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Szanowni Klienci! 

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście, dokonując zakupu tego 
urządzenia. Zalety urządzenia będzie można w pełni wykorzystać tylko wówczas, 
gdy będzie ono prawidłowo obsługiwane i użytkowane. Przy przekazywaniu 
urządzenia otrzymaliście Państwo od sprzedawcy wskazówki dotyczące obsługi, 
ustawiania i konserwacji. Oprócz tego krótkiego pouczenia konieczne jest 
dogłębne przestudiowanie instrukcji obsługi. 
Niniejsza instrukcja pomoże Państwu dokładnie poznać urządzenie firmy 
LEMKEN GmbH & Co. KG oraz w pełni i zgodne z przeznaczeniem wykorzystać 
możliwości jego stosowania. 

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki pozwalające na bezpieczne, 
fachowe i ekonomiczne użytkowanie urządzenia. Przestrzeganie wskazówek 
pomaga uniknąć zagrożeń, uszkodzeń i przestojów maszyny, jak również 
zwiększyć stopień jej niezawodności i żywotność. Przed przystąpieniem do 
użytkowania urządzenia należy w sposób dokładny i rzetelny zapoznać się z 
treścią instrukcji obsługi. 

Należy dołożyć starań, aby niniejsza instrukcja obsługi była zawsze dostępna 
w miejscu użytkowania urządzenia. 

Z zawartością instrukcji obsługi powinna zapoznać się każda z osób, której 
zlecone zostały następujące prace: 

• montaż i demontaż, 

• ustawienia, 

• eksploatacja 

• konserwacja i naprawa, 

• usuwanie awarii i 

• wyłączenie z eksploatacji i utylizacja. 

 

 

Niniejszy dokument to oryginalna instrukcja obsługi. 
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Dane specyficzne dla urz ądzenia 

Należy ustalić i w odpowiednich miejscach wpisać dane dotyczące Państwa 
urządzenia. 

Tabliczka znamionowa 

Przy zamawianiu części zamiennych proszę zawsze podawać oznaczenie typu 
i numer fabryczny urządzenia. Informacje te zamieszczone są na tabliczce 
znamionowej. Proszę wprowadzić te dane do znajdujących się poniżej pól, aby 
zawsze były dostępne: 

Oznaczenie typu:  

Nr fabryczny:  
 

Terminal obsługowy 

Impulsy/100 m  

Impulsy/I  
 

Kolor tarczy 
izobarycznej  

Producent dyszy  Typ dyszy  Wielko ść dyszy  

Żółta     

Fioletowa     

Niebieska     

Czerwona     

Brązowa     

W poniższej tabeli należy wpisać wielkość dot. ustawienia górnego drążka 
kierującego. 

Ciągnik Długość górnego drążka 
kierującego 

  mechaniczn
y 

hydrauliczny 

Pozycja górnego drążka 
kierującego (mm) 

1     

2     

3     

4     

5     
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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Odpowiedzialno śc cywilna 

Generalnie obowiązują „Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH & 
Co. KG. 

LEMKEN GmbH & Co. KG wyklucza roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej w odniesieniu do szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód rzeczowych, 
jeżeli wynikły one z jednej lub kilku następujących przyczyn: 

− niezgodne z przeznaczeniem użycie urządzenia, patrz też rozdział „Użycie 
zgodne z przeznaczeniem”, 

− Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi oraz zawartych w niej wskazówek 
bezpieczeństwa, 

− samowolne zmiany konstrukcyjne urządzenia, 

− nieprawidłowy nadzór nad częściami podlegającymi szybkiemu zużyciu, 

− niefachowe lub zbyt późne wykonanie prac naprawczych, 

− użycie części zamiennych innych niż oryginalne części firmy LEMKEN GmbH & 
Co. KG, 

− Katastrofy spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz siłą wyższą. 
 

1.2 Gwarancja 

Generalnie obowiązują „Warunki Handlowe i Dostawy“ firmy LEMKEN GmbH & 
Co. KG. 

Okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia otrzymania urządzenia. 
Ewentualne zakłócenia urządzenia usuwamy zgodnie z wytycznymi firmy 
LEMKEN dotyczącymi gwarancji. 
 W
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1.3 Prawo autorskie 

Niniejsza instrukcja obsługi jest dokumentem w myśl ustawy o nieuczciwej 
konkurencji. 

Prawo autorskie do niej przysługuje firmie 

LEMKEN GmbH & Co. KG 

Weseler Straße 5 

D-46519 Alpen  

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla właściciela urządzenia. Zawiera 
teksty i rysunki, których bez wyraźnej zgody producenta nie można w całości lub 
częściowo 

− powielać, 

− rozpowszechniać lub 

− w inny sposób przekazywać dalej. 

Naruszenia tych postanowień stanowią podstawę roszczeń odszkodowawczych. 
 

1.4 Opcjonalne akcesoria 

Produkty firmy LEMKEN wyposażone są w cały szereg opcjonalnego osprzętu. 
Instrukcja obsługi opisuje poniżej wszystkie akcesoria. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że w zależności od wariantu wyposażenia mogą się 
od siebie różnić. 
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2 SYMBOLE UŻYWANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI 

2.1 Klasy zagro żenia 

W instrukcji obsługi używane są następujące symbole oznaczające szczególnie 
ważne informacje: 

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO 

 

Oznaczenie bezpośredniego zagrożenia o wysokim ryzyku 
powodującego śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, jeżeli nie 
zdołano go uniknąć. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Oznaczenie potencjalnego zagrożenia o średnim ryzyku 
powodującego ewentualnie śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, 
jeżeli nie zdołano go uniknąć. 

 

UWAGA 

 

Oznaczenie zagrożenia o niewielkim ryzyku, które może 
spowodować lekkie lub średnie uszkodzenie ciała, jeżeli nie 
zdołano go uniknąć. 

 

2.2 Wskazówki 

 

Oznaczenie szczególnych wskazówek dla użytkownika oraz 
innych szczególnie przydatnych lub ważnych informacji służących 
zwiększeniu efektywności pracy oraz ekonomicznej eksploatacji. 
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3 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

W rozdziale „Środki bezpieczeństwa i ochrony“ znajdują się ogólne wskazówki 
bezpieczeństwa dla operatora. Na początku niektórych rozdziałów zamieszczono 
zebrane wskazówki bezpieczeństwa, które dotyczą wszystkich prac wymienionych 
w tym rozdziale. Na każdym etapie prac istotnym z punktu widzenia 
bezpieczeństwa umieszczono inne specjalnie dostosowane do tego etapu prac 
wskazówki bezpieczeństwa. 

3.1 Grupa docelowa 

Niniejsza instrukcja obsługi ogranicza się wyłącznie do użytkowania urządzenia 
przez wykwalifikowany personel oraz przez osoby, którym udzielono instrukcji o 
obsłudze urządzenia. 
 

 
3.2 Użycie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie zostało zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki (RL 98/37/ 
EG) oraz zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Jednak 
podczas użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla ciała i życia operatora lub 
osób trzecich, względnie może dojść do uszkodzenia urządzenia oraz innych 
wartości rzeczowych. Urządzenie należy eksploatować tylko w nienagannym 
stanie technicznym, a także zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością zasad 
bezpieczeństwa i niebezpieczeństw oraz przy uwzględnieniu instrukcji obsługi. 

Użycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również: 

− przestrzeganie instrukcji obsługi oraz realizacja etapów pracy podanych w 
instrukcji obsługi, 

− przestrzeganie informacji zawartych na tabliczkach bezpieczeństwa i 
ostrzegawczych znajdujących się na urządzeniu, 

− przestrzeganie limitów osiągów ciągnika i urządzenia, 

− przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących konserwacji oraz 
dodatkowych kontroli, 

− użycie oryginalnych części zamiennych, 

− użycie podanych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz ich 
usuwanie zgodne z zasadami ochrony środowiska. 
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Bezpieczeństwo działania zapewnione jest pod warunkiem przestrzegania 
wszystkich instrukcji, ustawień i limitów osiągów dotyczących urządzenia. 
 

 
3.3 Urządzenia zabezpieczaj ące 

W celu ochrony operatora i maszyny została ona wyposażona w specjalne 
urządzenia zabezpieczające. Urządzenia zabezpieczające należy zawsze 
utrzymywać w stanie pozwalającym na użycie. 
 

 
3.4 Oznaczenia bezpiecze ństwa i ostrzegawcze 

3.4.1 Informacje ogólne 

Urządzenie jest wyposażone we wszystkie urządzenia zapewniające bezpieczną 
pracę. Tam, gdzie ze względu na eksploatację urządzenia nie można było 
całkowicie zabezpieczyć miejsc stwarzających zagrożenie, znajdują się znaki 
ostrzegawcze, które wskazują na te pozostałe niebezpieczeństwa. Uszkodzone, 
zgubione lub nieczytelne symbole ostrzegawcze  należy bezzwłocznie wymienić. 
Do złożenia zamówienia służą podane numery artykułów. 

3.4.2 Znaczenie oznacze ń ostrzegawczych 

Należy zapoznać się ze znaczeniem znaków ostrzegawczych. Poniżej 
zamieszczamy szczegółowe wyjaśnienia. 

 

UWAGA: Przed uruchomieniem przeczytać i przestrzegać 
instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa! 

 

390 0555 
W
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UWAGA :  Przed konserwacją i naprawą należy wyłączyć silnik i 
wyciągnąć kluczyk! 

 

390 0509 

 

UWAGA:  Nie przebywać w zakresie roboczym i 
wychyłu urządzenia! 

390 0510 

 

UWAGA:  Niebezpieczeństwo zgniecenia! 

390 0506 
 

 

 

UWAGA!  Nigdy nie odstawiać urządzenia ze 
złożonymi podpórkami! 

 

 

 

UWAGA!  Przednia oś ciągnika powinna być zawsze 
obciążona min. 20% ciężaru własnego 
ciągnika.  
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a) 
UWAGA! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych 

wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki! 

b) 
UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się z instrukcją 

obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 

c) UWAGA! Zachować wystarczającą odległość od linii wysokiego napięcia! 

d) UWAGA! Przebywanie w pobliżu niezabezpieczonych ciężarów zabronione! 

e) 
UWAGA! Niebezpieczeństwo zatrucia – pod żadnym pozorem nie wchodzić 

do zbiornika! 

f) UWAGA! Przebywanie w obszarach wychyłu urządzenia jest zabronione! 
 

 

f e 

d c 

b a 
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• Nie czyścić za pomocą myjek wysokociśnieniowych. 

 

 

 

Punkty zaczepienia mocowania 

 

 

 

UWAGA: Zachować odstęp do elektrycznych przewodów 
wysokiego napięcia! 

 

 

 

Punkty konstrukcji stałej 
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3.5 Specjalne wskazówki bezpiecze ństwa 

OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko obra żeń spowodowane nieprzestrzeganiem 
obowi ązujących dyrektyw bezpiecze ństwa pracy 

Pominięcie lub zignorowanie obowiązujących dyrektyw 
bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem wiąże się z 
ryzykiem odniesienia obrażeń. 

• Użytkownik powinien osobiście nadzorować wszelkie prace 
przy urządzeniu i z użyciem urządzenia. 

• Użytkownik poucza swój personel w kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem pracy zgodnie z obowiązującymi 
dyrektywami bezpieczeństwa pracy. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko obra żeń w strefie zagro żenia 

Użytkowanie urządzenia wiąże się z ryzykiem obrażeń w obrębie 
twarzy i ciała spowodowanym ruchomymi elementami urządzenia. 

• Podczas użytkowania urządzenia bezpośrednio przed 
urządzeniem, za urządzeniem lub z boku urządzenia nie 
powinny znajdować się żadne osoby postronne. 

• Podczas użytkowania urządzenia w jego otoczeniu nie mogą 
przebywać ludzie. 
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OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko obra żeń podczas uwalniania osób poszkodowanych 
w wypadku 

W przypadku, gdy przyłącza hydrauliczne nie zostały podłączone 
zgodnie z ich kolorowym oznaczeniem (patrz opis w punkcie 
„Wymagane wyposażenie hydrauliczne”), uwalnianie osób 
zakleszczonych w urządzeniu bądź zranionych przez urządzenie 
wiąże się z dużym dodatkowym ryzykiem obrażeń dla osób 
poszkodowanych w wypadku. Funkcje mogą być wykonywane 
w złym kierunku, wzgl. w złą stronę. 

• Przed uruchomieniem układu hydraulicznego sprawdzić, czy 
przyłącza hydrauliczne urządzenia zostały podłączone zgodnie 
z kolorowymi oznaczeniami ciągnika. 

• W przypadku braku takich oznaczeń na ciągniku i na 
urządzeniu lub podłączeniu przyłączy do ciągnika niezgodnie z 
kolorowymi oznaczeniami nie można zapewnić bezpiecznego 
uwolnienia osób poszkodowanych. 

• W razie wątpliwości przekazać akcję ratunkową osób 
poszkodowanych specjalnie wykwalifikowanej ekipie 
ratunkowej. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko obra żeń poprzez kontakt i inhalacj ę środków ochrony 
roślin i nawozów płynnych. 

Poprzez kontakt i inhalację środków ochrony roślin i nawozów 
płynnych istnieje ryzyko obrażeń dla wszystkich osób 
znajdujących się w obrębie ryzyka urządzenia oraz ryzyko dla 
środowiska. 

• Ze środkami opryskowymi i nawozami płynnymi należy 
bezwzględnie obchodzić się we właściwy sposób! 
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3.6 Strefy zagro żenia 

3.6.1 Strefy zagro żenia w trakcie pracy urz ądzenia 

 
16 m – 34 m 

OSTRZEŻENIE 

 

Przemieszczaj ąca si ę strefa zagro żenia – mechaniczna 

W trakcie pracy strefa zagrożenia urządzenia „przemieszcza się” 
wraz z urządzeniem! 

• Podczas pracy urządzenia w obszarze właściwej strefy 
zagrożenia nie mogą znajdować się osoby, ponieważ strefa 
zagrożenia „porusza się” razem z urządzeniem! 
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OSTRZEŻENIE 

 

Przemieszczaj ąca si ę strefa zagro żenia – ciecz opryskowa 

Kontakt ze środkami opryskowymi i nawozami płynnymi oraz 
inhalacja środków opryskowych i nawozów płynnych wiąże się z 
ryzykiem obrażeń dla użytkownika urządzenia / stosującego 
urządzenie oraz wszelkich osób i zwierząt stojących w pobliżu. 

Ponadto istnieje ryzyko dla środowiska spowodowane 
niewłaściwym postępowaniem ze środkami opryskowymi oraz ich 
użytkowaniem. 

• Uważać na właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin 
i nawozami płynnymi. 

• Podczas pracy uważać, aby w strefie zagrożenia urządzenia nie 
było ani ludzi, ani zwierząt. 

 

3.6.2 Strefa zagro żenia przy składaniu i rozkładaniu 

 
16 m – 34 m 

 

6 m 
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3.7 Pozostałe zagro żenia 

Pozostałe zagrożenia to szczególne zagrożenia występujące podczas obsługi 
urządzenia, których nie można uniknąć pomimo tego, że konstrukcja spełnia 
wymogi bezpieczeństwa. 

