
B: normálne otáčky

Obr. 8 Mikrodávkovací systém

Na vnútornej strane krytu dávkovacieho zariadenia je pripevnený čistiaci kotúč pre bunky
jemného osiva. Zabraňuje napríklad upchatiu buniek pri morených osivách. Nachádza sa pod
krytom difúzora za ozubenými kolesami / l obr. 9/
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Pred výsevom jemného osiva preskúšajte
funkciu čistiaceho kotúča.

Obr. 9 čistiaci kotúč



Mechanický počítač hektárov zobrazuje pri mikrodávkovacom systéme celkovú
zasiatu plochu; pri sejacích strojoch s dvomi dávkovacími zariadeniami zobrazuje
polovičnú zasiatu plochu.

Kontrola sejacieho stroja
Skôr, ako so sejacím strojom vyjdete na pole, mali by ste skontrolovať nasledujúce:
• predpísanú prepravnú polohu rovnako ako označenie sejacieho stroja výstražnými
tabuľkami a osvetlením
• pripojenie sejacieho stroja na traktor
• pripevnenie kolena k difúzoru
• nastavenie koľajových riadkov
• otváranie a zatváranie prepúšťacích klapiek
• výsev všetkých výsevných sekcií:
1. Naplňte malé množstvo osiva do zásobníka pri vypnutom traktore.
2. Pri vypojených sejacích strojoch s mechanickým dávkovacím pohonom musíte
z bezpečnostných dôvodov postupovať nasledujúcim spôsobom:
∗ sejaciu kombináciu pri vypnutom pohone ventilátora zdvihnúť, až sa hnacie kolo
nedotýka pôdy.
∗ hnacie kolo otočte cca o 1/2 otáčky, čím dopravíte malé množstvo osiva do kolena.
∗ zapnite ventilátor, nechajte krátko bežať a opäť vypnite.
∗ preskúšajte či každá výsevná sekcia vypustila osivo.
• požadované nastavenie červeného prepínača na dávkovacom zariadení a škrtiacu klapku na
ventilátore
• zapnutie, alebo vypnutie mikrodávkovacieho systému
• kryt deliča v rozdeľovači
• pripojenie hnacej hriadele
• uzavretie vyprázdňovacej klapky
• sito v zásobníku
K stroju sa približujte len pri vypnutom motore, vypnutom zapaľovaní, zatiahnutej
brzde a keď sú všetky pohyblivé časti v kľude. Je zakázané zostupovať z traktora pri
bežiacom motore.

!
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Obsluha pri sejbe

Nastavenie sejacieho stroja podľa poľných podmienok
Sejací stroj musí byť k siatiu na poli prestavený z prepravnej polohy do polohy pracovnej.
Ak ešte nie je sejací stroj na traktore napojený, pripojte ho.
Pred odpojením sejacieho stroja vykonajte nasledujúce:
• sejací stroj MT viď str.23
• sejací stroj s hydraulicky sklopným nosníkom: vyklopiť nosník do pracovnej polohy
• sejací stroj M s ručne sklopným nosníkom:
∗ vyklopiť a preskrutkovať stranové diely
∗ páku pod nosníkom výsevných sekcií ťahať smerom hore , pokiaľ spojka zapadne
do dvoch profilových rúrok, viď obr. 10

1 páka
2 blokovacia skrutka

Obr. 10 ručne sklopný nosník

Odpojte sejací stroj a vykonajte nasledujúce úkony:
1. Demontujte tabuľky s osvetlením a odpojte od elektrického vedenia.
2. Pripojte vývodový hriadeľ traktora a nastavte správny počet otáčok.
3. Odistite značkovače.

!

Nezdržujte sa pod zdvihnutými značkovačmi.

4. Naplňte osivo.

!


K prístupu do zásobníka používajte na to určený schod. Pozor na prekážky / výsevy,
zavlačovací rám/.
Praktické rady:
Nenachádza sa v zásobníku žiadny cudzí predmet?
Je vyprázdňovacia klapka uzatvorená? Nie je v kolene voda?
18

5. Nastavte kypriče stôp .
6. Uveďte hnacie kolo pri type MKS do pracovnej polohy.
7. Mechanický počítač hektárov nastavte na nulu.
8. Na zavlačovacom ráme nastavte sklon a hĺbku zavlačovania.
9. Zapojte hydraulické okruhy.
10. Zapojte koľajové riadky Drillmat III.
Ovládanie značkovačov.
Značkovače s jednoduchým ovládaním
V prepravnej polohe sú značkovače zaistené kolíkmi, ktoré pred prácou odistíme a
značkovače ručne sklopíme do spodnej polohy. Značkovače sú ovládané z kabíny traktora
pomocou páčky hydrauliky, ktorou sa ovláda tlak oleja privádzaný do priamočiareho
hydromotora v preklápacom mechanizme. Zvýšením tlaku oleja sa obidva značkovače
zdvihnú a poklesom tlaku oleja sa jeden značkovač spustí do pracovnej polohy. Ak chcete
spustiť druhý značkovač, opakujte predchádzajúce kroky (zvýšenie tlaku oleja – zdvih
obidvoch značkovačov, zníženie tlaku oleja – spustenie druhého značkovača. Na nastavenie
pracovnej rýchlosti značkovačov slúži škrtiaci ventil prietoku oleja.
Značkovače s hydraulickým prepínaním pomocou rozvádzacieho ventilu.

!

Pri preprave po verejných komunikáciách je vždy potrebné mať značkovače
zaistené v prepravnej polohe.

Značkovače sú ovládané z kabíny traktora. V prepravnej polohe sú zaistené kolíkmi, ktoré
pred prácou na poli odistíte. Ovládanie značkovačov sa uskutočňuje elektrickým vypínačom,
umiestneným na kábli k rozvádzaciemu ventilu / predvoľba na ľavý alebo pravý značkovač /
a páčkou hydrauliky, ktorou zvolený značkovač spustíme do pracovnej polohy, alebo
zdvihnete do polohy prepravnej.
Značkovače ovládané AK ventilom.
V prepravnej polohe sú značkovače mechanicky zaistené, pričom pred uvedením do pracovnej
polohy je ich potrebné odistiť.
Ovládanie typ MV , MS, MSh – zdvih značkovačov je zabezpečený prívodom oleja do
hydraulického okruhu sejacieho stroja, smer prúdenia je z ťažného prostriedku do sejacieho
stroja. Pri spustení jedného značkovača je treba uvoľniť prívod oleja z ťažného prostriedku a
následne ťažná pružina zabezpečí sklopenie značkovača.
Ovládanie M, MK, MKC, MT - zdvih značkovačov je zabezpečený prívodom oleja do
hydraulického okruhu sejacieho stroja , smer prúdenia je z ťažného prostriedku do vetvy
sejacieho stroja v ktorej je umiestnený AK ventil. Pri spustení jedného značkovača je treba
zmeniť smer prietoku oleja .
Pri spustení oboch značkovačov do pracovnej polohy je potrebné otvoriť guľový ventil
umiestnený pri AK ventile, spustiť značkovač do pracovnej polohy a opätovne guľový
ventil zavrieť.
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Na nastavenie pracovnej rýchlosti značkovačov slúži škrtiaci ventil prietoku oleja. Pri type M,
MK, MT je škrtiaci ventil obojsmerný, to znamená, že ventilom sa nastavuje aj zdvih aj
spustenie značkovačov. Pri type MV, MKC, MS a MSh je škrtiaci ventil jednosmerný, to
znamená, že ventilom sa reguluje rýchlosť zdvihu značkovačov. Rýchlosť spustenia
značkovačov je nastavená mosadznou clonou s otvorom φ 1 mm , ktorá je umiestnená pred
AK ventilom.

!

Hydraulické ovládanie značkovačov je testované výrobcom na hydraulickom
agregáte. Hydraulický okruh je naplnený olejom SHELL DONAX TD.

Kontrola výsevu
Bezchybný výsev závisí do veľkej miery na Vašej kontrole. Po niekoľkých metroch jazdy a pri
väčších plochách a takisto aj počas práce kontrolujte osivo.
1. Nie sú výsevné hadice previsnuté?
2. Je hĺbka výsevu a zahrnutie osiva dostatočné? Nastavte predný a zadný rad výsevných
sekcií.
3. Vysievajú výsevné sekcie nastavené množstvo?
4. Preteká osivo prepúšťacími klapkami bez prekážok?
5. Nie sú výsevné sekcie upchaté?
6. Neobmedzujú zbytky rastlín výsevné sekcie?
7. Sú značkovače a kypriče stôp správne nastavené?
8. Prepínajú všetky prepúšťacie klapky správne?
9. Sú otáčky hriadeľa pri výseve konštantné?
10.Otáča sa hnacie kolo kľudne a pravidelne?