Pozostałych zagrożeń najczęściej nie da się łatwo przewidzieć i mogą stanowić 
źródło potencjalnego zranienia lub niebezpieczeństwa dla zdrowia. 

3.7.1 Zagro żenie spowodowane przez układy mechaniczne 

Istnieje niebezpieczeństwo wypadku w wyniku zgniecenia, przecięcia lub 
uderzenia części ciała 

− przez części maszyny, które poruszą się nieoczekiwanie, 

− przez poruszające się części maszyny i przez zmagazynowaną energię 
mechaniczną w częściach elastycznych, jak sprężyny, 

− w wyniku niedostatecznie stabilnego ustawienia urządzenia, 

− przez części konstrukcyjne o typowym kształcie lub miejscu montażu. 
 

 
3.7.2 Niebezpiecze ństwo ze strony układów olejowo-hydraulicznych 

Istnieje ryzyko obrażeń części ciała, w szczególności twarzy, oczu i 
niechronionych części skóry, w wyniku oparzeń i zakażeń spowodowanych 
kontaktem z olejem hydraulicznym: 

− poprzez wypryskiwanie gorącego / sprężonego oleju hydraulicznego z 
nieszczelnych miejsc połączeń lub instalacji, 

− poprzez pękające instalacje lub elementy będące pod ciśnieniem. 
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3.7.3 Niebezpiecze ństwo ze strony układów aplikuj ących 

OSTRZEŻENIE 

 

Przemieszczaj ąca si ę strefa zagro żenia – ciecz opryskowa 

Kontakt ze środkami opryskowymi i nawozami płynnymi oraz 
inhalacja środków opryskowych i nawozów płynnych wiąże się z 
ryzykiem obrażeń dla użytkownika urządzenia / stosującego 
urządzenie oraz wszelkich osób i zwierząt stojących w pobliżu. 

Ponadto istnieje ryzyko dla środowiska spowodowane 
niewłaściwym obchodzeniem się i użytkowaniem środków 
opryskowych. 

− Uważać na właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin 
i nawozami płynnymi. 

− Podczas pracy uważać, aby w strefie zagrożenia urządzenia nie 
było ani ludzi, ani zwierząt. 

 

 
3.8 Stosowane reguły i przepisy 

Poniżej wymieniono reguły, których należy przestrzegać podczas eksploatacji 
urządzenia: 

• Obowiązujące w danym kraju przepisy ruchu drogowego. 

• Obowiązujące w danym kraju ustawy i rozporządzenia dotyczące 
bezpieczeństwa pracy. 

• Obowiązujące w danym kraju ustawy i rozporządzenia dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania. 

• Obowiązujące w danym kraju ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony 
użytkownika, ochrony środowiska, obchodzenia się ze środkami ochrony roślin 
oraz techniki ochrony roślin. 

 

 
3.9 Jazda na drogach publicznych 

3.9.1 Instalacja o świetleniowa i oznakowanie 

Urządzenie powinno posiadać przepisową instalację oświetleniową, oznakowanie 
i wyposażenie, ma być transportowane na drogach publicznych. Dalsze 
informacje można uzyskać we właściwych urzędach. 
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3.9.2 Zasady u żytkowania ci ągnika 

− Należy przestrzegać podanych wartości opóźnienia hamowania ciągnika 
współpracującego z maszyną! 

− Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości obciążenia osi, mas, wymiarów 
transportowych patrz rozdz. „Obciążenie osi”! 

− Nie wolno przekraczać dopuszczalnej mocy ciągnika! 
 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku wskutek niedostatecznej 
zdolno ści manewrowania 

Zbyt mały ciągnik lub niedostateczne obciążenie przedniej części 
ciągnika może znacznie utrudnić wykonywanie manewrów i 
zmniejszyć stabilność pojazdu. To z kolei może spowodować 
poważne obrażenia ciała lub stać się przyczyną śmiertelnego 
wypadku. Z tego względu: 

• Należy używać wyłącznie ciągników o odpowiednim obciążeniu, 
którymi można łatwo wykonywać określone manewry. 

• Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika powinna stanowić 
min. 20% ciężaru własnego pojazdu, patrz rozdz. „Obciążenie 
osi”. 
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3.9.3 Nacisk osi 

 

Montaż urządzeń na przednim i tylnym drążku trzypunktowym nie 
może prowadzić do przekroczenia: dopuszczalnej masy 
całkowitej, dopuszczalnych nacisków osi ani własności jezdnej 
opon 
ciągnika. 

Przednia oś ciągnika powinna być zawsze obciążona masą 
min. 20% ciężaru własnego ciągnika. 

Montaż urządzeń na przednim i tylnym drążku trzypunktowym nie może 
prowadzić do przekroczenia: 

• dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, 

• dopuszczalnych nacisków osi ciągnika, 

• własności jezdnej opon ciągnika. 

Przednia oś ciągnika powinna być zawsze obciążona masą min. 20% ciężaru 
własnego ciągnika. 

W celu dokonania właściwych obliczeń potrzebne będą dane z następujących 
źródeł: 

• z instrukcji obsługi ciągnika, 

• z instrukcji obsługi urządzenia. 

Dane nale ży ustali ć w drodze pomiarów 

 

 

Dane z instrukcji obsługi ci ągnika 

a b c 

 

TL 
TV 

TH 

GV GH W
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Poniższe dane należy ustalić na podstawie instrukcji obsługi ciągnika. 

Skrót  Dane 

TL Ciężar własny (w kg) ciągnika 

TV Nacisk osi przedniej (w kg) pustego ciągnika 

TH Nacisk osi tylnej (w kg) pustego ciągnika 

Dane należy zapisać w tabeli znajdującej się na stronie 6. 

Dane z instrukcji obsługi urz ądzenia 

Poniższe dane należy ustalić na podstawie instrukcji obsługi urządzenia. 

Skrót  Dane 

GH Ciężar całkowity (w kg) urządzenia do 
montażu z tyłu (balastu z tyłu) 

GV Ciężar całkowity (w kg) urządzenia do 
montażu z przodu (balastu z przodu) 

d Odstęp (w m) pomiędzy środkiem kuli 
dolnego drążka kierującego a punktem 
ciężkości urządzenia do montażu z tyłu 
(balastem z tyłu) 

Dane należy zapisać w tabeli znajdującej się na stronie 6. 

Dane nale ży ustali ć w drodze pomiarów 

Poniższe dane należy ustalić w drodze pomiaru. 

Skrót  Dane 

a Odstęp (w m) pomiędzy punktem ciężkości 
urządzenia do montażu z przodu (balastem 
z przodu) a osią przednią 

b Rozstaw osi (w m) ciągnika 

c Odstęp (w m) pomiędzy środkiem osi tylnej 
a punktem ciężkości urządzenia do 
montażu z tyłu (balastem z tyłu) 

 

Dane należy zapisać w tabeli znajdującej się na stronie . 
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Urządzenie do monta żu z tyłu, wzgl. kombinacja przód-tył 

Obliczenia balastu minimalnego z przodu GV min. 

 

 

 

Obliczoną wartość balastu minimalnego wymaganą dla przodu ciągnika nanieść 
w tabeli. 

Urządzenie do monta żu z tyłu 

Obliczenia balastu minimalnego z tyłu GH min. 

 

 

 

Obliczoną wartość balastu minimalnego wymaganą dla tyłu ciągnika nanieść 
w tabeli. 

Obliczenia faktycznego nacisku osi przedniej T V fakt.  

 

 

 

Obliczoną faktyczną wartość oraz dopuszczalny nacisk osi przedniej podany 
w instrukcji obsługi ciągnika nanieść w tabeli. 

GH x c – TV x b + (0,2 x TL x b) 

a + b 
GV min. = 

GV x a – TH x b + (0,45 x TL x b) 

b + c 
GH min. = 

GV x (a + b) + TV x b – GH x c 

b 
TV fakt. = 
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Obliczanie faktycznego ci ężaru całkowitego T fakt.  

 

 

 

Obliczoną faktyczną wartość oraz dopuszczalny ciężar całkowity podany w 
instrukcji obsługi ciągnika nanieść w tabeli. 

Obliczenia faktycznego nacisku osi tylnej T H fakt.  

 

 

 

Obliczoną faktyczną wartość oraz dopuszczalny nacisk osi tylnej podany w 
instrukcji obsługi nanieść w tabeli. 

Własno ści jezdne opon 

Podwójną wartość (dla dwóch opon) dopuszczalnych własności jezdnych opon 
(patrz np. dokumentacja producenta opon) należy nanieść w tabeli. 

 Wartość 
faktyczna 
wg obliczeń 

  Wartość 
dopuszczalna wg 
instrukcji obsługi 

  Podwójna 
dopuszczalna 
własność 
jezdna opon (2 
opony) 

 

Balast minimalny 
(przód/tył)   kg  -   -  

Ciężar całkowity  kg <  kg  -  

Nacisk osi 
przednich  kg <  kg <  kg 

Nacisk osi tylnych  kg <  kg <  kg 
 

 

Gfakt. = GV + TL + GH 

TH fakt. = Gfakt. - TV fakt. 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

 

30 

3.9.4 Kontrola podczas ruszania z miejsca 

− Aby zapobiec przypadkowemu opuszczeniu urządzenia, zanim rozpocznie się 
jazdę z podniesionym urządzeniem należy zabezpieczyć dźwignię przed 
samoistnym opuszczaniem urządzenia! 

− Sprawdzić poprawne zablokowanie zabezpieczenia przed rozkładaniem się 
części bocznych! 

− Zamontować i sprawdzić wyposażenie transportowe, takie jak: urządzenia 
oświetlające, tablice ostrzegawcze i osłony! 

− Linki uruchamiające szybkozłączki ciągnika powinny zwisać luźno i w żadnym 
wypadku nie powinny uruchamiać się samoistnie! 

− Przed uruchomieniem maszyny i ruszeniem z miejsca należy sprawdzić jej 
otoczenie! W otoczeniu maszyny nie mogą znajdować się żadne osoby! 
Uważać na zachowanie wystarczająco dobrej widoczności! 

− Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń osi, masy całkowitej i rozmiarów 
transportowych! 

 

 
3.9.5 Właściwe zachowania w ruchu drogowym 

− Podczas jazdy po drogach publicznych przestrzegać danych ustaleń krajowych 
dot. ruchu drogowego. 

− Zastosowanie odważników balastujących ma wpływ na styl jazdy, sterowność 
oraz hamowanie pojazdu. Zapewnić wystarczającą sterowność i hamowanie 
ciągnika. 

− Podczas jazdy po zakrętach uwzględnić daleki wysięg oraz masę zamachową 
urządzenia. 

− Podczas jazdy przebywanie osób na urządzeniu jest niedozwolone. 
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3.10 Obowi ązki operatora 

− Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi oraz przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa! 

− Podczas wszystkich prac przy urządzeniu należy nosić odpowiednią odzież 
ochronną. Musi ona ściśle przylegać do ciała! 

− Proszę przestrzegać uzupełniająco do instrukcji obsługi ogólnie obowiązujących 
ustawowych i innych wiążących uregulowań dotyczących zapobiegania 
wypadkom i ochrony środowiska! 

− Instrukcja obsługi stanowi istotną część składową urządzenia. Proszę zadbać o 
to, aby instrukcja obsługi zawsze znajdowała się pod ręką w miejscu użycia 
urządzenia oraz żeby była przechowywana przez cały okres użytkowania 
urządzenia. W przypadku sprzedaży lub zmiany właściciela instrukcję obsługi 
należy przekazać dalej wraz z urządzeniem! 

− Wskazówki bezpieczeństwa i dotyczące zagrożeń muszą znajdować się na 
urządzeniu w komplecie oraz w czytelnym stanie. Umieszczone na urządzeniu 
oznaczenia bezpieczeństwa i ostrzegawcze przekazują ważne informacje 
dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Przestrzeganie ich służy Państwa 
bezpieczeństwu! 

− Bez zezwolenia producenta nie wykonywać żadnych zmian, montażu i 
przebudowy urządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo. 
Samowolne zmiany urządzenia wykluczają odpowiedzialność cywilną 
producenta za wynikłe z tego szkody! 

− Urządzenie eksploatować tylko przy zachowaniu wszystkich określonych przez 
producenta wartości przyłączeń i ustawień! 

− Używać tylko oryginalnych części zamiennych! 
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3.11 Bezpieczna eksploatacja urz ądzenia 

3.11.1 Informacje ogólne 

− Przed rozpoczęciem pracy proszę zapoznać się z wszystkimi urządzeniami i 
elementami uruchamianymi oraz z ich działaniem! 

− Urządzenie uruchamiać tylko wtedy, gdy wszystkie osłony są zamontowane i 
znajdują się w pozycji zapewniającej ochronę! 

− Urządzenie należy montować zawsze zgodnie z przepisami i tylko do 
przepisowych urządzeń. Podczas montażu i demontażu do lub z ciągnika 
zawsze zachowywać największą ostrożność! 

− W obszarze drążka trzypunktowego istnieje odniesienia obrażeń w wyniku 
zgniecenia i cięcia! 

− Przed montażem lub demontażem drążka trzypunktowego umieścić urządzenie 
obsługowe w pozycji, w której wykluczone będzie samoistne podnoszenie lub 
opuszczanie! 

− Podczas uruchomienia zewnętrznego urządzenia obsługowego do montażu 
trzypunktowego nie wchodzić między ciągnik i urządzenie! Przebywanie w 
obszarze zagrożenia urządzenia i wsiadanie na urządzenie są zabronione 
podczas pracy! 

− Przebywanie w obszarze zagrożenia urządzenia jest zakazane podczas pracy 
urządzenia! 

− W pozostałym obszarze roboczym urządzenia istnieje niebezpieczeństwo 
zranienia, np. przez wyrzucane kamienie! 

− Urządzenia hydrauliczne (np. elementy rozkładane) uruchamiać tylko wtedy, 
gdy w obszarze składania i rozkładania nie znajdują się żadne osoby! Przy 
częściach uruchamianych siłą obcą istnieje niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń w wyniku zgniecenia i cięcia! 

− Proszę nigdy nie przebywać między ciągnikiem a urządzeniem. Jest to 
dozwolone tylko pod warunkiem, że ciągnik zabezpieczony jest przed 
toczeniem za pomocą hamulca postojowego i kliny pod koła! 

− W celu uniknięcia zagrożenia pożarem urządzenie należy utrzymywać zawsze 
w czystości! 
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3.11.2 Dobór i kwalifikacje personelu 

− Kierowca ciągnika musi posiadać odpowiednim prawem jazdy! 

− Wszystkie prace przy urządzeniu mogą wykonywać tylko przeszkolone osoby z 
odpowiednim wykształceniem. Personel nie może być pod wpływem 
narkotyków, alkoholu lub leków! 

− Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne mogą wykonywać tylko osoby fachowe z 
odpowiednim wykształceniem lub po odbyciu odpowiedniego szkolenia! 

− Prace przy elementach instalacji elektrycznej mogą wykonywać tylko fachowcy 
zgodnie z zasadami elektrotechniki! 