Ak zastavíte na poli z dôvodu upchatia alebo poruchy:

∗ zablokujte vytváranie koľajových riadkov tlačidlom „ Start/Stop „
∗ zdvihnite sejací stroj
∗ vráťte sa späť o cca 1 meter

Prispôsobenie pracovnej rýchlosti - dodržanie otáčok hriadeľa
Možná pracovná rýchlosť od 5 do 12 km/hod je závislá na druhu pôdy a na predsejbovej
príprave. Pri ťažších pôdnych podmienkach jazdite pomalšie. Pri ľahkých pôdach a pri
vysokej pracovnej rýchlosti sú predné výsevné riadky zadnými výsevnými sekciami príliš
prikrývané. V prednom rade výsevných sekcií povolíme retiazky a znížime pracovnú rýchlosť.
Dodržiavajte otáčky vývodového hriadeľa traktora. Presnosť rozdelenia osiva sa môže
zmeniť, ak klesnú otáčky pod minimálnu hranicu. Pri väčších výsevných množstvách môže
prísť k upchatiu hadíc.
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!

Sejacie stroje vybavené odstredivou spojkou, musia byť používané iba s pohonom
1000 ot/min. Otáčky vývodového hriadeľa musia dosiahnuť najmenej 650 ot/min
aby bol správne prenášaný krútiaci moment.

!

Sejacie stroje s pohonom 540 ot/min nesmú byť používané s vývodovým hriadeľom
traktora 1000 ot/min. Môže prísť k poškodeniu ventilátora.

Otáčanie sejacieho stroja - zabránenie nezasiatym plochám
Krátko pred okrajom poľa alebo pred úvraťou znížte otáčky motora a sejací stroj počas jazdy
zdvihnite.



Po otočení spustite sejací stroj pri odpovedajúcich otáčkach motora a vývodového
hriadeľa pred požadovaným začiatkom siatia o cca 1 meter.

Zabránite tým vzniku nezasiatych miest, pretože osivo potrebuje krátku dobu k tomu, aby sa
dostalo z dávkovacieho zariadenia k výsevným sekciám.

Obsluha po sejbe
Vyprázdňovanie zásobníka a dávkovacieho zariadenia



Postavte traktor na pevné a rovné miesto. Spustite sejací stroj, zaistite traktor proti
posunutiu. Vypnite traktor a vývodový hriadeľ traktora.

Po sejbe musí byť zásobník a dávkovacie zariadenie úplne vyprázdnené:
1. Väčšie množstvo zbytkov osiva vyprázdnite po častiach cez otočné šupátko na
vyprázdňovacích dvierkach obr.6. Ak je zásobník skoro prázdny, postavte pod
vyprázdňovacie dvierka nádobu a dvierka otvorte.
2. Pomocou kľuky otáčajte dávkovacím zariadením až sa vyprázdni zbytok osiva.
3. Prípadne odstráňte nečistoty a usadeniny štetcom.
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Aby nedošlo k poškodeniu hlodavcami
,vyprázdňovacie
dvierka
nechajte
otvorené obr.11.

Obr. 11 vyprázdnenie zásobníka

Odstavenie sejacieho stroja
Sejací stroj musí stáť na vodorovnom a pevnom povrchu.
∗ Pred odpojením odstavte sejací stroj na podpery. Prípadne zdvihnite kypriče stôp.
∗ Typ MT - odstavíte najlepšie do prepravnej polohy.
∗ Sejací stroj so sklopnými nosníkmi odstavte iba vo vyklopenom stave a to z dôvodu
šetrenia výsevných hadíc a z dôvodu bezpečnosti. Zaistíte ich blokovacími podperami.
∗ Odpojte hydraulické a elektrické vývody a vývodový hriadeľ traktora. Dbajte na to, aby
nedošlo k poškodeniu alebo k znečisteniu kontaktov v zástrčke.
Úprava osiva



Pri práci s upraveným osivom dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu
upraveného osiva.

Nikdy neupravujte osivo v zásobníku mechanicky - rukou, nemôže byť dosiahnutý dostatočný
účinok a môže byť ohrozené zdravie. Pri jemnom osive /napr. repka/ nepoužívajte lepkavé
moridlá, pretože môžu ovplyvniť presnosť dávkovania.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Odlišnosti sejacieho stroja M, MS, MSh

!

- Kontrolujte a uťahujte častejšie skrutkové spojenia.
- Z bezpečnostných dôvodov musia byť na sejacom stroji prístupové schody.

Nastavenie kypričov stôp
Štyri kypriče stôp sú priskrutkované na nosník výsevných sekcií. Po prispôsobení
rozchodu kolies by ste mali kypriče stôp nastaviť tak, aby kyprili stopy traktora po vonkajšej
strane. Pokiaľ možno, nastavte ich na hĺbku kyprenia max. 5 cm.

Ovládanie sklápania nosníka pri type MS.
Pred uvedením stroja do pracovnej polohy je potrebné odistiť sklopné časti obr.12a. Po
sklopení nosníka do pracovnej polohy, zaistite sklopné ramená skrutkou M16 obr.12b. Pri
sklopení do prepravnej polohy postup zopakujete v opačnom poradí.



Pri preprave po verejných komunikáciách musia byť sklopné časti nosníka zaistené
obr. 12a

Ovládanie sklápania nosníka pri type MSh.
Pred uvedením stroja do pracovnej polohy je potrebné odistiť sklopné časti obr.12a a pripojiť
hydraulické hadice do hydraulického okruhu ťažného prostriedku. Ovládaním hydraulického
okruhu traktora dosiahnete sklopenie nosníka do pracovnej polohy. Po sklopení nosníka do
pracovnej polohy, zaistite sklopné ramená skrutkou M16 obr.12b. Pri sklopení do prepravnej
polohy postup zopakujete v opačnom poradí.



Potrebný prevádzkový tlak pre sklopenie je 180 bar.



Pri preprave po verejných komunikáciách musia byť sklopné časti nosníka zaistené
obr. 12a.
Zaistite ovládací ventil hydraulického sklápania v traktore, čím zabránite
nechcenému sklopeniu. Okrem toho uzavrite aj guľový ventil v prípojnom vedení.
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Obr. 12a Zaistenie sklopných častí v prepravnej polohe

Obr. 12b Zaistenie sklopných častí v pracovnej polohe
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Odlišnosti sejacieho stroja MT
Sejací stroj MT je určený pre veľké pracovné šírky. Je vybavený dvoma zásobníkmi a
prepravným mechanizmom.

!

- Kontrolujte a uťahujte častejšie skrutkové spojenia.
- Z bezpečnostných dôvodov musia byť na sejacom stroji prístupové schody.

Obr. 13 sejací stroj MT s pracovnou šírkou 6 m

Prestavba z prepravnej do pracovnej polohy

!

Sejací stroj MT nesmie byť prepravovaný väčšou rýchlosťou ako 10 km/hod a len
s prázdnymi zásobníkmi.

1. Spustiť pomocnú nohu a stroj odpojiť

2. Stroj pripojiť do pracovnej polohy
a zdvihnúť.
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3. Odistiť ojo a vybrať.

4. Odistiť pravé koleso, vybrať, otočiť o
90° , zasunúť do otvoru vyššie a zaistiť.

5. Odistiť ľavé koleso s náhonom, vybrať,

6. Nasadiť koleso s náhonom

presunúť koleso na stranu oja.
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7. Nasadiť hnací hriadeľ a zaistiť pružinovou
spojkou.

8. Odistiť nápravu a vybrať.

Nastavenie kypričov stôp
Štyri kypriče stôp sú priskrutkované na ráme pre kyprenie stôp traktora a štyri pre kyprenie
stôp sejacieho stroja na nosníku výsevných sekcií.

Obr. 14 kypriace radličky

Nastavenie kypričov stôp obr. 14:
• pracovná hĺbka - max. 5 cm hlboko
• umiestnenie v stopách kolies:
 na vonkajších stranách rozchodu kolies traktora
 v strede stôp kolies sejacieho stroja
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Nastavenie dvoch dávkovacích zariadení
Pri jemnom osive / napr. repka / musíte obidve dávkovacie zariadenia nastaviť zvlášť. Inak
môže prísť k nepresnostiam. Postupujte podľa postupu od strany 14.

!

Mechanický počítač hektárov zobrazuje polovičnú zasiatu plochu.

Odstavenie sejacieho stroja



Sejací stroj musí stáť na vodorovnom povrchu. Sejací stroj odstavujte len
v prepravnej polohe.

Obr. 15 odstavenie sejacieho stroja 6 MT
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Odlišnosti sejacích strojov MK, MKC
Schéma sejacieho stroja
Sejací stroj MK a MKC je stroj, ktorý môže byť rýchlozávesom spojený na väčšinu
pôduspracujúcich strojov alebo na podvozok pre sólo sejbu.

1.
2.
3.
4.
5.

Náhonový hriadeľ
Napínač
Paralelogram
Nosník výsevných sekcií
Ostrohové koleso

Obr. 16 sejací stroj MK

!

3
1

2

4

5

- Kontrolujte a uťahujte častejšie skrutkové spojenia.
- Z bezpečnostných dôvodov musia byť na sejacom stroji prístupové schody.

Nasadenie sejacieho stroja na pôduspracujúci stroj
Prostredníctvom rýchlozávesu sú sejacie stroje MK, MKC pripojiteľné na väčšinu rotačných
brán a kypričov. Ak má byť sejací stroj mechanicky poháňaný, pôduspracujúci stroj musí mať
vývod k prepojeniu vývodového hriadeľa.



Dodržiavajte inštrukcie výrobcu vášho pôduspracujúceho stroja.

Počet otáčok vývodového hriadeľa sejacieho stroja a pôduspracujúceho stroja sa musia
vzájomne zhodovať. Sériovo sú stroje MK, MKC vybavené pre počet otáčok 1000 ot/min.
Maximálne prípustné odklonenie kardanového hriadeľa nesmie byť pri pripojenom sejacom
stroji prekročené, viď. Návod na obsluhu kardanového hriadeľa.
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Nasadenie na rotačné brány
Pokiaľ nasadíte sejací stroj na rotačné brány, musí byť vašim predajcom poľnohospodárskych
strojov nasadený rýchlozáves na rotačné brány. Potom namontujte na vývodový hriadeľ
rotačných brán dodanú remenicu na klinové remene podľa nasledovného popisu.

!

Traktor a sejací stroj musia stáť na pevnom a rovnom povrchu. Sejací stroj musí stáť
na oporných nohách. Pre prácu s touto kombináciou používajte traktor s dostatočnou
silou zdvihu.

Montáž príruby remeníc

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

Skrutka
Kužeľ
Príruba remeníc
Remenica
Podložka
Skrutka
Vývodový hriadeľ

Obr. 17 zostava remenice

1. Priskrutkujte remenicu na prírubu remenice. Na obr. 18 sú znázornené 4 možnosti
montáže.
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Obr. 18 štyri možnosti montáže remenice a príruby remenice

Otočením príruby remenice o 180° vznikajú ďalšie štyri možnosti montáže.
Odstup stredu zadnej drážky klinovej remenice od
zadnej hrany rýchlozávesu musí byť aspoň 133 mm.

1. Rýchlozáves

Obr. 19 odstup remenice od rýchlozávesu

Profil príruby a vývodového hriadeľa sa musia prekrývať najmenej 15 mm / viď. obr. 20/.
Kužeľ / 2 / musí na profile vývodového hriadeľa ležať celou svojou dĺžkou.
1. Prevodovka
2. Kužeľ

Obr. 20 dve možnosti utiahnutia kužeľa

2. Označte si polohu montáže na vývodovom hriadeli traktora.
3. Nasaďte kompletnú prírubu remenice s remenicou a kužeľom na označený vývodový
hriadeľ.
4. Zľahka dotiahnite tri dlhé skrutky .
5. Nasaďte klinové remene a lícujte /obr. 22/. Po lícovaní dotiahnite tri dlhé skrutky krútiacim
momentom 33 Nm.

31

!

Po niekoľkých hodinách prevádzky skontrolujte skrutky a uvoľnené skrutky
utiahnite.

Spojenie rotačných brán a sejacieho stroja



Pri cúvaní a pripájaní rotačných brán a sejacieho stroja s traktorom
traktorom a rotačnými bránami nesmú zdržiavať žiadne osoby.

sa medzi

6. Cúvajte pomaly s pripojenými rotačnými bránami na stred pod pristavený sejací stroj.
7. Opatrne zdvihnite rotačné brány a pripojte rýchlozáves do trojuholníkového závesu
sejacieho stroja. Bezpečnostná páka / 1. obr. 21/ rýchlozávesu musí zapadnúť. Skontrolujte
správne zapadnutie bezpečnostnej páky.
8. Odstráňte pomocné nohy sejacieho stroja.

1.

bezpečnostný kolík

Obr. 21 pripojenie sejacieho stroja

Nasadenie klinových remeňov a lícovanie



Nezasahujte rukami medzi klinovú remenicu a remene. Vzniká nebezpečie úrazu.

9. Nakloňte ventilátor a založte klinové remene. Ventilátor sa nesmie dotýkať pákou o rám
stroja. V prípade, že sa ventilátor dotýka rámu / klinové remene nie sú dostatočne napnuté
/, klinové remene treba vymeniť za kratšie.

Obr. 22 nasadenie klinových remeňov, MK
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!

Klinové remene kupujte a vymieňajte iba po sadách.

10. Preskúšajte lícovanie remeníc. Maximálne odsadenie / nie uhlové odsadenie / môže byť
0,5 mm na 100 mm rozostupu osí remeníc. Klinové remene nesmú napr. pri rozostupe osí 500
mm bežať šikmo viac ako 2,5 mm. Čím presnejšie je dodržaná rovnobežnosť drážok, tým je
chod kľudnejší a životnosť klinových remeňov a remeníc dlhšia.
Spojenie podvozku pre sólo sejbu a sejacieho stroja
V prípade, že chceme siať so sejacím strojom typ MK, MKC bez použitia pôduspracujúceho
stroja, musíme k sejačke pripojiť podvozok obr. 23. Hnaciu remenicu 4, ktorá bola upevnená
na výstupnej hriadeli prevodovky rotačných brán, je treba demontovať aj s prírubou
a priskrutkovať na drážkový hriadeľ podvozku 6. Tým je možný pohon ventilátora od traktora
cez kardanový hriadeľ. Následne spodné tiahla traktora nasunieme na čapy podvozku a rám
prichytíme tretím bodom, zaistíme čapom 5. Nasunieme kardanový hriadeľ a zacúvame pod
sejačku, ktorá stojí na oporných nohách.
Pomocou hydrauliky zdvihneme rám podvozku a zasunieme do držiaka sejačky. Zaistíme
kolíkom 1 o rám sejačky. Nasadíme a napneme klinové remene, ktorých konečnú polohu
zaistíme napínačom. Odložíme oporné nohy a spustíme sejačku s podvozkom na zem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zaisťovací kolík
pružný kolík
pružina
remenica
čap
drážkový hriadeľ

Obr. 23 podvozok pre sólo sejbu

Skrátenie semenovodov
Dĺžku paralelogramu je možno k lepšiemu prispôsobeniu sa k pôduspracujúcemu stroju meniť
pomocou rôznych polôh. Výsevné hadice skráťte tak, aby neboli previsnuté. Dbajte na to, aby
spodná hrana nosníka výsevných bodiek bola min. 30 - 35 cm nad povrchom, viď strana 32.
1 Kliešťami rozšírte hornú sponu hadice a následne ju vytiahnite s objímky .
2 Nožom skráťte hadicu na potrebnú dĺžku.



Pozor na zranenie pri skracovaní hadice nožom. Hadice sú zosilnené špirálami
z tvrdého materiálu.

3. Hadicu zastrčte do objímky a zaistite ju sponou viď obr. 24.
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Hadicu zastrčte do objímky až po citeľnú zarážku! Hadice musia byť napnuté, keď
výsevné sekcie ležia v spodnej polohe.

Obr. 24 montáž semenovodov

Nastavenie nosníka výsevných bodiek

!

Nosník výsevných bodiek a tiahla s paralelogramom musia mať odstup od
pechovacieho valca.

Pre pechovacie valce s priemerom väčším ako 0,5 m , alebo pri nosníkoch odrezávačov
namontovaných nad pechovacím valcom, existuje pre sejací stroj MK zvýšený držiak nosníka
výsevných bodiek. Týmto zostáva aj pri správne nastavenej výške nosníka výsevných bodiek
dostatok voľného priestoru medzi paralelogramom a pechovacím valcom.
Nastavte nosník výsevných bodiek pomocou napínacích skrutiek obr. 25 tak, aby výška
spodnej hrany nosníka od povrchu pôdy bola 30 - 35 cm.



Pri novom nastavení pôduspracujúceho stroja sa mení poloha nosníka výsevných
bodiek. Je preto potrebné opätovné nastavenie nosníka.