 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 
Oddziaływania określonych środków ochrony roślin na 

opryskiwacz polowy 

 

34 

4 ODDZIAŁYWANIA OKRE ŚLONYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA 
OPRYSKIWACZ POLOWY 

Producentowi znanych jest w momencie produkcji urządzenia kilka 
dopuszczonych środków ochrony roślin i mieszanek środka, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonany jest opryskiwacz polowy. Z 
reguły są to zawierające rozpuszczalniki środki ochrony roślin i mieszanki środka 
jak BETANAL z TRAMAT, (BETANAL-TANDEM), ELANCOLAN, ILOXAN, 
LASSO, MUDECAN, RACER, RIPCORD 40, TERIDOX, STOMP, nawóz płynny 
(AHL) jak również 

 

mieszanki z AHL: ALANDAN, lub płynny NEXID 100. 

 

Szkodliwe wpływy mogą występować również ze strony kolejnych wersji 
wymienionych powyżej środków i mieszanek. 

WAŻNE! W razie mieszanek, które nie mieszczą się w zakresie 
zastosowania urządzenia, zaleca się testowanie ww. materiałów 
przed rozpoczęciem pracy poprzez kilkugodzinne próby 
zanurzenia. Urządzenie nie może być eksploatowane ze środkami 
ochrony roślin lub innymi materiałami, które mają skłonności do 
tężenia lub sklejania się. 

 

UWAGA:  Przed rozpocz ęciem pracy nale ży koniecznie zapozna ć się z 
instrukcj ą użytkowania danego producenta środka ochrony 
roślin.  

Częściami urządzenia, które mogą być uszkodzone przez wymienione powyżej 
środki ochrony roślin, są z reguły węże, przewody opryskiwacza, uszczelki, 
zbiornik oraz przepony pompowe. 

Jeśli węże staną się szczególnie miękkie lub nastąpi spęcznienie uszczelek lub 
przepon, są to oznaki szkodliwych wpływów. Uszkodzone elementy należy 
niezwłocznie wymienić. Można uniknąć tych negatywnych wpływów, jeśli 
natychmiast po usunięciu wymienionych powyżej środków i mieszanek dokona się 
intensywnego płukania urządzenia (np. płukanie i usunięcie pozostałości 
technicznych na polu). 
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5 PRZEKAZANIE URZĄDZENIA 

Wraz z zakupionym przez Państwa urządzeniem dostarczone zostały następujące 
elementy: 

• Karta urządzenia, 

• Instrukcja obsługi, 

• Listy części zamiennych, 

• Kubek dozownika. 

Bezpośrednio podczas dostawy urządzenia należy upewnić się, że jest ono 
zgodne z zakresem złożonego przez Państwa zamówienia. Stwierdzone wady 
należy bezzwłocznie zgłosić sprzedawcy. 

Skontrolować również rodzaj i kompletność ewentualnie dostarczonych 
akcesoriów. 

Podczas przekazania urządzenia zostaną Państwo pouczeni przez sprzedawcę. 
Bezpośrednio po przekazaniu urządzenia należy zapoznać się z jego funkcjami. 
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6 BUDOWA I FUNKCJE 

6.1 Przegl ąd 
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1. Ostoja/ rama 

2. Podpórki 

3. Rolki transportowe (nie przedstawiono 
na obrazku) 

4. QuickConnect 

5. Połączenie dolnych drążków 
kierujących 

6. Zbiornik główny 

7. Zbiornik na czystą wodę 

8. Schowek (nie przedstawiono na 
obrazku) 

9. Zbiornik na wodę do mycia rąk (nie 
przedstawiono na obrazku) 

10. Filtr ssący (nie przedstawiono na 
obrazku) 

11. Filtr ciśnieniowy (nie przedstawiono na 

18. Układ regulacji wysokości i układ wahadłowy 

19. TankControl 

20. Wskaźnik stanu napełnienia 

21. Blokada/ blokada wahadła (nie przedstawiono 
na obrazku) 

22. Hydrauliczna kompensacja stoku 

23. Światło uprzywilejowania 

24. Zespół drążków SE 

25. Uchwyt dyszy z membranowym zaworem 
zwrotnym  

26. Dysze 

27. Oświetlenie zespołu drążków (nie 
przedstawiono na obrazku) 

28. Dysze skrajne 

29. Terminal obsługowy (nie przedstawiono na 
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obrazku) 

12. Pompa (nie przedstawiono na obrazku) 

13. Wał przegubowy (nie przedstawiono na 
obrazku) 

14. Przewód wlewowy (nie przedstawiono 
na obrazku) 

15. Zawór ograniczający ciśnienie (nie 
przedstawiono na obrazku) 

16. Centrum obsługowe i przyłączeniowe 

17. Śluza zbiornika wpłukiwania 
(zarobowego) 

obrazku) 

30. Dozowanie (nie przedstawiono na obrazku) 

31. Czujniki bezpieczeństwa (nie przedstawiono 
na obrazku) 

32. Armatura szerokości częściowych 

 

 
6.2 Funkcja 

6.2.1 Ostoja (rama) urz ądzenia 

 Urządzenie zostało wyposażone w ostoję 
(ramę) podtrzymującą pojedyncze 
komponenty urządzenia. 

W celu lepszego dopasowania ostoi (ramy) 
do geometrii układu zawieszenia 
trzypunktowego ciągnika została ona 
wyposażona w dwie pozycje dolnego 
drążka kierującego. W celu transportu 
urządzenia za pomocą wideł podnośnika 
widłowego urządzenie wyposażone zostało 
w dwa 
uchwyty. 
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6.2.2 Podpórki 

 

Urządzenie zostało wyposażone w dwie 
składane podpórki. W celu zaparkowania 
(odstawienia) urządzenia podpórki należy 
rozłożyć do tyłu. Przed podjęciem prac 
podpórki należy na powrót złożyć do 
przodu. Rozłożone podpórki gwarantują 
bezpieczne ustawienie urządzenia. 

 

 
6.2.3 Rolki transportowe 

 

W celu ułatwienia przesuwu pustego 
odstawionego urządzenia na ramie (ostoi) 
i na podpórkach można zamontować rolki 
transportowe. 

Przednie rolki transportowe są skrętne 
i zostały wyposażone w hamulec 
postojowy. 

Tylne rolki transportowe mają formę 
rozstawne rolki. 

Urządzenie może zostać odstawione wyłącznie z zamontowanymi rolkami 
transportowymi oraz z opróżnionymi zbiornikami, wyłącznie na gładkiej i 
utwardzonej powierzchni. 

Przesuwanie odstawionego urządzenia dozwolone jest wyłącznie za pomocą rąk. 
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6.2.4 Zawieszenie trzypunktowe 

 

Układ zawieszenia trzypunktowego składa 
się z systemu przyłączania górnego drążka 
kierującego QuickConnect i punktów 
mocowania dolnego drążka kierującego. 

System przyłączania górnego drążka 
kierującego obsługiwany jest za pomocą 
liny. 

Zawieszenie trzypunktowe odpowiada 
następującym punktom przyłączenia 
ciągnika: 

 

Urządzenie  Kategoria  

Sirius 900 i 1300 2 

Sirius 1600 i 1900 3N 
 

W celu indywidualnego dostrojenia ciągnika i urządzenia urządzenie zostało 
wyposażone w dwa punkty sprzęgu dla dolnych drążków kierujących: 
 
Pozycja bolca  Kategoria  

na górze 2 

na dole 3N 
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6.2.5 Zbiornik główny 

 Zbiornik główny służy do umieszczania 
w nim środków opryskowych i nawozów. 
Zbiornik główny musi zostać napełniony aż 
po objętość znamionową! Nadobjętość 
objętości znamionowej względem 
pojemności faktycznej przewidziana 
została do podjęcia piany ze środka 
opryskowego oraz środka opryskowego na 
terenie pochyłym. 

Zbiornik główny został wyposażony w szczelnie zamykającą się pokrywę. Otwory 
w zbiorniku służą wyłącznie do przeprowadzania ewentualnych napraw. 

System wentylacji zapewnia ujście powietrza do zbiornika głównego podczas 
oprysku i ujście powietrza ze zbiornika głównego podczas jego napełniania. 

Wewnętrzne dysze oczyszczające przewidziane zostały do czyszczenia 
wewnętrznego zbiornika głównego czystą wodą. 

Stan napełnienia zbiornika głównego wskazywany jest za pośrednictwem 
pośredniego wskaźnika stanu napełnienia lub opcjonalnie za pośrednictwem 
elektronicznego wskaźnika stanu napełnienia Tankcontrol. 

Za pośrednictwem zaworu spustowego można na wolnym spadku odpompować 
lub spuścić zawartość zbiornika głównego za pomocą zewnętrznej pompy. 
 

 
6.2.6 Zbiornik na czyst ą wodę 

 

Zbiornik na czystą wodę został 
przewidziany do transportu czystej wody. 
Czysta woda może zostać użyta przy 
następujących pracach: 

• Czyszczenie wewnętrzne, 

• Rozcieńczanie odpadów 
technicznych, 

• Oczyszczanie systemu przy pustym 
i częściowo napełnionym zbiorniku, 
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• Czyszczenie kanistrów, 

• Czyszczenie zewnętrzne. 

Zbiornik na czystą wodę można napełnić przez otwartą pokrywę lub za 
pośrednictwem przyłącza zaworu napełniającego. Napełnianie zbiornika na czystą 
wodę może zostać przeprowadzone wyłącznie przy działającym zaworze 
wentylującym. Zawartość zbiornika na czystą wodę wskazywana jest za 
pośrednictwem wskaźnika poziomu napełnienia z kuleczką pływakową. 
 

 
6.2.7 Schowek 

 

Pod zbiornikiem na czystą wodę może 
znajdować się schowek. Poprzez 
pociągnięcie i opuszczenie schowka 
można go otworzyć. 

 

 
6.2.8 Zbiornik na wod ę do mycia r ąk 

 

Urządzenie wyposażone jest w zbiornik na 
wodę do mycia rąk, niezależny od układu 
cieczy urządzenia. 
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6.2.9 Filtry 

 

Warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia 
jest prawidłowe filtrowanie środków 
opryskowych. Urządzenie zostało 
wyposażone w: 

• filtr ssący i 

• filtr ciśnieniowy, 

• drugi decentralny filtr ciśnieniowy. 

Za pomocą filtra ssącego strumień natężenia jest filtrowany od strony ssania 
w kierunku pompy. 

Za pomocą filtra ciśnieniowego strumień natężenia przepływu pompy jest 
filtrowany w kierunku zespołu drążków. Część strumienia natężenia przepływu 
pompy może być pokierowana za pośrednictwem sterowania mieszadłem do 
mieszadła inżektorowego. Za pomocą sterowania mieszadłem można również 
odpompować środek opryskowy ze zbiornika głównego lub spuścić zawartość 
filtra ciśnieniowego przy wypuszczonym ciśnieniu. 
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UWAGA! Użycie filtrów ciśnieniowych o 80 oczkach / 80 calowych lub większych 
może w przypadku niektórych środków opryskowych powodować 
odfiltrowanie niektórych substancji czynnych. Należy zasięgnąć 
informacji u producenta danego środka ochrony roślin. 

Odstęp między oczkami w filtrach ciśnieniowych, wzgl. dyszowych, 
powinien zawsze być mniejszy niż dany przekrój przepływu 
zastosowanych dysz. 

Należy przestrzegać podanych przez producenta środka ochrony roślin informacji 
dotyczących odstępu między oczkami! 
 

 
6.2.10 Pompy 

 

Pompa służy do podejmowania i 
transportowania środków opryskowych i 
nawozów. Pompa może być 
eksploatowana wyłącznie z: 

• funkcjonującym zaworem 
bezpieczeństwa / zaworem 
ograniczającym ciśnienie, 

• ochroną, 

• filtrem ssania, 

• oraz w zakresie dopuszczalnych 
danych technicznych. 

Unikać dłuższego suchego biegu pompy. Maksymalna dopuszczalna napędowa 
prędkość obrotowa pomp wynosi 550 l/min. Maksymalna głębokość ssania 
przewodu wlewowego wynosi 2,5 m. 
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6.2.11 Separator 

 

Separator chroni rośliny, które mają zostać 
poddane opryskowi, przed ewentualnymi 
uszkodzeniami spowodowanymi przez 
urządzenie. 

W celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych można zdemontować 
separator. 

 

 

 
6.2.12 Zawór ograniczaj ący ci śnienie 

 

Za pomocą zaworów ograniczających 
ciśnienie urządzenie chronione jest od 
strony tłocznej przed nadciśnieniem. 
Zawory ograniczające ciśnienie zostały 
ustawione fabrycznie i nie wolno ich 
przestawiać. Śruby nastawcze zostały 
zapieczętowane, wzgl. zabezpieczone 
śrubą. 
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6.2.13 Węże wlewowe  

Za pomocą węża wlewowego (1) można odsysać środek opryskowy z 
zewnętrznych zbiorników. 

Istnieje kilka wariantów: 

2” sprzęg Kamlok 

Sprzęg C 

Podłączenie do 
urządzenia 

1½” na 2” poziomym zaworze 
Kamlok 

5 Długość węża (m) 

8 

Filtr z sitem pływającym 

2” sprzęg Kamlok 

Końcówka węża 

Sprzęg C 
Istniejące węże wlewowe mogą zostać użyte wyłącznie pod warunkiem, że ich 
średnica wewnętrzna wynosi 2”. 

Maksymalna długość węża w przypadku przebiegu węża po gładkim podłożu 
wynosi 20 m. 
 

 
6.2.14 Wał przegubowy 

 

Urządzenie jest seryjnie wyposażone 
w wał przegubowy. 
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6.2.15 Centrum obsługowe i przył ączeniowe 

 

 

1. Filtr ssania 

2. Filtr ciśnieniowy 

3. Zawór wyboru 

4. Zawór rozdzielający 

5. Sterowanie mieszadłem 

6. Zawór odsysający 

7. Zawór wlewowy 

8. Pistolet czyszczący 

9. Nawilżanie brzegów 

10. Dysza ProFlow 

11. Dysza mieszająca 

12. Dysza do płukania kanistra 

 

Przył ącza 

Odpływ: czop węża Ø 13 mm Zbiornik do mycia rąk 

Napełnianie: przyłącze GeKa 

Zawór odsysający, zewnętrzny 1 ½” Kamlok 

Napełnianie GeKa, 2” Kamlok lub C 

Zawór wyboru, zewnętrzny 2” Kamlok lub C 

Przepompowywanie GeKa 
 W
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Zawory 

Czterodrogowy zawór wyboru Sirius 9 

Symbol  Funkcja  Opis  

 

Zbiornik główny Ze zbiornika głównego zasysany jest 
środek opryskowy używany do 
oprysku. 

 

Zbiornik na czystą 
wodę 

Ze zbiornika na czystą wodę 
zasysana jest czysta woda do 
czyszczenia. 

 

Zewnętrzny Napełnić zbiornik główny za pomocą 
węża wlewowego. 

 

Odsysanie górne Środek opryskowy zasysany jest 
poprzez zastosowanie odrębnej 
pozycji zassania do rozpuszczania 
środków trudno rozpuszczalnych 
i prowadzony jest do zbiornika 
głównego. 

 

Dwudrogowy zawór wyboru Sirius 7 

Symbol  Funkcja  Opis  

 

Zbiornik główny Ze zbiornika głównego zasysany jest 
środek opryskowy używany do 
oprysku. 

 

Zbiornik na czystą 
wodę 

Ze zbiornika na czystą wodę 
zasysana jest czysta woda do 
czyszczenia. 
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Zawór rozdzielający 

Symbol  Funkcja  Opis  

 

Oprysk Substancja prowadzona jest do 
zespołu drążków. 

 

Wpłukiwanie 
(zarabianie) 

Ciecz prowadzona jest do inżektora 
śluzy zbiornika wpłukiwania 
(zarobowego) i armatury zbiornika 
wpłukiwania (zarobowego). 

 

Czyszczenie 
zewnętrzne 

Ciecz (wyłącznie czysta woda) 
prowadzona jest do przyłącza do 
czyszczenia zewnętrznego. 

 

Czyszczenie 
wewnętrzne 

Ciecz (wyłącznie czysta woda) 
prowadzona jest do dysz 
płuczących zbiornika głównego. 
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Sterowanie mieszadłem 

Symbol  Funkcja 

Za pomocą trzpienia ustalającego dana pozycja zostaje 
oznaczona a funkcja opróżniania filtrów / przepompowywania 
zabezpieczona przed nieprawidłową obsługą. 

 

 

Mieszanie 3 

Maksymalne mieszanie w zbiorniku głównym i maksymalne 
płukanie filtrów ciśnieniowych. 
Filtr ciśnieniowy wyłapuje cząstki brudu, które następnie 
spłukiwane są przez mieszadło inżektora do zbiornika głównego. 

 

Mieszanie 2 

Około 2/3 mocy mieszadła i płukania filtrów ciśnieniowych. 

 

Mieszanie 1 

Około 1/3 mocy mieszadła i płukania filtrów ciśnieniowych. 

 

 

Mieszanie 0 

Brak mieszania w zbiorniku głównym i brak płukania filtrów 
ciśnieniowych. Filtr ciśnieniowy wyłapuje i zatrzymuje cząstki 
brudu. W przypadku takiego ustawienia należy częściej 
kontrolować i czyścić filtry. 

 

Opróżnianie filtrów / przepompowywanie 

Brak mieszania w zbiorniku głównym, z rury spustowej wylewa 
się ciecz. 

Przy wyłączonej pompie i systemie przewodów odłączonym od 
ciśnienia z rury spustowej może wylewać się zawartość filtra 
ciśnieniowego. 
Wskazówka dot. bezpiecznego użytkowania: Środki opryskowe 
wylewające się z rury spustowej należy zebrać i użyć w we 
właściwy sposób lub poddać utylizacji. 
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Przy włączonej pompie z rury spustowej ( ) wydobywa się część 
substancji opryskowej transportowanej do zaworów szerokości 
częściowej. 

Funkcja ta może zostać użyta również podczas 
odpompowywania małych ilości resztek substancji znajdujących 
się w zbiorniku głównym. 

 

Zawór odsysający 

Symbol  Funkcja  Opis  

 

Śluza zbiornika 
wpłukiwania 
(zarobowego) 

Odsysanie ze zbiornika wpłukiwania 
(zarobowego). 

OFF Zamykanie Zawór odsysający jest zamknięty. 

 

Odsysanie 
zewnętrzne 

Za pomocą inżektora można odsysać na 
zewnątrz; np. ze zbiorników 
zewnętrznych. O ile urządzenie nie 
zostało wyposażone w niniejszą funkcję, 
nie została jej przypisana funkcja 
przyłączenia. 

 

Zawór wlewowy  

Symbol  Funkcja  Opis  

Zbiornik główny Napełnianie zbiornika zapewniające 
brak swobodnego przepływu 
zwrotnego. 

OFF Zamykanie Zawór wlewowy jest zamknięty. 

Zbiornik na czystą 
wodę 

Napełnianie zbiornika na czystą 
wodę. 
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Armatura śluzy zbiornika zarobowego 

Symbol  Funkcja  Opis  

 

Pistolet czyszczący Możliwość przyłączenia (*) 
pistoletu czyszczącego do 
czyszczenia zbiornika zarobowego 
oraz niestandardowej wielkości 
kanistrów na środki opryskowe. 

 

Nawilżanie brzegów Wsparcie podczas wpłukiwania 
(zarabiania) środków opryskowych 
i czyszczenia śluzy zbiornika 
zarobowego. 

 

Dysza ProFlow Wsparcie podczas mieszania 
ciężko rozpuszczalnych środków 
opryskowych. 

 

Dysza mieszająca Rozpuszczanie i dodawanie 
środków opryskowych (*). 

 

Dysza do płukania 
kanistra 

Czyszczenie pustych kanistrów na 
środki opryskowe. 

* Jeżeli do zaworu uruchamiającego opcjonalnie nie został przyłączony pistolet 
czyszczący lub nie została przyłączona dysza mieszająca, przyłącze należy 
zabezpieczyć zaślepką. 
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Symbol  Funkcja  Opis  

 

Zbiornik do mycia rąk 
 

Przyłącze do napełniania 
zbiornika do mycia rąk. 

 

Zawór odsysający 
 

Przyłącze do odsysania za 
pomocą inżektora, np. ze 
zbiornika 
zewnętrznego. 

 

Zawór wlewowy  
 

Przyłącze do napełniania 
zbiornika głównego oraz zbiornika 
na czystą wodę. 

 

Zawór wyboru 
 

Przyłącze ssące dla pompy do 
napełniania zbiornika głównego 
za pomocą przewodu 
ciśnieniowego. 

 

 
6.2.16 Śluza zbiornika wpłukiwania (zarobowego) 

  
Za pomocą śluzy zbiornika wpłukiwania środki opryskowe wlewane są do 
zbiornika głównego. Śluza zbiornika wpłukiwania składa się z następujących 
części: 
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Zbiornik 
wpłukiwania 
(zarobowy) 

Zbiornik wpłukiwania może zostać wychylony w pozycję 
roboczą i transportową. Za uchwyt służy grupa zaworów. 
Transport urządzenia jest możliwy wyłącznie przy pustym 
zbiorniku wlewania. 

Armatura 
do wpłukiwania  

Armatura do wpłukiwania składa się z siłowników wywrotu 
dla: 

• Dyszy do płukania kanistra, 

• Dyszy mieszającej, 

• Nawilżania brzegów, 

• Dyszy ProFlow oraz 

• Pistoletu czyszczącego. 

Dźwigienki zaworowe regulowane są płynnie. Funkcje 
zaworów mogą w związku z tym być przełączane w sposób 
kontrolowany. 

Dysza do płukania 
kanistra 

Dzięki dyszy do płukania kanistra istnieje możliwość płukania 
pustych kanistrów po środkach opryskowych. Dzięki zaworowi 
dyszy do płukania kanistra można zaprogramowania 
intensywności czyszczenia dyszą. Poprzez dociśnięcie 
korpusu dyszy za pomocą nałożonego na nią kanistra dysza 
do płukania zostaje aktywowana. 

Pistolet 
czyszczący 

Za pomocą pistoletu czyszczącego można płukać puste 
kanistry po środkach opryskowych. 

Dysza mieszająca Za pomocą dyszy mieszającej można rozpuścić lub 
rozmieszać wlewany środek opryskowy. 

Nawilżanie 
brzegów 

Nawilżanie brzegów zapobiega przywieraniu środka 
opryskowego do zbiornika wlewania. Ustawienie zaworu 
należy przewidzieć w taki sposób, aby wlewany środek 
opryskowy spływał do otworu odsysającego po powłoce 
ślizgowej. 

Dysza ProFlow Aby wspomóc moc inżektora wlewania za pomocą strumienia 
ciśnienia, można za pomocą dźwigienki zaworowej dołączyć 
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dyszę ProFlow. 

Zawór odsysający Za pomocą zaworu odsysającego można stopniowo włączać 
i wyłączać dyszę wlewania i zewnętrznie przełączyć ją na 
funkcję śluzy zbiornika wlewania oraz ssania. 

 

 
6.2.17 Układ regulacji wysoko ści i układ wahadłowy 

Za pomocą cylindra hydraulicznego zespół drążków jest ustawiany w pozycji 
transportowej lub danej pozycji roboczej. Cylinder hydrauliczny jest uruchamiany 
za pomocą urządzenia sterującego ciągnika, które działa jednokierunkowo. 

Przed transportem zawsze należy uprzednio całkowicie złożyć zespół drążków 
i opuścić go w konsole odstawcze. 

Złożenie zespołu drążków jest możliwe wyłącznie, gdy: 

• zespół drążków znajduje się w obszarze rejestracji czujnika układu regulacji 
wysokości, 

• drzwi są zamknięte, 

• hydrauliczna blokada zespołu drążków została zablokowana. 

W położeniu roboczym zespołu drążków bolce zabezpieczające muszą zawsze 
znajdować się nieco poniżej sań. 

Do tłumienia drgań poziomych służą bufory. Pionowe drgania tłumione są za 
pomocą zderzaków. 

Dopasowanie zespołu drążków do różnorodnych warunków terenu odbywa się za 
pomocą bolca wahadła. 

Bolec wahadła może zostać zamontowany w różnych pozycjach: 

• Najwyższa pozycja montażu (1-1, 361 mm) jest pozycją standardową i została 
przewidziana do użytku na płaskim terenie. 

• Najniższa pozycja (2-3, 205 mm) została przewidziana do użytku na stokach 
o twardym podłożu. 

Wymiary podane w mm ułatwiają pozycjonowanie bolca wahadła. 

W przypadku podłoża o wzrastającym stopniu twardości i/lub położenia na stoku 
konieczna jest głębsza pozycja bolca wahadła. 
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Poło żenie 
podczas 
monta żu 

Pozycja  Teren  

1 1 Teren płaski (pozycja standardowa) 

1 2  

1 3  

1 4  

2 1  

2 2  

2 3 Stok z twardym podłożem 
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Pozycja 
podczas 

monta żu 1 
– góra  

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
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Pozycja 
podczas 

monta żu 2 
– dół  

2-1 2-2 2-3 

 

 

Za pomocą śruby rzymskiej ustawiany jest punkt ciężkości zespołu drążków. 
Śrubę rzymską należy ustawić w taki sposób, aby przy całkowicie rozłożonym 
zespole drążków i pozycji bolca wahadła 1-1 zespół drążków samoistnie ustawił 
się w pozycji poziomej. 

OSTROŻNIE 

 

• Należy przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
i przestrzegać ich! 
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6.2.18 Blokada hydrauliczna 

W celu umożliwienia składania, rozkładania, jednostronnego 
składania / rozkładania zespół drążków powinien być zamocowany za pomocą 
blokady hydraulicznej. Blokada hydrauliczna jest sterowana za pomocą terminalu 
obsługowego i uruchamiana za pomocą działającego dwukierunkowo urządzenia 
sterującego ciągnika. Pozycja zamykająca blokady hydraulicznej sygnalizowana 
jest za pomocą lampki kontrolnej znajdującej się na terminalu obsługowym. 
Jednostronne oraz całkowite składanie i rozkładanie zespołu drążków jest 
możliwe wyłącznie wówczas, gdy blokada hydrauliczna jest zamknięta. 
 

 
6.2.19 Hydrauliczna kompensacja stoku 

Istnieje możliwość zastosowania kompensacji stoku zamiast śruby rzymskiej. Za 
pomocą hydraulicznej kompensacji stoku można przestawić punkt ciężkości 
zespołu drążków podczas oprysku. Przestawienie umożliwia indywidualne 
prowadzenie zespołu drążków przy zmiennym uwarunkowaniu terenu oraz różnej 
nośności podłoża. Kompensacja stoku jest sterowana za pośrednictwem 
terminalu obsługowego. Hydrauliczna kompensacja stoku jest uruchamiana za 
pomocą działającego dwukierunkowo urządzenia sterującego ciągnika. Dzięki 
czujnikowi dla ustawienia środkowego można na terminalu obsługowym 
pozycjonować i wyświetlać punkt ciężkości, wzgl. poziomego ukierunkowania 
zespołu drążków, na płaskim terenie. 
 

 
6.2.20 Zespół dr ążków SectionExtend (SE) 

Zespół drążków służy do wykonywania oprysków za pomocą środków 
opryskowych i nawozów płynnych. Zespół drążków SectionExtend wyposażony 
jest w hydrauliczny układ regulacji wysokości i składania. Regulacja wysokości 
odbywa się za pośrednictwem działającego jednokierunkowo urządzenia 
sterującego. 

Aby uaktywnić funkcje składania/rozkładania, blokady / blokady wahadła i 
regulacji kompensacji stoku każda z funkcji musi zostać wybrana za 
pośrednictwem terminalu obsługowego i wykonana za pomocą działającego 
dwukierunkowo urządzenia sterującego ciągnika. Zespół drążków ma różne 
szerokości. Poprzez sterowanie za pomocą terminalu obsługowego możliwa jest 
redukcja szerokości roboczej oraz szerokości zewnętrznej zespołu drążków. 
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W zależności od wersji dostępna jest funkcja składania podstawowego lub 
komfortowego. 

Poniższe tabele odnoszą się do pojedynczych szerokości oprysku i szerokości 
zewnętrznych: 

Szeroko ść zewnętrzna (składanie podstawowe i komfortowe)  

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 15 

18/12 18 

18/13 18 

21/15 21 

21/17 21 

24/18 24 
 

Szeroko ść zewnętrzna, wysi ęgnik 4 symetrycznie zło żony (składanie 
podstawowe i komfortowe)  

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 12 

18/12 12 

18/13 13 

21/15 15 

21/17 17 

24/18 18 
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Szeroko ść zewnętrzna, wysi ęgnik 4 (3) i 2 symetrycznie zło żony (składanie 
podstawowe i komfortowe) 

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 7 

18/12 7 

18/13 8 

21/15 7 

21/17 7 

24/18 8 
 

Szeroko ść zewnętrzna, wysi ęgnik 4 zło żony jednostronnie asymetrycznie 
(składanie komfortowe) 

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 13,5 

18/12 15 

18/13 15,5 

21/15 18 

21/17 19 

24/18 21 
 

Szeroko ść zewnętrzna, wysi ęgnik 4 (3) i 2 zło żony jednostronnie 
asymetrycznie (składanie komfortowe) 

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 11 

18/12 12,5 

18/13 13 

21/15 14 

21/17 14 

24/18 16 
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Szeroko ść zewnętrzna, wysi ęgnik 4 zło żony dwustronnie symetrycznie i (3) 
i 2 zło żony jednostronnie asymetrycznie (składanie komforto we) 

Układ drążków Szerokość robocza (m) 

15/11  

15/12 9,5 

18/12 9,5 

18/13 10,5 

21/15 11 

21/17 12 

24/18 13 
 

 
6.2.21 Zwykły uchwyt na dysze 

Przy włączonym zespole drążków otwarte zostają membranowe zawory zwrotne 
i dysze zaczynają oprysk. Przy wyłączaniu zespołu drążków ciśnienie oprysku 
ulega obniżeniu, membranowe zawory zwrotne zamykają się, powodując 
zakończenie skapywania środka z dysz. 
 