Obr. 25 napínacie skrutky paralelogramu
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Odlišnosti sejacích strojov MV
Schéma sejacieho stroja
Sejací stroj MV je určený na veľké pracovné šírky s hydraulicky sklopným nosníkom
výsevných jednotiek.
3
2

1. Hnacie koleso
2. Zásobník s dvomi
vývodmi, dávkovacími
zariadeniami, komínmi
a rozdeľovacími hlavami
3. Hydraulicky sklopný rám

1
Obr. 26 sejací stroj MV

!

•
•
•

!

Kontrolujte častejšie skrutkové spoje a pravidelne ich doťahujte
Dbajte o to, aby pri sklápaní a vyklápaní neprišlo k prelomeniu výsevných
hadíc
Z bezpečnostných dôvodov je stroj vybavený prístupovým schodom

Traktor a sejací stroj musí stáť na pevnom a rovnom povrchu. Pri pripájaní sa medzi
traktorom a sejacím strojom nesmie nachádzať žiadna osoba.

1. Sejací stroj pripojte na traktor tiahlami trojbodového závesu alebo pomocou rýchlozávesu.
2. Pripojte hydraulické vývody:
a. Pre ovládanie značkovačov na jednočinný ovládací ventil traktora
b. Pre hydraulické sklopenie nosníka výsevných jednotiek na dvojčinný ovládací ventil
traktora



Potrebný prevádzkový tlak pre sklopenie je 130 bar. V prípade, že ovládací ventil
ku sklápaniu nie je stlačený, nosník výsevných jednotiek je automaticky zaistený
v danej polohe.



Pri preprave zaistite ovládací ventil hydraulického sklápania v traktore, čím
zabránite nechcenému sklopeniu. Okrem toho uzavrite aj guľový ventil v prípojnom
vedení.
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Pri preprave sejačky 8MV zaistite sklopné časti pásovinou (viď. Obr 26b). Uzavrite
ovládací ventil hydraulického sklápania v traktore, čím zabránite nechcenému
sklopeniu. Okrem toho uzavrite aj guľový ventil v prípojnom vedení.

Obr. 26b Zaistenie sklopných častí stroja 8MV

Odstavenie sejacieho stroja



Sejací stroj musí stáť na vodorovnom pevnom povrchu.

Pred odpojením odstavte sejací stroj na podpery.

!

Stroj MV musíte pre dlhšiu dobu odstavovať iba vo vyklopenom stave, inak sa ničia
výsevné hadice.

Otáčanie s pripojeným sejacím strojom
1. Pri otáčaní na kraji poľa znížte pracovnú rýchlosť a zdvihnite sejaciu kombináciu.
2. V polovičnej výške zdvihu vypnite vývodový hriadeľ traktora.
3. Pri opätovnom nasadení sejacej kombinácie zapnite vývodový hriadeľ traktora pri
znížených otáčkach motora. Až potom zvýšte pracovnú rýchlosť.
Týmto zabránite vysokým nárazom pri zapínaní a chránite tým pohon ventilátora. Pri práci
jazdite vždy s konštantnými otáčkami vývodového hriadeľa, aby ste dosiahli optimálne
zaťaženie.

!

Sejacie stroje, ktoré sú vybavené odstredivou spojkou , môžu byť používané iba
s pohonom 1000 ot/min. Otáčky vývodového hriadeľa musia dosiahnuť min. 650
ot/min, aby bol moment otáčania správne prenášaný.
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Odlišnosti sejacích strojov FT1

!

Kontrolujte častejšie skrutkové spojenia a tieto doťahujte.

Popis pripojenia

!

1
2
3
4
5
6

Traktor, predný zásobník a nosník výsevných bodiek musia stáť na pevnom povrchu.
Predný zásobník a nosník výsevných bodiek musia stáť na blokovacích podperách.

svorka dopravného potrubia
napínacie zariadenie
špirálové dopravné potrubie (dĺžku upraviť)
svorka pre spojku
spojka
vzpera (dodaná zákazníkom)

7
8
H1
H2

trubka z PVC
vzpera (dodaná zákazníkom)
vzdialenosť prednej časti zásobníka osiva
nad terénom, minimálne 47,5cm
vzdialenosť držiaka výsevných bodiek nad
terénom, 30-35 cm

Obr. 40 Sejací stroj FT1

Pripojenie predného zásobníka a predného vývodového hriadeľa
Pre pripojenie predného zásobníka máte nasledujúce možnosti:
- tiahlom trojbodového závesu
- ťažným zariadením (rýchlozávesom)
Ak chcete predný zásobník pripojiť priamo na traktor, potom musí byť traktor vybavený
predným vývodovým hriadeľom s 1000 ot/min a predným zdvíhacím závesom. Ak traktor
nemá predný vývodový hriadeľ, je nutné objednať k prednému zásobníku hydraulický pohon
ventilátora.
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Počas pripájania sa medzi traktorom a predným zásobníkom nesmie nikto
nachádzať.

Pri pripojení ťažným zariadením dbajte na nasledovné:
• Zaklápací hák ťažného zariadenia musí pri pripojení zapadnúť.
• Hornú vzperu nastavte tak, že ťažné zariadenie stojí zvislo.

!

Skontrolujte správne umiestnenie bezpečnosti páky ťažného zariadenia. Uzatvárací
hák zaistite pružinovou závlačkou.

!

Predný vývodový hriadeľ na traktore musí bežať v smere hodinových ručičiek.

Po pripojení vykonajte nasledovné práce:
1.
Pripojte kardan medzi predný zásobník a traktor.
2.
Nadzdvihnite predný zásobník a odstráňte blokovacie podpery.
3.
výšku H1 (viď obr. 40 ) nastavte prinajmenšom na 47,5 cm nad zemou pri zvislo
stojacom ťažnom zariadení. Táto výška je fixovaná napr. pomocou reťaze, ktorá
obmedzuje predný zvedací záves pri klesaní.

!

Pri nedodržaní tejto minimálnej výšky môžu veľké kamene a pod. poškodiť oblúk
dýzy.

Ak beží pod predným zásobníkom pechovací valec, potom je výška určená pechovacím
valcom. Neprenášajte žiadny dodatočný tlak z traktora na predný zásobník, inak klesne
pechovací valec príliš.

Pripojenie nosníka výsevných bodiek
Pokiaľ nasadíte sejací stroj na rotačné brány, musí byť vašim predajcom poľnohospodárskych
strojov nasadený rýchlozáves na rotačné brány.

!
1

!

Skontrolujte správne umiestnenie bezpečnosti páky ťažného zariadenia. Uzatvárací
hák zaistite pružinovou závlačkou.
Hornú vzperu nastavte tak, že ťažné zariadenie stojí zvislo.

Traktor a sejací stroj musia stáť na pevnom a rovnom povrchu. Sejací stroj musí stáť
na oporných nohách. Pre prácu s touto kombináciou používajte traktor s dostatočnou
silou zdvihu.
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2
3

Pri cúvaní a pripájaní rotačných brán a sejacieho stroja s traktorom
traktorom a rotačnými bránami nesmú zdržiavať žiadne osoby.

sa medzi

4

Cúvajte pomaly s pripojenými rotačnými bránami na stred pod pristavený sejací stroj.
Opatrne zdvihnite rotačné brány a pripojte rýchlozáves do trojuholníkového závesu
sejacieho stroja. Bezpečnostná páka /1 obr. 41/ rýchlozávesu musí zapadnúť.
Skontrolujte správne zapadnutie bezpečnostnej páky.
Odstráňte pomocné nohy sejacieho stroja.

2.

bezpečnostný kolík

Obr. 41 pripojenie sejacieho stroja

Skrátenie semenovodov
Dĺžku paralelogramu je možno k lepšiemu prispôsobeniu sa k pôduspracujúcemu stroju meniť
pomocou rôznych polôh. Výsevné hadice skráťte tak, aby neboli previsnuté. Dbajte na to, aby
spodná hrana nosníka výsevných bodiek bola min. 30 - 35 cm nad povrchom, viď obr. 43.
5
6

Kliešťami rozšírte hornú sponu hadice a následne ju vytiahnite s objímky .
Nožom skráťte hadicu na potrebnú dĺžku.



Pozor na zranenie pri skracovaní hadice nožom. Hadice sú zosilnené špirálami
z tvrdého materiálu.



Hadicu zastrčte do objímky až po citeľnú zarážku! Hadice musia byť napnuté, keď
výsevné sekcie ležia v spodnej polohe.

4. Hadicu zastrčte do objímky a zaistite ju sponou viď obr. 42.

Obr. 42 montáž semenovodov
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Nastavenie nosníka výsevných bodiek

!