6.2.22 Potrójne uchwyty na dysze 

Potrójne uchwyty na dysze mogą zostać wyposażone w trzy dysze. Poprzez 
okręcanie uchwytu na dysze dokonany zostaje wybór żądanych dysz. Okręcanie 
uchwytu na dysze dopuszczalne jest wyłącznie przy wyłączonym zespole 
drążków. Pomiędzy pojedynczymi dyszami znajdują się pozycje zamykające. 
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6.2.23 Dysze 

 

Zespół drążków może zostać wyposażony 
w różne typy dysz. Każdy z typów posiada 
inne natężenie przepływu, inny rodzaj 
natrysku, inną wielkość kropli i inną 
charakterystykę dyszy. Podczas wyboru 
dysz należy uwzględnić rodzaj 
stosowanego środka opryskowego, 
warunki środowiskowe, daną 
charakterystykę dyszy oraz urzędowe 
wytyczne dotyczące odstępów oraz klas 
zmniejszania dryfu. 

W załączniku do niniejszej instrukcji znajduje się „Uniwersalna tabela dozowania”. 

 

W zespole drążków mogą zostać zamontowane wyłącznie dysze 
tego samego typu i tej samej wielkości. 

Zużyte lub uszkodzone dysze mogą zostać wymienione wyłącznie 
na dysze tego samego typu. 

Zawsze należy przestrzegać wytycznych z tabeli dozowania 
dostosowanej do specyfiki dysz. 

 

 
6.2.24 Oświetlenie zespołu dr ążków 

Oświetlenie zespołu drążków służy do oświetlania zespołu drążków opryskiwacza 
polowego podczas oprysku. Oświetlenie zespołu drążków włączane jest poprzez 
umieszczenie trzybiegunowej wtyczki zgodnej z zapisami normy DIN 9680 
w gniazdku ciągnika. W celu wyłączenia oświetlenia zespołu drążków należy 
uruchomić przełącznik lub wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

OSTROŻNIE 

 

Podczas jazdy po drogach publicznych należy wyłączyć 
oświetlenie zespołu drążków! 
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6.2.25 Dysze skrajne 

Dysze skrajne przeznaczone są do precyzyjnych oprysków na skraju pola. 

Podczas stosowania dysz skrajnych należy uwzględnić obecnie obowiązujące 
krajowe przepisy i ustawy. 

Za pomocą jednego lub dwóch przełączników można przełączać się ze skrajnej 
standardowej dyszy po lewej i prawej na zespole drążków na dyszę 
z asymetrycznym kątem oprysku (dysze o nachylonym promieniu). Dzięki 
skierowanemu na zewnątrz promieniowi oprysku o mniejszym kącie oprysku 
możliwy jest precyzyjny oprysk powierzchni położonych nad wodą lub na skraju 
pola. 

Sirius 9 

Poło żenie przeł ącznika  Lampka kontrolna  Dysza  
Lewa strona Lewa strona aktywna Dysza skrajna lewa aktywna 

Środek Nieaktywny Dysza standardowa lewa i prawa 
aktywna 

Prawa strona Prawa strona aktywna Dysza skrajna prawa aktywna 
 

 
6.2.26 Terminal obsługowy Spraydos 

 

Elektroniczny terminal obsługowy 
Spraydos obsługuje poszczególne funkcje 
urządzenia i steruje nimi. Funkcje i 
położenia przełączania są zestawione w 
tabeli przeglądowej. W zależności od 
wyposażenia opryskiwacza polowego 
niektóre przełączniki i przyciski są 
nieaktywne. Są one oznaczone 
czerwonymi osłonami. 

 
 

Aktywne przełączniki i przyciski są oznaczone czarnymi osłonami. Przełączniki 
szerokości częściowych są oznaczone od lewej do prawej strony, odpowiednio do 
podziału zespołu drążków opryskiwacza polowego na szerokości częściowe. 
W zależności od wersji dostępne są przełączniki składania podstawowego 
i komfortowego. 
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Aby terminal obsługowy automatycznie regulował ilość nakładów (l/ha) 
proporcjonalną do przebytej drogi, konieczne jest przedsięwzięcie następujących 
środków: 

Programowanie  Kalibracja  

Szerokość robocza (m) Odcinek drogi (impulsy/100 m) 

Ilość nakładów (l/ha) Przepływomierz (impulsy/I) 

Podział (m) i ilość 
szerokości częściowych 

 

Typ armatury i stała 
regulacji 

 

Przestrzegać ustaleń odrębnej oryginalnej instrukcji terminalu Spraydos naszego 
dostawcy. 
 

 
6.2.27 Terminal obsługowy Easyspray 

 

10 

9 8 

7 6 

5 

4 

3 

2 
1 

11 
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W trybie automatycznym ręczne ustawienie wartości ciśnienia nie jest możliwe. 

W przypadku, gdy ciśnienie oprysku ma zostać ręcznie ustawione do pomiaru 
objętości itp., należy za pomocą przycisku ?????? wybrać tryb ręczny a ciśnienie 
oprysku ustawić za pomocą przycisku (4). W trybie ręcznym nie ma regulacji 
automatycznej. 
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Nr Nazwa Poło żenie 
przełącznika  

Funkcja  Współrz ędne Lampka 
kontrolna  

 
 

Wł. 
A1 Zielona 1 Włącznik/wyłącznik 

  

Napięcie 
Wył. 

C1   
 

Wł. 
A9 Pomarańczowa 

2 Włącznik główny  Oprysk 
Wył. 

C9   
Góra Wł. G1-9 Pomarańczowa 

3 
Przełącznik 
szerokości 
częściowych* Dół 

Szerokości 
częściowe Wył. H1-9   

 
Zwiększanie 

A7   
4 Przycisk ciśnienia  Ciśnienie 

Obniżanie 
C7   

5 Wskazanie ciśnienia B4   
 

Lewy 
D1   

Pozycja środkowa Wył. E1   6 Oznaczenie piany 
 

Piana 

Prawy 
F1   

 Oświetlenie zespołu 
drążków Wł. D5 

  
Środek Wył. E5   7 Przełącznik świateł 

 Światło 
uprzywilejowania, 

żółte 
Wł. F5 

  
 Blokada / regulacja 

stoku Wł. D7   

Pozycja środkowa E7   8 Przełącznik wyboru 
 

Składanie zespołu 
drążków 

opryskiwacza 
polowego 

Wł. 
F7 

  
 Składanie prawego 

zespołu drążków 
opryskiwacza 

polowego 
Wł. D3 

  

Pozycja środkowa 
Składanie lewego 
zespołu drążków 

opryskiwacza 
polowego 

Wył. E3 
  

9 
Przycisk dla 
zespołu drążków 

 
Brak funkcji 

 Kierunek jazdy: 
w prawo 

opuszczanie / w lewo 
podnoszenie 

Wł. D9 Zielona (**) 10 
Przycisk do 
elektrycznej 
regulacji stoku 

Pozycja środkowa Wył. E9   
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 Kierunek jazdy: 
w prawo 

podnoszenie / 
w lewo opuszczanie 

Wł. F9   

11 Przyłącze kabla BUS 
* Szerokość częściowa pozycji 8 i 9 może zostać skonfigurowana razem z funkcją dyszy skrajnej! 
** Założona blokada / blokada wahadła. 

Elektroniczny terminal obsługowy Easyspray obsługuje poszczególne funkcje 
urządzenia. Funkcje i położenia przełączania są zestawione w tabeli 
przeglądowej. W zależności od wyposażenia urządzenia niektóre przełączniki i 
przyciski są nieaktywne. Są one oznaczone czerwonymi osłonami. Aktywne 
przełączniki i przyciski są oznaczone czarnymi osłonami. 

Przełączniki szerokości częściowych są oznaczone od lewej do prawej strony, 
odpowiednio do podziału zespołu drążków opryskiwacza polowego na szerokości 
częściowe. 

Podczas wyłączania, wzgl. włączania, zespołu drążków należy przestrzegać 
zależności pomiędzy czasem przełączenia (te) a długością (s) stożka 
opryskowego (np. te = 1 s; v = 6 km/h; s = 2 m). Zaleca się zatem rozważną 
obsługę 
urządzenia. 
 

 
6.2.28 Rejestracja odcinków drogi 

Impulsy odcinków drogi konieczne do automatycznego trybu eksploatacji 
urządzenia mogą zostać pobrane z ciągnika w następujący sposób: 

 

• Kabel adaptera z przełącznikiem do 
gniazdka sygnału zgodnym z normą 
DIN/ISO. 

1. Ciągnik – zespół drążków – sygnał 

2. Ciągnik – radar – sygnał 

 

2 

1 
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• Czujnik prędkości jazdy na wale 
przegubowym czterokołowym / pchane 
koło. 

1. Magnes 

2. Śruba niemagnetyczna 

3. Czujnik 

 

W połączeniu z procesem kalibracji terminal obsługowy może obliczać prędkość 
jazdy. Patrz instrukcja obsługi terminalu obsługowego. 

3 2 

1 
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6.2.29 Przepływomierz (Spraydos) 

 

Przepływomierz rejestruje ilość cieczy 
płynącej do dysz. W połączeniu z 
procesem kalibracji terminal obsługowy 
może obliczać faktycznie wypryskiwaną 
ilość litrów na minutę (l/min). 

 

6.2.30 Cyfrowy czujnik ci śnienia 

 

Ciśnienie oprysku jest mierzone za 
pomocą czujnika ciśnienia. 

Ciśnienie oprysku nie ma wpływu na 
elektroniczne automatyczne dozowanie. 
Wskaźnik ciśnienia służy do kontroli 
spektrum skapywania i jest wskaźnikiem 
serwisowym. Patrz wskazówki w 
przypadku usterek. 

 
 

6.2.31 Dozowanie (Spraydos) 

Na podstawie zarejestrowanej prędkości jazdy terminal obsługowy oblicza na 
bazie zaprogramowanej wartości zadanej (l/ha) wyrzut całkowity (l/min). Ten 
mierzony jest za pomocą przepływomierza. Przy zamkniętym elektrycznym 
zaworze obejściowym elektryczny zawór regulujący jest sterowany w trybie 
automatycznym tak długo, dopóki wyliczona wartość zadana nie będzie zgodna z 
wartością (w l/min) zmierzoną faktycznie przez przepływomierz. 

W przypadku, gdy terminal obsługowy nie osiągnie wartości zgodnej, wyemituje 
on sygnał alarmowy. Wyłączenie szerokości częściowych rozpoznawane jest 
przez terminal obsługowy a ilość nakładu odpowiednio zaprogramowanej wartości 
zadanej (l/ha) zostaje odpowiednio uregulowana. 
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6.2.32 Sensoryka poło żenia i sensoryka zabezpieczaj ąca 

W celu ułatwienia obsługi oraz ze względów bezpieczeństwa czujniki rejestrują 
różne ustawienia i pozycje zespołu drążka, układów regulacji wysokości i układów 
wahadłowych oraz urządzenia podstawowego. 

Czujnik/komunikat  Nr Funkcja ochronna  

Czujnik drzwi S9 Zapobiega pionowemu rozłożeniu i złożeniu 
przy otwartych drzwiach. 

Czujnik regulacji 
wysokości 

S4 • Rejestruje przewidzianą wysokość 
wychylenia zespołu drążków podczas 
pionowego rozkładania/składania. 

• Ustala położenie zespołu drążków poza 
konsolami odstawczymi podczas 
pionowego składania/rozkładania. 

• Uwalnia funkcję składania/rozkładania 
pionowego. 

Czujniki wysięgnika 1 S5/S6 • Rejestrują jednostronne wyginanie 
wysięgników w zakresie 0–15° i 
zapobiegają ich większemu wygięciu. 

Czujniki wysięgników 2-
(3)4 

S7/S8 Rejestrują zespół drążków złożony poziomo 
i uwalniają funkcję składania/rozkładania 
pionowego. 

Czujnik położenia 
środkowego hydraulicznej 
kompensacji stoku 

S2 Rejestruje położenie środkowe hydraulicznej 
kompensacji stoku. 

Wskaźnik LED  

 Świecąca się lampka kontrolna wskazuje, że 
istnieje możliwość pionowego złożenia 
zespołu drążków. 

Kontrolka świeci się wyłącznie, gdy: 

• drzwi są zamknięte, 

• czujnik układu regulacji wysokości 
zarejestrował przewidzianą wysokość 
wychyłu, 
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• blokada / blokada wahadła została 
zamknięta, 

Wskaźnik LED  

 • W przypadku, gdy lampka kontrolna nie 
świeci się, oznacza to że blokada / 
blokada wahadła jest otwarta. 

• W przypadku, gdy lampka kontrolna miga, 
oznacza to że blokada / blokada wahadła 
nie została poprawnie zamknięta. 

W celu kontynuacji obsługi należy całkowicie 
zamknąć (lampka kontrolna świeci się) lub 
otworzyć (lampka kontrolna gaśnie) 
blokadę / blokadę wahadła. 

• W przypadku, gdy lampka kontrolna 
zgaśnie, oznacza to że blokada / blokada 
wahadła została zamknięta. 

S3 Rejestrują zamkniętą blokadę / blokadę 
wahadła i uwalniają funkcję pionowego 
składania/rozkładania (czerwona lampka 
LED). 

S11 Rejestrują całkowicie otwartą 
blokadę / blokadę wahadła i wyłączają 
wskaźnik na terminalu obsługi (lampka LED 
wył.). 

Czujniki blokady / blokady 
wahadła 

S3 
i S11 

W przypadku braku rejestracji przez oba 
czujniki oznacza to, że blokada / blokada 
wahadła jest tylko częściowo otwarta. 
Wskaźnik na terminalu obsługowym miga. 
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6.2.33 Armatura szeroko ści cz ęściowych 

Armatura szerokości częściowych znajduje się pod maską. 

Za pomocą armatury szerokości częściowych można włączyć lub wyłączyć cały 
zespół drążków opryskiwacza polowego lub jego pojedyncze szerokości 
częściowe. Zawory szerokości częściowych oraz zawory obejściowe przełączane 
są za pomocą silnika elektrycznego. Otwarta funkcja zaworu sygnalizowana jest 
za pomocą zielonej lampki LED, zamknięta funkcja zaworu za pomocą czerwonej 
lampki LED. Armatura szerokości częściowych zasilana jest środkiem 
opryskowym poprzez doprowadzenie. Podczas włączania wszystkich szerokości 
częściowych za pomocą przełącznika głównego zawór obejściowy zostaje 
zamknięty a zawory szerokości częściowych zostają otwarte. Ciecz opryskowa 
prowadzona jest następnie poprzez węże szerokości częściowych do dysz. 
Podczas wyłączania wszystkich szerokości częściowych za pomocą przełącznika 
głównego zawór obejściowy i zawory luzujące zostają otwarte a zawory 
szerokości częściowych zostają zamknięte. Przy otwartym zaworze obejściowym 
ciecz opryskowa prowadzona jest do dysz czeszących. Dzięki cyklicznemu 
czyszczeniu zespołu drążków opryskiwacza polowego podczas każdego jego 
wyłączenia zapobiega się przywieraniu środków opryskowych do ścianek 
zbiornika głównego (lub zmniejsza się takie przywieranie). Podczas otwierania 
zaworów luzujących powstaje luźne połączenie od dysz aż po zluzowanie biegu 
wstecznego do zbiornika głównego. Otwarte połączenie umożliwia przyspieszoną 
redukcję ciśnienia i prowadzi do szybkiego zakończenia skapywania środka z 
dysz. 

Spraydos 

Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi szerokościami częściowymi za 
pomocą przełączników szerokości częściowych zamykane/otwierane są właściwe 
zawory szerokości częściowych i otwierane/zamykane są właściwe zawory 
luzujące. Wyłączanie i włączanie szerokości częściowych rejestrowane jest przez 
Spraydos a żądana ilość nakładu (l/ha) automatycznie regulowana analogicznie 
do wartości zaprogramowanych na terminalu Spraydos. Efekt ciśnienia 
izobarycznego jest praktycznie odwzorowywany elektronicznie poprzez terminal 
Spraydos. 
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Easyspray 

Za pomocą tarcz izobarycznych można ustawić ciśnienie izobaryczne dla 5 
zestawów dysz. 

Przy dostawie nowego opryskiwacza polowego wszystkie tarcze izobaryczne 
wbudowanych zestawów dysz są wyregulowane. W przypadku potrójnego 
uchwytu na dysze, gdy dostarczony zostaje tylko jeden zestaw dysz, uregulowane 
zostają wyłącznie tarcze izobaryczne dla tego zestawu. 

 

Tarcze izobaryczne dysponują pięcioma pozycjami regulacji dla różnych typów 
dysz. Pozycje oznaczone zostały kolorem analogicznie do najczęściej 
stosowanych rozmiarów dysz: 

Kolor  Wielko ść dyszy  

Żółty -02 

Fioletowy -025 

Niebieski -03 

Czerwony -04 

Brązowy -05 
Dla funkcji izobarycznej przewidzianym dyszom należy przeciwstawić odpowiedni 
kolor pozycji tarczy izobarycznej. 

Przypisany do zaworu kolor pozycji tarczy izobarycznej jest aktywny. 

Jeżeli kolor tarczy izobarycznej nie jest zgodny z przewidywaną wielkością dyszy, 
należy zmienić ustawienie. Przy każdej zmianie dysz należy zmienić położenie 
tarcz izobarycznych. 
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7 PRZYGOTOWANIE 

7.1 Przygotowanie ci ągnika do eksploatacji 

NIEBEZPIECZE
ŃSTWO 

 

Opuszczanie lub wychylanie układu zawieszenia 
trzypunktowego 

Nieprawidłowe ustawienie bądź nieprawidłowa obsługa 
układu zawieszenia trzypunktowego mogą być przyczyną 
powstania niekontrolowanych ruchów układu. Może to 
spowodować obrażenia u osób obsługujących urządzenie. 

− Na potrzeby montażu urządzenia układ hydrauliczny 
ciągnika przełączyć na regulację położenia. 

 

7.1.1 Przegl ąd 

Przed zamontowaniem urządzenia przy ciągniku należy podjąć następujące 
przygotowania w zakresie ciągnika: 

• skontrolować ciśnienie powietrza w oponach ciągnika, 

• ustawić długości drążków podnośnika, 

• zablokować dolny drążek kierujący, 

• zablokować wymagane przyłącza elektroniczne, 

• zablokować wymagane przyłącza hydrauliczne, 

• zamontować terminal obsługowy, 

• zarejestrować odcinki drogi – Spraydos, 

• dezaktywować szybki wychył układu zawieszenia trzypunktowego ciągnika, 

• zminimalizować prędkości podnoszenia układu zawieszenia trzypunktowego, 

• ustawić długość górnego drążka kierującego. 

W dalszej części instrukcji zostały opisane poszczególne zadania dotyczące 
przygotowania ciągnika do eksploatacji. 
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7.1.2 Kontrola ci śnienia powietrza w oponach ci ągnika 

Ciśnienie w oponach ciągnika, szczególnie w tylnych oponach, musi być wszędzie 
takie samo. 

− Skontrolować ciśnienie powietrza w oponach ciągnika. 

− W razie konieczności wyregulować ciśnienie powietrza w oponach ciągnika. 
 

 
7.1.3 Regulacja długo ści dr ążków podno śnika 

Drążki podnośnika ciągnika należy ustawić na tej samej długości. 

− Skontrolować długość drążków podnośnika ciągnika. 

− W razie konieczności ustawić długość drążków podnośnika. 
 

 
7.1.4 Blokowanie dolnego dr ążka kieruj ącego 

Dolne drążki kierujące układu drążka trzypunktowego ciągnika należy 
ustabilizować za pomocą stabilizatorów. 

− Ustawić stabilizatory układu drążka trzypunktowego w taki sposób, aby nie było 
możliwości wykonania jakichkolwiek ruchów w bok przez dolny drążek kierujący 
ciągnika. 
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7.1.5 Wymagane przył ącza elektroniczne 

OSTROŻNIE 

 

Uszkodzenia elektrycznych elementów konstrukcyjnych  

Zakres tolerancji zasilania napięciem wynosi pomiędzy 10–15 V. 
Przepięcia i niedomiar napięcia prowadzą do zakłóceń w pracy 
urządzenia i czasami mogą powodować zniszczenie 
elektrycznych i elektronicznych elementów konstrukcyjnych.  

Należy uważać na to, aby: 

• wartość zasilania sieciowego urządzenia wynosiła zawsze 
10–15 V 

• dostępne było zabezpieczenie zasilania sieciowego wynoszące 
min. 25 A 

Elektryczne odbiorniki urządzenia wymagają, aby ciągnik został wyposażony 
w poniższe źródła napięcia. 

Odbiornik  Napięcie (V)  Gniazdko 
elektryczne  

Instalacja o świetleniowa  12 wg DIN-ISO 1724 

Terminal obsługowy  12 wg DIN 9680 

Oświetlenie zespołu dr ążków  12 wg DIN 9680 

 

W przypadku braku gniazdka zgodnego z normą DIN 9680 w celu podłączenia 
akumulatora należy użyć odrębnego kabla przyłączeniowego. 

− Podłączyć następujące odbiorniki: 

• Instalacja oświetleniowa, 

• Sterowanie elektroniczne, 

• Oświetlenie zespołu drążków. 
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7.1.6 Napięcie zasilaj ące 

Napięcie zasilające dla terminalu obsługowego musi odpowiadać zapisom normy 
DIN/ISO 9680. 

W przypadku braku napięcia zasilającego istnieje możliwość zamówienia 
odpowiedniej instalacji w firmie Lemken. 

− Podczas przedłużania instalacji uważać, aby nie została ona uszkodzona przez 
czynniki termiczne lub mechaniczne. 

 

 
7.1.7 Wymagane przył ącza hydrauliczne 

Urządzenie jest dostarczane z przyłączami hydraulicznymi. Kaptury ochronne 
przyłączy hydraulicznych są kolorowe a same przyłącza hydrauliczne mają 
oznaczenia alfanumeryczne. Dodatkowo na urządzeniu umieszczona została 
naklejka przedstawiająca wszystkie przyłącza hydrauliczne. 
 

Do uruchamiania wymienionych poniżej poszczególnych odbiorników 
hydraulicznych ciągnik musi być wyposażony w następujące urządzenia 
sterujące: 

Ciągnik/urz ądzenie  Odbiornik  Urządzenie 
steruj ące 
działaj ące 
jednokierunkowo  

Urządzenie 
steruj ące 
działaj ące 
dwukierunkowo  

Kolor  Kod  

Regulacja wysokości 
zespołu drążków X  ## ## 

Składanie/rozkładanie 
zespołu drążków / 
hydrauliczna blokada 
zespołu drążków / 
kompensacja stoku 

 X ## ## 
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7.1.8 Układ zawieszenia trzypunktowego 

Dla niniejszego urządzenia dopuszczone zostały wyłącznie trzpienie górnych 
i dolnych drążków kierujących, które zostały wymienione w poniższej tabeli i 
których kategoria jest zgodna z kategorią układu zawieszenia trzypunktowego 
ciągnika. 

W przypadku braku zgodności kategorii ww. elementów należy wymienić 
odpowiedni układ zawieszenia trzypunktowego ciągnika lub trzpień górnego i 
dolnego drążka kierującego urządzenia na inną dopuszczoną wersję. 

OSTRZEŻENIE 

 

Strata urz ądzenia 

Kategoria układu zawieszenia trzypunktowego ciągnika musi 
zgadzać się z kategorią trzpienia górnego i dolnego drążka 
kierującego. 

W przeciwnym razie podczas jazdy po nierównościach lub na 
skutek wibracji trzpień górnego i dolnego drążka kierującego 
mogą wyślizgnąć się z przegubu. 

− Zawsze należy zawsze sprawdzić zgodność kategorii układu 
zawieszenia trzypunktowego ze średnicą górnego i dolnego 
drążka kierującego. 

 

W poniższej tabeli podane zostały zgodne z kategorią maksymalnie dopuszczalne 
moce ciągnika i wymiary odpowiadające normie ISO 730-1. 

 

Moc ci ągnika  Urządzenie  

kW KM 

Kategoria  Ø trzpienia dolnego 
drążka kieruj ącego 
w mm  

Ø trzpienia górnego 
drążka kieruj ącego 
w mm  

Sirius 900 

Sirius 1300 
do 92 do 125 2 28 25,5 

Sirius 1600 

Sirius 1900  
80–185 109–251 3N 36,6 31,75 
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NIEBEZPIEC
ZEŃSTWO 

 

Zastosowanie układu zawieszenia trzypunktowego ni ższej 
kategorii stanowi zagro żenie dla życia 

Zastosowanie trzpienia dolnego lub górnego drążka kierującego 
niższej kategorii grozi przeciążeniem i złamaniem elementów 
konstrukcyjnych. W wyniku tego urządzenie może spaść i 
doprowadzić do obrażeń lub śmierci osób przebywających w jego 
bezpośrednim 
otoczeniu. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie. 

Wskutek tego inni uczestnicy ruchu drogowego mogą podczas 
transportu odnieść obrażenia lub ponieść śmierć. 

• Stosować trzpienie górnego drążka kierującego tej samej 
kategorii, odpowiadające mocy ciągnika, zgodnie z normą ISO 
730-1. 

 

 
7.1.9 Monta ż terminalu obsługowego 

Uchwyt terminalu obsługowego musi zostać zamocowany w kabinie ciągnika 
w obszarze pola widzenia oraz w obszarze roboczym użytkownika. 

− Zamocować uchwyt terminalu obsługowego w kabinie ciągnika. 

W razie wykonywania koniecznych otworów należy zwrócić uwagę, aby nie 
zostały uszkodzone przewody elektryczne lub prowadzące płyn. Terminal 
obsługowy zasilany jest za pośrednictwem wtyczki. Połączenie urządzenia z 
terminalem obsługowym odbywa się za pośrednictwem jednej (Easyspray) lub 
dwóch 
(Spraydos) wtyczek przyrządowych. 

− Przed pierwszym rozruchem zamontować terminal obsługowy w kabinie 
ciągnika. 

Patrz również oddzielna instrukcja obsługi do terminalu obsługowego Spraydos. 
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7.1.10 Rejestracja odcinków drogi – Spraydos 

Monta ż czujnika pr ędkości jazdy 

Jeżeli ciągnik nie został wyposażony w gniazdo sygnałowe zgodne z normą 
DIN/ISO, należy umieścić czujnik prędkości jazdy na wale czterokołowym lub na 
kole przednim (w przypadku ciągnika z napędem na tylne koła). 

 

Patrz również oddzielna instrukcja obsługi dla terminalu 
obsługowego Spraydos. 

− Zamontować czujnik prędkości jazdy w taki sposób, aby nie uległ on 
uszkodzeniu. 

− W przypadku wystąpienia ryzyka uszkodzenia należy przewidzieć odpowiednie 
osłony. 

− Kontakt magnetyczny / kontakty magnetyczne zawsze należy montować za 
pomocą śruby niemagnetycznej. Czerwona strona magnesu musi być zwrócona 
w kierunku czujnika. 

− Kontakt magnetyczny / kontakty magnetyczne dokręcić ręcznie. 

− Przewód łączący ułożyć tak, aby nie został on ani uszkodzony, ani zerwany. 

− Odległość przełączania ustawić na 5–10 mm. 

− W przypadku osi czterokołowej należy uwzględnić drogę wahadła osi. 

 

W celu ustawienia automatycznego 
dozowania za pomocą terminalu 
obsługowego należy pobrać ciągnikiem 
impulsy odcinków drogi i skalibrować je na 
odcinku 100 m. 

− Połączyć terminal obsługowy 
z ciągnikiem. 

Gdy znana jest wartość kalibracji, należy 
wprowadzić następujące dane: 
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 − Nacisnąć przycisk. 

 

 

− Wprowadzić wartość za pomocą przycisków. 

 
− Aktywować przycisk w celu zapisania wartości. 

 

Gdy wartość kalibracji nie jest znana, kalibrację należy przeprowadzić w 
następujący sposób: 

− Na przewidywanym obszarze oprysku odmierzyć odcinek 100 m. 

− Oznaczyć punkt początkowy i końcowy. 

− Około 10 m przed punktem początkowym ustawić ciągnik w pozycji startowej. 

− Przejechać oznaczony odcinek z przewidzianą prędkością. 

  

− Poprzez jednoczesne przyciśnięcie przycisków podczas 
przejazdu przez oznaczenie punktu początku rozpoczyna się 
proces kalibracji. 

 
− Podczas przejazdu koło punktu końcowego wcisnąć 

przycisk. 

 
− Skontrolować przejęcie nowo skalibrowanej wartości poprzez 

wciśnięcie przycisku. 
 

 
7.1.11 Układ zawieszenia trzypunktowego 

Przed montażem urządzenia: 

- Dezaktywować szybkie wychylanie układu zawieszenia trzypunktowego. 

- Zminimalizować prędkość wychylania układu zawieszenia trzypunktowego. 
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7.1.12 Ustawianie długo ści górnego dr ążka kieruj ącego 

− Pociągnąć za uchwyt systemu sprzęgania, tak aby punkt sprzęgu górnego 
drążka kierującego samoistnie wychylił się w pionową pozycję spoczynkową. 

− Ciągnikiem z opuszczonymi dolnymi drążkami kierującymi powoli podjechać do 
urządzenia. 

− Do urządzenia przyłączyć dolne drążki kierujące. 

− Zwrócić uwagę na poprawne ustawienie i zablokowanie haków doczepnych 
dolnych drążków kierujących. 

− Zmierzyć odległość w mm od punktu sprzęgu górnego drążka kierującego 
ciągnika do punktu sprzęgu górnego drążka kierującego urządzenia (mierzone 
od środka punktu sprzęgu ciągnika do środka punktu sprzęgu górnego drążka 
kierującego w systemie sprzęgania urządzenia). 

− Ponownie odłączyć dolne drążki kierujące ciągnika od maszyny. 

− Podjechać około 30 cm do przodu. 

− Zabezpieczyć ciągnik przed stoczeniem się. 

− Wyłączyć silnik ciągnika. 

− Wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

− Przyłączyć górny drążek kierujący do punktu sprzęgu górnego drążka 
kierującego. 

− Dodać do zmierzonej długości górnego drążka kierującego 60 mm. 

Przykład: 

Zmierzona długość GDK 
dodać 

600 mm 
60 mm 

Długość GDK do ustawienia 660 mm 
 

− Ustaloną pozycję oraz długość górnego drążka kierującego zapisać w tabeli na 
stronie 1. 