Nosník výsevných bodiek a tiahla s paralelogramom musia mať odstup od
pechovacieho valca.

Pre pechovacie valce s priemerom väčším ako 0,5 m , alebo pri nosníkoch odrezávačov
namontovaných nad pechovacím valcom, existuje pre sejací stroj FT1 zvýšený držiak nosníka
výsevných bodiek. Týmto zostáva aj pri správne nastavenej výške nosníka výsevných bodiek
dostatok voľného priestoru medzi paralelogramom a pechovacím valcom.
Nastavte nosník výsevných bodiek pomocou napínacích skrutiek obr. 43 tak, aby výška
spodnej hrany nosníka od povrchu pôdy bola 30 - 35 cm.



Pri novom nastavení pôduspracujúceho stroja sa mení poloha nosníka výsevných
bodiek. Je preto potrebné opätovné nastavenie nosníka.

Obr. 43 napínacie skrutky paralelogramu

Stroje FT1 s pracovnou šírkou 3m sú prípustné k transportu po pozemných
komunikáciách v prepravnej polohe. Všetky ostatné sejacie stroje FT1 musíte prevážať
na prívese!
Inštalácia dopravného potrubia
1.
2.
3.

!

pripevnite na traktor trubku z PVC (dĺžku treba upraviť). Trubka nesmie v smere
vedenia osiva vykazovať žiadne stúpanie
prispôsobte dodanú špirálovú hadicu dĺžke podľa podmienok pripojenia od predného
zásobníka k prednej strane trubky PVC a zodpovedajúcim spôsobom prerežte.
prispôsobte dodanú špirálovú hadicu dĺžke podľa podmienok pripojenia od zadnej
strany trubky PVC k vlnovcovej trubke a zodpovedajúcim spôsobom prerežte.
Špirálové hadice nesmú byť previsnuté, tvoriť zlomy alebo byť pohyblivými
časťami blokované (napr. pri vyzdvihnutí).
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Namydlite špirálovú hadicu na koncoch zvnútra. Potom je možné ju jednoduchšie
nasadiť.

Siatie
Výpočet výsevného množstva

Maximálne výsevné množstvo je závislé na pracovnej rýchlosti a na pracovnej šírke. Toto
nájdete v diagrame na obr. 44. Nájdite priesečník požadovanej pracovnej rýchlosti
a výsevného množstva.
• Priesečník pod alebo na hraničnej línii odpovedajúci pracovnej šírke: výsev tohto
výsevného množstva je možný.
• Priesečník nad hraničnou líniou: výsevné množstvo a/alebo pracovná rýchlosť musia
byť redukované, až sa priesečník bude nachádzať pod alebo na hraničnej línii.

3,0m; FT1

4,0m; FT1

Obr. 44 hraničná línia výsevných množstiev pre sejacie stroje FT1

K presnému výpočtu použite daný vzorec:
kg/ha =
12600
VxB
V = pracovná rýchlosť (km/h); B = pracovná šírka (m)
12600 je konštanta.
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Môžete vysievať iba výsevné množstvo vypočítané vzorcom alebo menšie výsevné množstvo.
Väčšie výsevné množstvá nie sú ventilátorom prenášané a zanášajú venturiho kužeľ.

!

U sejacích strojov FT1 musí zostať škrtiaca klapka otvorená aj u jemného osiva
(poloha N), ak je celková dĺžka špirálových hadíc a PVC trubky väčšia ako 5m
(položka 3+7 v obr. 40). V opačnom prípade škrtiacu klapku pre jemné osivo
uzatvorte.



Pri siatí choďte vždy s predpísanými otáčkami vývodového hriadeľa, inak hrozí
nebezpečenstvo upchatia.

Voľba prevodového pomeru reťazového kolieska
Podľa pracovnej šírky pri siatí sa mení prevodový pomer reťazového kolieska na hnacom
kolese podľa tabuľky 4. Výrobné čísla nájdete v katalógu náhradných dielov.
- prevodový pomer reťazových kolies sejacieho stroja FT1 pri siatí
FT1
Pracovná šírka (m)
3
4
Horné reťazové koliesko
21
17
Dolné reťazové koliesko
12
13
Tabuľka 4

Hnojenie
Zmeny v schéme sejacieho stroja FT1 pre hnojenie zobrazuje obr. 46.
Prestavenie k hnojeniu
1.

Pripojte rozdeľovač hnojiva hadicami a oblúkom vlnovcovej trubky pokiaľ možno
v strede presného sejacieho stroja. Hadice musia v pracovnej polohe prebiehať voľne
i pri svahových polohách. Nesmú byť prevesené, vytvárať zlomy alebo byť blokované
pohyblivými časťami.

Obr.45 sejací stroj FT1 v spojení so strojom na presný výsev
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2.
3.

Hadice nasaďte na hlavu rozdeľovača a na bodku pre hnojivo a pevne pripevnite
sponou.
Pripojte predný zásobník, predný vývodový hriadeľ a semenovody.

Obr. 46 sejací stroj FT1 pre hnojenie
1
jednoduchý sejací stroj
2
svorka hadice
3
bodka pre hnojivo
4
rozdeľovač hnojiva (6 alebo 8 riadkov)
5
špirálová hadica
6
špirálová hadica (dĺžku nutné prispôsobiť)

7
8
9
10
11

svorka spojky hadice
spojka
vzpera (dodaná zákazníkom)
trubka z PVC
vzpera (dodaná zákazníkom)

Kalibrovanie množstva hnojiva

!

So strojom FT1 môžete hnojiť iba hnojivami NP (žiadne draselné a vápenaté). Inak
diely skorodujú.

Pred kalibrovaním množstva hnojiva skontrolujte dávkovacie zariadenie na opotrebovanie.
Nie je správne používať pre hnojenie rovnaké dávkovacie zariadenie ako pre výsev jemného
osiva (napr. repka). Môže dochádzať k nepresnostiam, pretože hnojivo s ostrými hranami
dávkovacie zariadenie viacej opotrebováva. Pri prechode od siatia k hnojeniu preto vymeňte
pred kalibrovaním dávkovacie zariadenie. Dávkovacie zariadenie hnojiva má červený kryt
ružice.
Maximálne množstvo hnojiva (NP-hnojivo) je závislé na pracovnej rýchlosti a pracovnej
šírke. Toto nájdete v diagrame na obr. 47 . Pre použitie diagramu viď vysvetlenie k obr. 44.
K presnému výpočtu použite daný vzorec:
kg/ha =
12600
VxB
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V = pracovná rýchlosť (km/h); B = pracovná šírka (m)
12600 je konštanta.
Môžete vysievať iba výsevné množstvo vypočítané vzorcom alebo menšie množstvo hnojiva.
Väčšie množstvo hnojiva nie je ventilátorom prenášané a zanáša venturiho kužeľ.

4,5m 6 riadkovFT1
4,8m 6riadkov FT1
6,0m 8 riadkovFT1
6,4m 8riadkov FT1

Obr. 47 hraničná línia množstva hnojiva pre sejací stroj FT1

!

• otvorenie škrtiacej klapky – poloha „N“
• nastavte červený prepínač na polohu N

Rozmetané množstvo nastavte podľa kalibračnej tabuľky pre NP-hnojivá (tabuľka 5).
Nastavenie dávkovacieho zariadenia pre hydrofosforečnan amónny môžete použiť ako základ
pre ostatné druhy hnojiva. Osobné nastavenie ostatných NP-hnojív doplníte v tabuľke.
Kalibrujete ako pri normálnom osive (viď strana 14).
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Tabuľka 5- kalibračná tabuľka pre NP-hnojivá (smerové hodnoty) na FT1

vaše vlastné hodnoty pre iné typy hnojív
Hnojivo
Špecif.
hmotnosť (kg/ dm3)

Disfosforečnan
amónny

nastavenie
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

1,03

normálne osivo kg.ha-1 (škrtiaci ventil v polohe N)

39
58
77
97
116
135
155
174
193
213
232
251
270
290
309
328
348
367
386
406
425

Po kalibrovaní preskúšajte rozmetané množstvo radu po rade.



Hadice nesmú byť prevesené alebo byť prelomené, inak môže dôjsť k upchatiu.