− Jako faktyczną długość górnego drążka kierującego ustawić zmierzoną długość 
górnego drążka kierującego + 60 mm – od środka punktu sprzęgu ciągnika do 
środka kuli górnego drążka kierującego (na przykład 660 mm). 

 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 Przygotowanie 

 

84 

7.2 Przygotowanie urz ądzenia 

7.2.1 Przygotowanie / kontrola wału przegubowego 

Po przyłączeniu urządzenia należy sprawdzić poprawną długość wału 
przegubowego. 

W razie konieczności zmienić długość wału przegubowego: 

− Rozciągnąć obie połowy wału przegubowego i przytrzymać obok siebie w jak 
najmniejszej odległości między ciągnikiem a urządzeniem. 

− Zaznaczyć zewnętrzną rurę ochronną. 

− Zdemontować rury ochronne i skrócić o zaznaczony kawałek. 

− Wewnętrzną rurę ochronną skrócić o taką samą długość. 

− Usunąć zadziory na zewnątrz i wewnątrz rury. 

 

Przestrzegać maksymalnej długości 
roboczej „LB”! 

Dążyć do możliwie największego 
przekrycia. Podczas eksploatacji wał 
przegubowy może zostać rozciągnięty 
wyłącznie o połowę przekrycia profilu 
suwnego „Pu” dostępnego w stanie 
zsuniętym „Lz”. 

 

− W razie konieczności użyć dłuższego wału przegubowego (patrz również 
odrębna instrukcja obsługi dla wału przegubowego). 

− Zapoznać się z instrukcją obsługi wału przegubowego i przed pierwszym 
rozruchem załączyć ją do niniejszej instrukcji. 

Koniecznie należy przestrzegać, aby ochrona przegubów wału przegubowego 
została zabezpieczona przed przemieszczaniem poprzez podwieszenie 
łańcuchów w stałym punkcie. W
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Łańcuchy należy zamocować na ochronie 
wałów czopowych lub innych 
nieobracających się elementach 
konstrukcyjnych. W żadnym z trybów 
roboczych wał przegubowy nie może 
zostać całkowicie zsunięty. Zawsze musi 
zaistnieć pozostałe przekrycie rur 
profilowych i rur ochronnych wynoszące 
minimum połowę przekrycia profilu 
przesuwnego „Pu”, mającego 

miejsce w stanie złożonym „Lz”. W przypadku, gdy wał przegubowy nie spełnia 
wymienionych wymogów i jest zbyt długi, należy go skrócić za pomocą 
specjalistycznych narzędzi. 

W przypadku, gdy wał przegubowy jest zbyt krótki, należy użyć dłuższego wału 
przegubowego o tej samej klasie wydajności. 

W razie konieczności dostępny jest również teleskopowy wał przegubowy. 
 

 
7.3 Pomiar obj ętości, kontrola wydajno ści dysz i ustalanie pr ędkości jazdy 

7.3.1 Informacje ogólne 

Poprzez kontrolę objętości ustalane jest faktyczne ciśnienie oprysku oraz zużycie 
dysz. 

Kontrola objętości konieczna jest zawsze wtedy, gdy faktyczna ilość 
zastosowanego środka odbiega od teoretycznej ilości zastosowanego środka, 
zgodnej z tabelą dot. dysz. 

 

Kontrola objętości generalnie ma miejsce: 

• przy pierwszym użyciu, 

• przed każdym sezonem opryskowym, 

• w przypadku zużycia dysz, 

• w przypadku wymiany dysz. 

Podczas corocznej kontroli urządzenia zalecana jest obecność 

serwisanta. 
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Do napełniania i kontroli objętości należy używać wyłącznie świeżej, czystej wody. 
 

 
7.3.2 Kontrola wydajno ści dysz 

W celu ustalenia wydajności dysz należy napełnić wodą przynajmniej trzy dysze. 
Aby zebrać wypryskiwaną na dyszę wodę, należy założyć wąż lub podstawić pod 
dyszę stosowny pojemnik przytrzymywany przez drugą osobę, uniemożliwiający 
przeciekanie wody bokiem. 

Kontrola wydajności dysz odbywa się w trybie postoju urządzenia. 

− Napełnić urządzenie wodą. 

− Pompę eksploatować przy przewidzianej ku temu prędkości obrotowej. 

− Zespół drążków ustawić w pozycji opryskowej. 

− Uaktywnić przycisk trybu manualnego. 

− Za pomocą zaworu regulacyjnego ustawić żądaną wartość ciśnienia, wzgl. ilość 
nakładów. 

− Wartość zadaną ustalić na podstawie tabeli. 

− Kubek dozujący przytrzymać przez 30 sekund pod wężem zasobnika, wzgl. 
bezpośrednio pod dyszą. Procedurę powtórzyć w przypadku przynajmniej 
dwóch dysz. 

− Wyłączyć urządzenie. 

− Podzielić zebraną ciecz przez ilość wylewów = l/min. jednej dyszy (np. 4,5 l : 3 
wylewy = 1,5 l/min/dysza). 

W przypadku, gdy ustalona wartość odbiega od żądanej wartości zadanej, 
konieczna jest korekta ustawień i ponowna kontrola wydajności dysz. 
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7.3.3 Ustalanie pr ędkości jazdy 

Krzywa prędkości dla odcinka jazdy o długości 100 m – zgodnie z następującą 
tabelą: 

 

− Za pomocą taśmy mierniczej odmierzyć 100 m odcinek próbny w miejscu 
zastosowania urządzenia. 

− Przejechać odcinek próbny przy żądanej stałej prędkości i zmierzyć wymagany 
czas przejazdu za pomocą stopera. 

− Podstawić ustaloną wartość do ww. wzoru. 

Przykład: 60 sekund = 100 / 60 x 3,6 = 6 km/h 
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8 JAZDA PO DROGACH PUBLICZNYCH 

OSTROŻNIE 

 

Obni żanie si ę układu zawieszenia trzypunktowego 

Obniżanie się układu zawieszenia trzypunktowego ciągnika, spo-
wodowane niepoprawnym jego ustawieniem lub obsługą może 
prowadzić do uszkodzeń urządzenia. 

− Podczas jazdy po drogach publicznych należy przełączyć układ 
hydrauliczny ciągnika na regulację położenia. 

 

8.1 Hydrauliczna blokada układu dr ążków  

Przed składaniem i rozkładaniem oraz asymetrycznym składaniem układu 
drążków należy zabezpieczyć je za pomocą hydraulicznej blokady. Obsługa od-
bywa się za pośrednictwem terminalu obsługowego oraz urządzenia sterującego 
dwukierunkowego działania. 

8.1.1 Blokowanie hydraulicznej blokady zespołu dr ążków 

 

Jednocześnie przycisnąć przycisk na terminalu obsługowym i obsługiwać 
urządzenie sterujące dwukierunkowego działania dla hydraulicznej 
blokady układu drążków. 

8.1.2 Odblokowywanie hydraulicznej blokady zespołu drążków 

 

Jednocześnie przycisnąć przycisk na terminalu obsługowym i obsługiwać 
urządzenie sterujące dwukierunkowego działania dla hydraulicznej 
blokady układu drążków. 

Wskaźnik LED na terminalu obsługowym informuje, czy hydrauliczna blokada 
układu drążków jest aktywna czy nie. 

Wskaźniki 
LED 

Hydrauliczna blokada zespołu 
drążków  

Uwagi  

Wł. Zablokowane  

Wył. Odblokowane  

Miga Nie całkiem zablokowane lub odblo-
kowane 

Całkowicie zablokować 
lub odblokować hydrau-
liczną blokadę układu 
drążków 
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8.2 Światło uprzywilejowania 

Światło uprzywilejowania włączane jest poprzez umieszczenie wtyczki (Spraydos) 
w gniazdku lub uruchomienie przełącznika (Easyspray). 

OSTROŻNIE 

 

Podczas korzystania ze światła uprzywilejowania należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. 
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9 MONTAŻ URZĄDZENIA 

9.1 Monta ż 

− Przed rozpoczęciem montażu zabezpieczyć ciągnik przed stoczeniem. 

− Wyłączyć silnik ciągnika. 

− Wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

− Zamocować i zabezpieczyć tuleję kulkową w punkcie sprzęgu górnego drążka 
kierującego. 

− Zamocować i zabezpieczyć znajdujące się przy urządzeniu tuleje kulkowe 
w punkcie sprzęgu dolnych drążków kierujących. 

OSTROŻNIE 

 

Podczas sprzęgania zwrócić uwagę, aby punkt sprzęgu górnego 
drążka kierującego wychylał się do dołu. Jeżeli punkt sprzęgu 
górnego drążka kierującego wychyla się do góry, nie ma 
możliwości przyłączenia urządzenia oraz istnieje ryzyko 
pęknięcia. 

Należy wówczas powtórzyć przyłączanie górnego drążka 
kierującego ciągnika z punktem sprzęgu górnego drążka 
kierującego urządzenia wychylonym do dołu. 
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 − Ciągnikiem z opuszczonymi dolnymi 
drążkami kierującymi podjechać powoli 
do urządzenia. 

− Ustawić żądaną długość górnego drążka 
kierującego. Patrz strona 1. 

− Przyłączyć górny drążek kierujący za 
pośrednictwem punktu sprzęgu górnego 
drążka kierującego. 

− Przyłączyć wał przegubowy. 

− Przyłączyć instalacje hydrauliczne. 

− Przyłączyć instalacje elektryczne. 

− Do urządzenia przyłączyć dolne drążki 
kierujące i zabezpieczyć je. 

− Położyć linę systemu QuickConnect 
w zasięgu ręki kierowcy ciągnika. 

− Za pomocą trzypunktowego podnośnika 
unieść urządzenie lekko ponad ziemię. 

− Upewnić się, że liny uruchamiające 
haków doczepnych dolnego drążka 
kierującego nie pozaczepiały się i mogą 
samoistnie się odblokować. 

− Zabezpieczyć dolny drążek kierujący 
przed wychylaniem się na boki. 

− Za pomocą trzypunktowego podnośnika 
unieść urządzenie na żądaną wysokość 
oprysku. 

− Skontrolować poziome położenie 
urządzenia. Podnośnik teleskopowy 
powinien być położony pod kątem 90° 
względem podłoża. 

W razie konieczności skorygować długość 
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górnego drążka kierującego. 

− Opuścić urządzenie na ziemię. 

− Odblokować górny drążek kierujący 
i opuścić dolne drążki kierujące. 

− Podjechać około 30 cm do przodu. 

− Ustawić wymaganą długość górnego 
drążka kierującego. 

− Ponownie przyłączyć górny drążek 
kierujący i dolne drążki kierujące. 

 

 Po lewej i prawej stronie ostoi (ramy) 
urządzenia znajdują się dwie składane 
podpórki. Po montażu urządzenia należy je 
całkowicie złożyć do przodu. 

− Złożyć podpórki znajdujące się z lewej 
i z prawej strony urządzenia całkiem do 
przodu. 

Po montażu urządzenia należy 
zdemontować rolki transportowe. 

− Usunąć wtyczkę zabezpieczającą rolek 
transportowych. 

− Odblokować rolki transportowe. 

− Zdemontować rolki transportowe. 

− Ustawić rolki transportowe w czystym 
miejscu. 

 

9.2 Przed sezonem 

O ile przed przerwą zimową zabezpieczyli Państwo urządzenie za pomocą 
środków ochrony przed zamarzaniem, przed rozpoczęciem oprysków należy 
spuścić środek ochrony przed zamarzaniem do zasobnika. 

Po opróżnieniu zbiornika ze środków chroniących przed zamarzaniem, przy 
pustym zbiorniku głównym, należy przeprowadzić czyszczenie systemowe. 
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10 EKSPLOATACJA 

10.1 Hydrauliczna blokada układu dr ążków 

 Przed składaniem i rozkładaniem oraz 
asymetrycznym składaniem układu 
drążków należy zabezpieczyć je za 
pomocą hydraulicznej blokady / blokady 
wahadła. Obsługa odbywa się za 
pośrednictwem terminalu obsługowego 
oraz działającego dwukierunkowo 
urządzenia sterującego ciągnika. 

 

10.2 Blokowanie hydraulicznej blokady / blokady wah adła 

 − Przycisnąć przycisk na terminalu 
obsługowym i obsługiwać działające 
dwukierunkowo urządzenie sterujące 
hydraulicznej blokady zespołu drążków. 

Właściwa lampka kontrolna na terminalu 
obsługowym informuje, czy hydrauliczna 
blokada / blokada wahadła jest aktywna 
czy nie. 

 

Lampka kontrolna  Hydrauliczna blokada / blokada wahadła  Uwagi  
Wł. Zablokowane  

Wył. Odblokowane  

Miga Nie całkiem zablokowane lub odblokowane Całkowicie zablokować lub 
odblokować hydrauliczną 
blokadę zespołu drążków 
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10.3 Rozkładanie zespołu dr ążków za pomoc ą terminalu obsługowego 
Easyspray 

OSTRZEŻENIE 

 

• Zespół drążków może być składany i rozkładany wyłącznie 
podczas postoju. 

• Częściowe rozkładanie poszczególnych wysięgników zespołu 
drążków jest niedozwolone. Wszystkie wysięgniki muszą być 
całkowicie  składane i rozkładane. 

W przypadku niecałkiem rozłożonego zespołu drążków oraz 
symetrycznie złożonego zespołu drążków użytkowanie urządzenia 
przy założonej blokadzie wahadła/ blokadzie jest niedozwolone. 

 

10.3.1 Zespół dr ążków SE składanie podstawowe 

Sensoryka poło żenia i sensoryka zabezpieczaj ąca 

W celu ułatwienia obsługi oraz ze względów bezpieczeństwa czujniki rejestrują 
różne ustawienia i pozycje zespołu drążków, układów regulacji wysokości i 
układów wahadłowych urządzenia podstawowego. 

Symetryczne składanie pionowe możliwe wyłącznie, jeśli: 

 

• zamknięty został rygiel wahadła/ rygiel, 

• na terminalu obsługowym świeci się lampka kontrolna, 

• zamknięte są drzwi, 

• zespół drążków znajduje się w obszarze rejestracji czujnika układu 
regulacji wysokości, 

• wysięgniki 2 (i 3) oraz 4 są całkowicie złożone, 

 

• hydrauliczna kompensacja stoku ustawiona jest w położeniu 
środkowym a na terminalu obsługowym świeci się lampka kontrolna. 

Wysterowanie za pomocą przełącznika Wysięgnik 2 (i 3) oraz 
przełącznika Wysięgnik 4 możliwe jest wyłącznie, gdy 

• oba wysięgniki 1 są całkowicie złożone do dołu. 

• zamknięta została blokada wahadła/blokada. 
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 • na terminalu obsługowym świeci się lampka kontrolna. 

 

OSTROŻNIE 

 

Podczas rozkładania zespołu drążków należy uważać, aby zespół 
drążków znajdował się w wystarczającej odległości od podłoża. O 
ile tak nie jest, wystarczającą odległość należy zapewnić 
korzystając, na przykład, z następujących środków: 

• przestawić ciągnik w inną pozycję (z bruzdy lub warstwy – w 
linię spadku). 

• przestawić ręczną/ hydrauliczną kompensację stoku 

• Podczas rozkładania zwrócić uwagę, aby na obszarze 
składania zespołu drążków nie przebywały osoby ani 
przedmioty. 