Voľba prevodového pomeru reťazového kolieska
Podľa pracovnej šírky presného sejacieho stroja sa mení prevodový pomer reťazového
kolieska na hnacom kolese podľa tabuľky 6. Výrobné čísla nájdete v katalógu náhradných
dielov.
Tabuľka 6 - prevodový pomer reťazového kolieska FT1 pri hnojení

Pracovná šírka (m)
Reťazové koliesko hore
Reťazové koliesko dole

4,5
15
13

4,8
17
16

FT1
5
16
16
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6
14
16

6,4
13
16

Hydraulický pohon ventilátora
Bezpečnostné pokyny
Hydraulický pohon ventilátora sa smie podľa predpisov používať iba u sejacích strojov M,
MK, MT, MV. Každé iné použitie je neprípustné. Za škody , z tohoto vyplývajúce , firma PD
Hlohovec nezodpovedá. Záruka na poškodenie traktora v dôsledku nesprávneho pripojenia je
vylúčená.
Hydraulický pohon ventilátora môžu obsluhovať a prevádzať údržbu a opravy iba osoby, ktoré
túto prácu dokonale ovládajú a ktoré sú oboznámené s prípadnými rizikami.
Hydraulické rýchlospojky odpájajte bez tlaku!
Prečítajte si a dodržujte pokyny v kapitole 2 - Bezpečnostné pokyny.

Technické údaje
Tabuľka 2 Technické údaje hydraulického pohonu ventilátora

Typ

M,MS,MSh
MK,MKC
MK,MKC
MT
MT
MV

Pracovná
šírka

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

Hydromotor
Absorbčný
objem (cm3)
8
8
8
8
8
8

Počet otáčok
(ot/min)
4150
4200
4400
4150
4600
4500

Prúd oleja
(l/min)

Počet otáčok
ventilátora
(ot/min)

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

4150
4200
4400
4150
4600
4500

Inštalácia hydraulických hadíc



Olej vytekajúci pod vysokým tlakom môže preniknúť do pokožky a spôsobiť vážne
poranenia. V prípade poranenia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Nikdy
neinštalujte hydraulické prvky v kabíne traktora !

Hydraulické hadice inštalujte tak, aby neboli pri zdvíhaní sejacieho stroja poškodené alebo
vystavené oderu.
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Pripojenie k traktoru

Popis funkcie
Prúd oleja vedie k trojcestnému regulačnému ventilu, ktorým sa nastaví potrebný prietok oleja
podľa počtu otáčok hydromotora. Výsledný počet otáčok ventilátora je potrebné kontrolovať
riadiacou jednotkou Drillmat III. Počet otáčok ventilátora rôznych sejacích strojov sú uvedené
v tabuľke 2.
Beztlaková spätná vetva
Spätná beztlaková vetva je potrebná aby nedošlo k poškodeniu hydromotora.

!

Maximálny prístupný tlak v spätnej vetve je max. 10 bar.
Pri príliš vysokom tlaku bude vytlačené hriadeľové tesnenie.

Pri výbere miesta pripojenia spätnej vetvy k hydraulickému systému traktora je treba
rešpektovať nasledujúce body:
• vracajúci sa olej musí prúdiť cez hydraulický filter
• vracajúci sa olej nesmie prúdiť cez regulačné ventily, pretože tlak v spätnej vetve
by sa príliš zvýšil
Prevádzka

!

Maximálny prípustný počet otáčok ventilátora je 5000 ot/min.!
Dbajte na kvalitu hydraulických spojov !
Nastavovanie otáčok prevádzajte iba pri stojacom ventilátore. Prestavenie pri
bežiacom ventilátore môže spôsobiť poškodenie stroja.
V závislosti na type a pracovnej šírke sejacieho stroja treba pre správnu funkciu
sejacieho stroja zachovať určité otáčky ventilátora (viď strana 36 / tabuľka 2)

A= Prívod k hydromotoru
B= Odpad z hydromotora
P= Prívod
T= Odpad
Obr. 27 trojcestný regulačný ventil

47

Pripojenie k traktoru
Spojky a konektory môžu byť u traktorov jednotlivých výrobcov odlišné.
Prepojenie na traktore prevádzajte v nasledujúcom poradí:
1. Spätné vedenie (T)
2. Prívodné vedenie (P)
Prvé uvedenie do prevádzky
Pri prvom uvedení do prevádzky musíte nastavovať otáčky tak dlho, pokiaľ hydraulický olej
nedosiahne pracovnú teplotu a otáčky ventilátora sa neustália.
V prípade uvedenia do prevádzky so studeným olejom a nezmenenou polohou trojcestného
regulačného ventilu (obr. 27) sa otáča ventilátor v zahrievacej fáze o niečo rýchlejšie. Po
dosiahnutí pracovnej teploty oleja sa dostanú otáčky na pôvodne nastavenú hodnotu.
Použitie na rôznych traktoroch
U traktorov s ventilom pre reguláciu prietoku
 Trojcestný ventil pre reguláciu prietoku úplne otvorte (obr. 27). Trojcestný ventil pre
reguláciu prietoku je úplne otvorený, keď je regulačná skrutka úplne zaskrutkovaná.
 Aktivujte ovládací ventil na traktore.
 Požadované otáčky nastavte pomocou množstva oleja na traktore.
U traktorov bez ventilu pre reguláciu prietoku, bez regulačného čerpadla
 Požadované otáčky nastavte regulačnou skrutkou (obr. 27) na trojcestnom ventile pre
reguláciu prietoku
U traktorov bez ventilu pre reguláciu prietoku, s regulačným čerpadlom
Trojcestný ventil pre reguláciu prietoku sa musí prestaviť na dvojcestný ventil pre reguláciu
prietoku. Prestavenie sa prevádza takto:
 Uvolnite poistnú maticu (obr. 27)
 Skrutku úplne zaskrutkujte. Zaskrutkovaním skrutky je prestavený ventil na
dvojcestný ventil pre reguláciu prietoku.
 Poistnú maticu opäť dotiahnite.
 Požadované otáčky nastavte regulačnou skrutkou na dvojcestnom ventile pre reguláciu
prietoku.

!

Prestavenie z trojcestného na dvojcestný ventil pre reguláciu prietoku alebo opačne
sa musí prevádzať iba pri stojacom ventilátore. Prestavenie pri bežiacom ventilátore
môže spôsobiť poškodenie stroja.

!

Hydraulický pohon ventilátora je testovaný výrobcom na hydraulickom agregáte.
Hydraulický okruh pohonu ventilátora je naplnený olejom SHELL DONAX TD
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Ďalšie príslušenstvo
Jednoduché zavlačovače
Jednoduché zavlačovače sú určené pre montáž na nožové výsevné sekcie. Pri použití
diskových alebo DXD výsevných bodiek je potrebné použiť zavlačovače - S. Jednoduché
zavlačovače je treba priskrutkovať na všetky dlhé výsevné bodky a na vonkajšiu krátku
bodku.

Obr. 28 jednoduché zavlačovače

Zavlačovače - S

!

Pri jazde po cestnej komunikácii je nevyhnutné zavlačovací rám sklopiť!

Zavlačovač S slúži k rovnomernému zahrňovaniu osiva v prípade vysievania semien do pôdy
s väčším podielom rastlinných zvyškov.
Montáž
Držiaky zavlačovacieho rámu priskrutkovať na nosník výsevných bodiek. Pozíciu držiakov na
nosníku výsevných bodiek zvoľte v závislosti na vzdialenosti výsevných bodiek a v závislosti
na montážnom priestore. Zavlačovací rám sa nesmie dotýkať iných častí sejacieho stroja.
Pri sejacom stroji MT sa priestor pre koleso v prepravnej polohe dosiahne prostredníctvom
sklopnej časti zavlačovacieho rámu.
Nastavenie
• tlak zavlačovacieho rámu: pomocou ťažných pružín / 2, obr. 29 /
• hĺbka zahrňovania: pomocou nárazníka / 3, obr. 29 /
• sklon
zahrňovania:
pomocou
závesného otvoru / 1, obr. 29 /
1.
2.
3.
4.

závesný otvor
ťažné pružiny
nárazník
závesný otvor

4

Obr. 29 zavlačovací rám
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2

1

Schody k zásobníku



Je zakázané prepravovať osoby na výstupných schodoch. Pri výstupe alebo zostupe
zo sejacieho stroja sa nesmú používať rôzne iné časti stroja.

Výstupné schody sejacích strojov uľahčujú plnenie zásobníka.

Kryt rozdeľovača
Vysievanie osiva na väčšiu šírku riadkov je
možné
výmenou
hladkého
krytu
rozdeľovača za redukčný kryt. Typy
redukčných krytov zistíte u predajcov,
alebo priamo v PD Hlohovec.

Obr. 30 montáž redukčnej hlavy

Obr. 31 rozdeľovač 32, hladký kryt rozdeľovača 32,
redukčný kryt 32/16 a 32/11

Redukčný kryt naskrutkujte tak, aby šípka na redukčnom kryte ukazovala smer jazdy. Pri
redukčných krytoch 24/12 máte dve možnosti montáže:

• šípka redukčného krytu je v smere jazdy - vysievajú len dlhé výsevné sekcie, obr. 32
• šípka redukčného krytu je posunutá mimo smer jazdy - vysievajú len krátke výsevné
sekcie,
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A smer jazdy
• výsevné sekcie sejú
◊ výsevné sekcie sú uzavreté

Obr. 32 vysievanie cez dlhé výsevné sekcie

Obr. 33 vysievanie cez krátke výsevné sekcie



Ak namontujete redukčný kryt rozdeľovača, opravte nastavenie značkovačov.

Mechanické klapky, uzatváracie klapky a prepúšťacie klapky

Mechanické klapky
Mechanické klapky môžete používať k zablokovaniu výsevnej sekcie alebo k redukovaniu
pracovnej šírky. V polohe hore prúdi osivo späť do zásobníka, viď obr.34. Pri používaní
mechanických klapiek nenapĺňajte zásobník na maximum aby bol umožnený bezproblémový
spätný tok osiva.

1. Mechanická klapka v polohe hore, osivo prúdi
späť do zásobníka.

Obr. 34
mechanická klapka namontovaná na rozdeľovači
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Upevnite mechanickú klapku na hadicu výsevnej sekcie, ktorú je treba zablokovať, viď
obr.33. Dbajte na správny smer montáže, viď obr.35:

a./ hladkú stranu namontovať smerom k výsevnej bodke
b./ prehĺbenú stranu namontovať smerom
k rozdeľovaču

a

b

Obr. 35 smer montáže mechanickej klapky

Uzatváracie klapky
Uzatváracie klapky sú potrebné k vytvoreniu koľajových riadkov. Pri uzatvorenej klapke je
osivo vysievané do vedľajších riadkov.

Obr. 36
uzatváracie klapky namontované na rozdeľovač

!

Osivo musí prúdiť uzatváracou klapkou bez prekážok

Uzatváraciu klapku namontujeme na rozdeľovač nasledovným spôsobom: / viď obr. 37/:
1. Ak ste sa rozhodli, s ktorou výsevnou sekciou chcete vytvárať koľajový riadok, odpojte
semenovod z rozdeľovača.
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2. Skrutku zaskrutkujte do príslušného otvoru uzatváracej klapky.
3. Podľa typu rozdeľovača zvoľte správnu upínaciu svorku a nasaďte ju na výstup
rozdeľovača, ktorý je treba uzatvárať. Drážku priložte presne na hranu výstupu
rozdeľovača. Obidve uzatváracie klapky nasaďte až na doraz.
4. Skrutku mierne dotiahnite tak, aby bolo možné klapkou pohybovať.
5. Prekontrolujte správne uloženie uzatváracej klapky na výstupe rozdeľovača.
6. Semenovod nasaďte na otvor uzatváracej klapky a upevnite upevňovaciu svorku.
7. Uzatváraciu klapku pripojte k inštalačnej krabici
8. Prekontrolujte správnosť funkcie uzatváracej klapky. Prípadne skráťte hadice /viď str. 31/.
9. Po prvých hodinách práce prekontrolujte pevné uloženie uzatváracích klapiek.
Prekontrolujte rozchod kolies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hadica
Upínacia svorka
Uzatváracia klapka
Skrutka
Upínacia svorka pre rozdeľovač s 32 alebo 40 otvormi
Upínacia svorka pre rozdeľovač s 24 otvormi

Obr. 37
Upínacie svorky k montáži uzatváracej klapky

Prepúšťacie klapky
S prepúšťacími klapkami (1, obr.38) môžete zakladať koľajové riadky tak isto ako
s uzatváracími klapkami. Pri použití prepúšťacích klapiek prúdi osivo späť do zásobníka. Pri
klapkách PK sa vracia osivo do priestoru pod rozdeľovačom a pri klapkách PKH sa osivo
vracia cez hadicový vývod do zberného koša násypky.

1.
2.
3.
4.

Prepúšťacia klapka
Spätná hadica
Rozdeľovač
Zberací zvon

Obr. 38
Montáž prepúšťacej klapky PKH na rozdeľovač.
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Značkovač koľajových riadkov



Pri preprave po cestách je treba značkovač sklopiť a zaistiť.

Značkovač koľ. riadkov vytvára koľajové riadky pre postrekovač. Hydraulický valec je
ovládaný na základe koľ. riadkov Drillmat III. Rameno sa spustí, vždy keď sú výsevné sekcie
zablokované klapkami.

Obr. 39
značkovač koľajových riadkov

Značkovač s dvoma diskmi / viď obr. 39/ je určený pre rytmy, pri ktorých sú obidva koľajové
riadky vytvorené počas jednej jazdy.
Značkovač s jedným diskom je určený pre rytmy, pri ktorých sú obidva koľajové riadky
vytvorené počas jazdy tam a späť.
Značkovač koľ. riadkov je priskrutkovaný na nosníku výsevný sekcií.

!

Ak je sejací stroj vybavený deleným nosníkom výsevných sekcií (MT),
nepripevňujte značkovač koľ. riadkov na miesto spojenia dvoch nosníkov

Disky značkovača koľ. riadkov musia byť nastavené priamo za uzavretými výsevnými
sekciami. Nesmia brániť v činnosti zavlačovacím pružinám. Dĺžku značkovača môžete
zmeniť zasunutím joklovín do seba.
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Starostlivosť a údržba



Dodržujte bezpečnostné pokyny pre starostlivosť a údržbu na str.7.

Údržba

Čistenie
Pravidelným čistením dosiahnete pracovnú spoľahlivosť a optimálny výkon stroja.

!

Pri čistení krytov Drillmat III a ventilátora, sa nesmú používať vysokotlaké čistiace
zariadenia, alebo priamy prúd vody. Kryty, skrutkové spojenia a guličkové ložiská
nie sú vodotesné.

• Riadkový sejací stroj čistite zvonku. Aby mohla voda odtekať, zdemontujte koleno
z injektora.
• Odstráňte nečistotu a hrdzu z klinovej remenice.
• Kolečko dávkovacieho mechanizmu vyčistite úzkou kefou.
• Výsevné sekcie, hadice, zásobník, dávkovacie zariadenie a ventilátor čistite stlačeným
vzduchom.
• Odstráňte kryt z náhonovej skrine a vyčistite reťazový pohon.

Konzervovanie sejacieho stroja
Pokiaľ chcete sejací stroj odstaviť na dlhšiu dobu z prevádzky, okrem uvedených bodov
dodržujte nasledovné pokyny:
• Sejací stroj odstavte na krytú plochu a postavte na oporné nohy.
• Zásobník osiva úplne vyprázdnite a zakryte plachtou.
• Vyprázdňovacie dvierka nechajte otvorené / ochrana proti možnému poškodeniu
hlodavcami / .
• Riadiacu jednotku Drillmat III demontujte a uložte na suchom mieste. Nastavené hodnoty
zostanú zachované.
• Demontujte klinové remene.
• Stroj chráňte pred koróziou. Pokiaľ použijete olej v spreji , používajte iba taký olej, ktorý
je ľahko biologicky odbúrateľný.
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Periodické kontroly
Pravidelná údržba a používanie náhradných dielov firmy PD Hlohovec, sú predpokladom pre
bezporuchový chod sejacieho stroja a predlžujú jeho životnosť.
1. Pred prvou sejbou
Kontrola:
• tlaku vzduchu v pneumatikách
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR - 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
• napnutia klinových remeňov
• elektroinštalácie
• hydraulického rozvodu - obmedzovače tlaku
• rozvod vzduchu
• hadíc semenovodov
• dávkovacieho zariadenia
• rozstup výsevných botiek
• dotiahnutia všetkých skrutkových spojov
• náhonového hriadeľa a pohonu dávkovača
• čistoty v zásobníku
• signalizácie stavu osiva
• funkčnosti koľajových riadkov
• pripevnenia sejačky na 3-bodový rýchlozáves a rýchlozáves o
upínacie zariadenie traktora

Pozor!
Denne kontrolovať priepustnosť semenovodov a výsevných sekcií.
Po skončení sezóny stroj dôkladne umyť a osušiť prúdom vzduchu.
2. Po 50 ha
Kontrola:
• tlaku vzduchu v pneumatikách
o 7.50x16 8PR 4,5 bar
o 23x8.50-12 6PR - 3,5 bar
o 31x15.5-15 8PR3,1 bar
• napnutia klinových remeňov / dovolený priehyb napnutých remeňov
5-8 mm pri zaťažujúcej sile cca 70 N /
• čistoty v zásobníku
• priehybu semenovodov / dodržať klesajúce vedenie hadíc /
• skrutiek na držiakoch výsevných sekcií
• zaisťovania rýchlozávesu
• napnutia reťaze náhonu
• poisťovacích čapov značkára
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3. Po každých 50 ha kontrola
Kontrola:
• napnutia klinových remeňov
• čistoty v zásobníku
• skrutiek na držiakoch výsevných sekcií
• priehybu semenovodov a čistoty všetkých bodiek
4. Po 150 ha kontrola
Kontrola:
•
•
•
•
•
•
•

skrutkových spojov na sejacom stroji
namazanie reťazového náhonu
čistoty v zásobníku
hydraulického rozvodu
rozstupu výsevných bodiek
rozvodu vzduchu
odstrániť nečistoty napadané za ochrannú plachtu

5. Po 300 ha
Kontrola:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skrutkových spojov na sejacom stroji
mazania reťazového náhonu
čistoty v zásobníku
hydraulického rozvodu
rozstupu výsevných bodiek
rozvodu vzduchu
ložísk ventilátora
napnutia klinových remeňov
funkčnosti koľajových riadkov
stavbu puzdier PVC na naklápadle
dávkovača / stieracia guma, kefka - tesnosť /

•
•
•
•
•
•
•

vizuálna sejacieho stroja
tlaku v pneumatikách
čistoty v zásobníku
napnutia reťaze náhonu
napnutia klinových remeňov
pohonu dávkovača
dávkovača / stieracia guma , kefka - tesnosť /

6. Po 600 ha
Kontrola:
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7. Po 1000 ha
Odborná kontrola servisným technikom.
Kontrola:
• častí elektrického rozvodu
• hydraulického rozvodu
• ostria a ostroh výsevných bodiek
• dávkovača / stieracia guma, hviezdicový valec, ložiská, klapka,
objímka, plášť, tŕň, ozubené kolá /
• všetkých ložísk sejačky
• diskov značkovačov
• poisťovacích kolíkov a pružín podvozku
• klinových remeňov
• opotrebenia pneumatík
• rozvod vzduchu a semenovodov
• celkového stavu pružín
• držiakov výsevných bodiek
• stavu puzdier PVC na naklápadle
Kontrola po 1000 ha - každých 150 ha podľa návodu.

Záver
Návody na obsluhu a údržbu doplnkových vybavení sa dodávajú formou doplnkov
tohto návodu len k strojom, na ktorých sú tieto zariadenia nainštalované podľa želania
užívateľa.
Výrobca si vyhradzuje právo ďalšieho vývoja a modernizácie stroja pri zachovaní jeho
základných vlastností a úžitkovej hodnoty. Preto sa Váš stroj môže v niektorých
podrobnostiach odlišovať od popísaného typu.
Záverom Vám prajeme pohodlnú a efektívnu prácu s našim strojom a v budúcnosti
vždy privítame všetky Vaše konštruktívne pripomienky a námety smerujúce k jeho ďalšiemu
zdokonaľovaniu.
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Odstránenie niektorých porúch

Pomocou nasledujúceho prehľadu môžete prípadné poruchy rýchlo odstrániť.
Mechanické časti
Porucha
Praskavý zvuk
v dávkovacom zariadení
Množstvo osiva sa
ľubovolne mení

Pri jemnom osive:
pri použití
mikrodávkovacieho
systému nieje možné
dosiahnuť menej ako 4-5
kg/ha

Možná príčina
Príliš veľké osivo
Cudzí predmet
Osivo je vlhké

Odstránenie
Demontujte pružné kolíky
z čechracieho hriadeľa

Vreteno sa otáča príliš
voľne
Komôrkový výsevný
valec je upchatý
Pri jemnom výseve nieje
červené ozubené kolečko
zasunuté
Tesnenie v dávkovacom
zariadení je poškodené
hlodavcami

Dotiahnite maticu na kľuke
dávkovača
Valec vyčistite,
skontrolujte čistiaci kotúč
Červené kolečko zasunúť

Strana
-

Tesnenie nedolieha na
valec.
Dodávka osiva je príliš
Rýchle otáčanie ručnou
vysoká
kľukou pri výsevnej
skúške
Pri jemnom osive: nieje
zasunuté červené
ozubené kolečko
Zasiate množstvo osiva je Nesprávny prevod
vysoké
v hnacej skrini
náhonového kolesa
Chybné nastavenie
Chybné odváženie osiva
Dodávka osiva je príliš
Je zapnutý
nízka
mikrodávkovací systém
Pri výseve jemného
osiva: komôrky sú
znečistené, je
zablokovaný čistiaci
kotúč
Každý druhý riadok je
Zadné výsevné sekcie
vysievaný s oneskorením vysievajú príliš hlboko
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15
17
16

Vymeňte tesnenie
-

Nastavte polohu tesnenie

-

Dodržať 1 ot/sec
16
Zasuňte červené kolečko
16
Skontrolujte počet zubov
podľa katalógu ND
Opravte nastavenie

14

Vypnite mikrodávkovací
systém

16

17
Zvýšte tlak na predných
sekciách, centrálne znížte
tlak na výsevné sekcie

12

Žiadna výsevná sekcia
nedodáva osivo

Koleno je upchaté, nie je Zaistiť správne otáčky
pripojený hnací hriadeľ vývodového hriadeľa,
pripojiť hnací hriadeľ
Nie je zapnutý vývodový Zapnúť vývodový hriadeľ
hriadeľ
Semenovody sú upchaté
Výsevné sekcie sú
Výsevné sekcie vyčistiť
osivom
upchaté (hlinou)
Pri normálnom výseve: Škrtiacu klapku nastaviť na
škrtiaca klapka je
normálne osivo
nastavená na výsev
jemného osiva
Semenovod je ohnutý
Skontrolovať semenovody
alebo zlomený
prípadne ich skrátiť
Malé otáčky ventilátora Dodržiavať správne otáčky
ventilátora
Zavlačovač S pracuje
Znížiť tlak na výsevné
hlboko
sekcie
Nesprávne nastavená
Nastaviť zavlačovací rám
poloha
Zavlačovač S je zanesený Zlý pracovný uhol
Zmenšiť pracovný uhol
Rameno značkovača sa
Chýba škrtiaci ventil
Ventil namontovať
sklápa rýchlo/ pomaly
v hydraulickej
alebo sa nesklápa vôbec
rýchlospojke
Škrtiaci ventil je upchatý Ventil vyčistiť

15
31
20,35
12
38
38
-

.
.
Hydraulický pohon ventilátora
Porucha
Tesnenie hriadeľa
hydraulického motora
bolo vytlačené
Presakuje olej z
hydromotora
Nedostatočné otáčky

Hydraulický olej sa
prehrieva

Možná príčina
Príliš vysoký tlak
v spätnej vetve, zámena
vstupnej a výstupnej
vetvy
Opotrebované alebo
nesprávne namontované
tesnenie hriadeľa
Nesprávne nastavenie
trojcestného
regulačného ventilu,
traktor nedodáva
dostatok oleja alebo
nieje dosiahnutý
prevádzkový tlak
Príliš veľký prietok
oleja

Odstránenie
Tlak v spätnej vetve
max 0,15 Mpa, správne
pripojenie
hydraulických prípojov
Namontovať nové
tesnenie
Skontrolovať trojcestný
regulačný ventil prúdu,
hydraulické čerpadlo
a spätný ventil tlaku

Namontovať prídavný
chladič oleja, prestaviť
trojcestný regulačný
ventil.
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Svahová dostupnosť (°)
Výkon ťaž. prostriedku
(HP)

Rozmer v pracovnej
polohe (m):
5. Šírka
6. Dĺžka
7. Výška
Pracovná rýchlosť
(km/hod)
Prepravná rýchlosť
(km/hod)
Denný výkon (ha)
Hmotnosť bez osiva
(kg)
Objem zásobníkov
(dm3)

Rozmer v prepravnej
polohe (m):
2. Šírka
3. Dĺžka
4. Výška

Model
Pracovná šírka (m)
Počet riadkov/ šírka
riadku (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

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

Tabuľka 3 Technické údaje sejacích strojov

Technické údaje

120

11

650

530

10-15

10

5-12

3,2
1,9
2,2

MK
2,97
1,6
2,0

24/12,5
32/9,4

3

140

11

650

630

12-20

10

5-12

4,2
1,9
2,2

-

61

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

160

11

950

683

12-20

10

5-12

4,7
1,9
2,2

-

4,5
32/14
36/12,5
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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