 

Obsługa 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry/ dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika traktora przestawić przełącznik blokada/ 
blokada wahadła. 

 

Pozycja zamykająca rejestrowana jest przez czujnik i wyświetlana na 
terminalu obsługowym za pośrednictwem zielonej lampki kontrolnej. 
Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada/ blokada wahadła nie 
została jeszcze całkowicie zamknięta. 

 

W momencie, gdy blokada/blokada wahadła zostanie całkowicie zamknięta, 
lampka kontrolna świeci w trybie ciągłym. 

 

− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić zespół drążków 
na tyle daleko, aby czujnik układu regulacji wysokości znalazł się w 
obszarze rejestracji. 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie rozłożyć wysięgniki 1-4 do 
dołu. 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej zespołu drążków, istnieje możliwość 
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przerwania rozkładania zespołu drążków. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady/ blokady wahadła. 

 
− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie rozłożyć wysięgniki 2 (i 3). 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej zespołu drążków, istnieje możliwość 
przerwania rozkładania zespołu drążków. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady/ blokady wahadła. 

 
− Wcisnąć przełącznik do góry/ dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie rozłożyć wysięgnik 4. 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika traktora otworzyć blokadę/ blokadę wahadła. 

Przy otwartej blokadzie/ blokadzie wahadła lampka kontrolna gaśnie. 

Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada/ blokada wahadła nie 
została jeszcze całkowicie otwarta. Z tego powodu należy całkowicie 
otworzyć blokadę/ blokadę wahadła do momentu aż lampka kontrolna 
zgaśnie. 

− Za pomocą sterownika traktora ustawić zespół drążków opryskiwacza 
polowego na wybranej wysokości opryskiwania. 

 

 
10.4 Rozkładanie zespołu dr ążków za pomoc ą terminalu obsługowego 

Spraydos 

OSTRZEŻENIE 

 

• Zespół drążków może być składany i rozkładany wyłącznie 
podczas 
postoju. 

• Częściowe rozkładanie poszczególnych wysięgników drążka 
jest niedozwolone. Wszystkie wysięgniki muszą być całkowicie  
składane i rozkładane. 

W przypadku niecałkiem rozłożonego zespołu drążków oraz 
symetrycznie złożonego zespołu drążków użytkowanie urządzenia 
przy założonej blokadzie wahadła / blokadzie jest niedozwolone. 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



eksploatacja  

 

97 

 

10.4.1 Zespół dr ążków SE – składanie podstawowe 

Sensoryka poło żenia i sensoryka zabezpieczaj ąca 

W celu ułatwienia obsługi oraz ze względów bezpieczeństwa czujniki rejestrują 
różne ustawienia i pozycje zespołu drążków, układów regulacji wysokości i 
układów wahadłowych urządzenia podstawowego. 

Symetryczne składanie pionowe jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy: 

 

• blokada wahadła / blokada została zamknięta, 

• drzwi są zamknięte, 

• na terminalu obsługowym świeci się lampka kontrolna, 

 

• zespół drążków znajduje się w obszarze rejestracji czujnika układu 
regulacji wysokości, 

• wysięgniki 2 (i 3) oraz 4 są całkowicie złożone, 

 

• hydrauliczna kompensacja stoku jest ustawiona w położeniu 
środkowym a na terminalu obsługowym świeci się lampka kontrolna. 

Wysterowanie za pomocą przełącznika wysięgnik 2 (i 3) oraz przełącznika 
wysięgnik 4 jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy 

 
• oba wysięgniki 1 są całkowicie złożone do dołu, 

• blokada wahadła / blokada została zamknięta. 

 

OSTROŻNIE 

 

Podczas rozkładania zespołu drążków należy uważać, aby zespół 
drążków znajdował się w wystarczającej odległości od podłoża. 
Jeżeli tak nie jest, należy zapewnić wystarczającą odległość, 
korzystając na przykład z następujących środków: 

• przestawić ciągnik w inną pozycję (z bruzdy lub warstwy 
– w linię spadku), 

• przestawić ręczną/hydrauliczną kompensację stoku, 

• podczas rozkładania należy uważać, aby w obszarze 
rozkładania nie znajdowały się osoby ani przedmioty. 
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Obsługa 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Przestawić przełącznik blokady / blokady wahadła za pomocą 
sterownika ciągnika. 

 

Pozycja zamykająca jest rejestrowana przez czujnik i wyświetlana na 
terminalu obsługowym za pośrednictwem czerwonej lampki kontrolnej. 
Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie 
została jeszcze całkowicie zamknięta. 

W momencie, gdy blokada / blokada wahadła zostanie całkowicie zamknięta, 
lampka kontrolna świeci w trybie ciągłym. 

 
− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić drążek na tyle 

daleko, aby czujnik układu regulacji wysokości znalazł się w obszarze 
rejestracji. 

 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie rozłożyć wysięgniki 1–4 do dołu za pomocą sterownika 
ciągnika. 

 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej zespołu drążków, istnieje możliwość 
przerwania rozkładania zespołu drążków. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady / blokady wahadła. 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie rozłożyć wysięgniki 2 (i 3) za pomocą sterownika ciągnika. 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej drążka, istnieje możliwość przerwania roz-
kładania drążka. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady/blokady wahadła. 
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− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie rozłożyć wysięgnik 4 za pomocą sterownika ciągnika. 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

 

− Otworzyć blokadę / blokadę wahadła za pomocą sterownika ciągnika. 

Przy otwartej blokadzie / blokadzie wahadła lampka kontrolna gaśnie. 

Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie 
została jeszcze całkowicie otwarta. 

− Z tego powodu należy całkowicie otworzyć blokadę / blokadę wahadła 
do momentu aż lampka kontrolna zgaśnie. 

− Za pomocą sterownika ciągnika ustawić zespół drążków opryskiwacza 
polowego na wybranej wysokości opryskiwania. 

 
 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej drążka, istnieje możliwość przerwania 
rozkładania drążka po punkcie 5 lub punkcie 7. 

Należy wówczas kontynuować od punktu 10. 
 

 
10.4.2 Zespół dr ążków SE – składanie komfortowe – rozkładanie symetry czne 

 

− Ustawić przełącznik do góry/dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Przestawić przełącznik blokada / blokada wahadła za pomocą sterownika 
ciągnika. 

 

Pozycja zamykająca rejestrowana jest przez czujnik i wyświetlana na 
terminalu obsługowym za pośrednictwem czerwonej lampki kontrolnej. 
Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie 
została jeszcze całkowicie zamknięta. 
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W momencie, gdy blokada / blokada wahadła zostanie całkowicie zamknięta, 
lampka kontrolna świeci się w trybie ciągłym. 

− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić zespół drążków na tyle 
daleko poza blokadę transportową, aby czujnik układu regulacji wysokości 
znalazł się w obszarze rejestracji. 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry lub do dołu i przytrzymać go w tym 
położeniu. 

− Całkowicie rozłożyć wysięgniki 1–4 do dołu za pomocą sterownika ciągnika. 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej zespół drążków , istnieje możliwość 
przerwania rozkładania zespół drążków. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady / blokady wahadła. 
 

 

 

 

 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie rozłożyć wysięgniki 2 (i 3) za pomocą sterownika ciągnika. 

 

W przypadku, gdy niekonieczne jest uzyskanie całkowitej 
szerokości zewnętrznej zespół drążków , istnieje możliwość 
przerwania rozkładania zespół drążków. 

Następnie kontynuować otwieranie blokady / blokady wahadła. 
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− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie rozłożyć wysięgnik 4. 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry lub do dołu i przytrzymać go w tym 
położeniu. 

 

− Otworzyć blokadę / blokadę wahadła za pomocą sterownika ciągnika. 

Przy otwartej blokadzie lampka kontrolna gaśnie. 

Lampka kontrolna miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie została 
jeszcze całkowicie otwarta. 

− Z tego powodu należy całkowicie otworzyć blokadę / blokadę wahadła do 
momentu aż lampka kontrolna zgaśnie. 

− Za pomocą sterownika ciągnika ustawić zespół drążków opryskiwacza 
polowego na wybranej wysokości opryskiwania. 
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10.5 Asymetryczne rozkładanie i składanie zespołu d rążków opryskiwacza 
polowego 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomocą przedstawionych przełączników, w drodze przełączenia dan-
ego z przełączników ku górze, możliwa jest aktywacja asymetrycznych 
funkcji rozkładania. 

 

 

Wysterowanie do asymetrycznego składania dopuszczalne jest wyłącznie 
w momencie, gdy blokada wahadła / blokada została całkowicie zamknię-
ta i świeci się czerwona lampka kontrolna. 

 

OSTROŻNIE 

 

W przypadku asymetrycznie składanego zespołu drążków nie 
wolno otwierać blokady wahadła / blokady. 

 

• Przy zamkniętej blokadzie wahadła / blokadzie asymetrycznej poziome składa-
nie zespołu drążków możliwe jest na każdej wysokości. Również w przypadku 
asymetrycznego składania należy zapewnić odpowiednią odległość drążka od 
podłoża. 
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• Przy zespole drążków składanym asymetrycznie rama wahadła zostaje zablo-
kowana. W przypadku tego trybu roboczego konieczne jest szczególnie rozważ-
ne użycie opryskiwacza polowego. W odpowiednim czasie należy przy 
przekroczeniu przewidzianej wysokości oprysku lub odstępu od podłoża w dół 
lub w górę dopasować wysokość układu drążków opryskiwacza polowego: 

− całkowicie unieść lub opuścić zespół drążków, 

− przestawić ręczną/hydrauliczną kompensację stoku, 

− ustawić kąt wysięgnika 1 w zakresie 0–15°. 

10.6 Jednostronne wyginanie wysi ęgników 

W celu umożliwienia prostej obsługi obie połowy zespołu drążków (wysięgniki 1–
4) można ustawić pionowo w zakresie 0–15°. 

Aby wygiąć wysięgniki, należy: 

• zamknąć rygiel wahadła / rygiel, 

• rozłożyć oba wysięgniki 1, 

• ustawić w pozycji środkowej hydrauliczną kompensację stoku. 

OSTROŻNIE 

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego kąta wynoszącego 
15° dany czujnik składania asymetrycznego zostaje d ezaktywo-
wany. 

Dodatkowe wygięcie wysięgników lub funkcje składania i rozkła-
dania zespołu drążków nie mogą zostać zrealizowane. 

Dodatkowa obsługa zespołu drążków opryskiwacza polowego 
możliwa jest wyłącznie poprzez uruchomienie przełączników 
awaryjnych. 

 

 
10.7 Napełnianie 

10.7.1 Otwieranie drzwi 

− Obiema rękami chwycić za uchwyty. 

− Otworzyć drzwi poprzez równoczesne pociągnięcie ich do siebie i wychylić je 
całkowicie do góry. 
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10.7.2 Napełnianie zbiornika do mycia r ąk 

 

 

 

− Przytrzymać drzwi za oba uchwyty. 

− Otworzyć drzwi poprzez równoczesne 
pociągnięcie i wychylić je całkowicie do 
góry. 

− Usunąć zaślepkę (1) przyłącza 
wlewowego. 

− Przyłączyć wąż wlewowy. 

− Napełniać zbiornik do mycia rąk, dopóki 
z wentylatora nie zacznie wyciekać 
woda. 

− Usunąć wąż wlewowy. 

− Założyć zaślepkę. 

 

 

 

• Po napełnieniu pamiętać o dokładnym zamknięciu zaworu 
spustowego. 

• Zbiornik do mycia rąk może zostać napełniony wyłącznie 
czystą wodą. 

• Woda w zbiorniku na wodę do mycia rąk nie jest wodą pitną! 
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10.8 Napełnianie zbiornika na czyst ą wodę 

10.8.1 Informacje ogólne 

Czysta woda ze zbiornika na czystą wodę może zostać użyta przy następujących 
pracach: 

• Czyszczenie wewnętrzne 

• Rozcieńczanie odpadów technicznych 

• Oczyszczanie systemu przy pustym i częściowo napełnionym zbiorniku 

• Czyszczenie kanistrów 

• Czyszczenie zewnętrzne 

Napełnianie zbiornika na czystą wodę może zostać przeprowadzone wyłącznie 
przy działającym zaworze wentylującym. 

Zawartość zbiornika na czystą wodę wskazywana jest za pośrednictwem 
wskaźnika poziomu napełnienia z kuleczką pływakową. 

 

 

• Zbiornik na czystą wodę może zostać napełniony wyłącznie 
czystą wodą. 

• Woda w zbiorniku na czystą wodę nie jest wodą pitną! 

• Zbiornika na czystą wodę nie wolno napełniać środkami 
opryskowymi. 

− Podczas napełniania nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. 

− Zwrócić uwagę na prawidłowe funkcjonowanie zaworu 
zwrotnego przymocowanego do przyłącza wlewowego. 

− Uwzględnić odpowiednie krajowe i specyficzne dla danego 
kraju przepisy i normy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi; w szczególności dotyczące obszarów ochrony 
wody, napełniania urządzenia itp. 
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10.8.2 Napełnianie zbiornika na czyst ą wodę za pośrednictwem otworu 
wlewowego 

 

− Otworzyć pokrywę. 

− Zdjąć pokrywę zbiornika na czystą wodę. 

− Przytrzymać wąż z wodą około 10 cm ponad otworem zbiornika na czystą 
wodę. 

− Napełnić zbiornik na czystą wodę. 

− Po napełnieniu zbiornika usunąć wąż z wodą. 

− Zamknąć pokrywę. 

10.8.3 Napełnianie zbiornika na czyst ą wodę za pośrednictwem przył ącza 
zaworu wlewowego 

Za pośrednictwem zaworu wlewowego można: 

• zaprogramować napełnianie zbiornika głównego; 

• zaprogramować napełnianie zbiornika na czystą wodę; 

• zamknąć przyłącze wlewowe. 

Aby zapobiec niedozwolonego powrotowi cieczy opryskowej z pojemnika na 
czystą wodę, zbiornik jest wentylowany a przed przyłączem wlewowym znajduje 
się zawór zwrotny. 

−  Upewnić się, że wylot pojemnika: 

• jest zamknięty, 

• został zabezpieczony zaślepką. 

− Otworzyć drzwi. 

− Przechylić zbiornik wpłukiwania (zbiornik zarobowy) w pozycję roboczą. 

OSTRZEŻENIE 

 

• Z powodu ryzyka ciągu powrotnego nie wolno trzymać 
węża z wodą wewnątrz zbiornika na czystą wodę. 

• Istnieje również ryzyko wpłynięcia pozostałości do sieci 
wodociągowej. 
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 − Przełączyć zawór wlewowy na „Zbiornik na czystą wodę”. 

− Zdjąć zaślepkę. 

− Zamontować wąż ciśnieniowy na przyłączu wlewowym. 

− Napełnić zbiornik na czystą wodę. 

− Za pośrednictwem wskaźnika stanu napełnienia kontrolować napełnienie 
zbiornika na czystą wodę. 

Aby woda ze zbiornika na czystą wodę nie przelała się: 

− Odpowiednio wcześnie przerwać napełnianie zbiornika na czystą wodę. 

− Po napełnieniu zbiornika na czystą wodę zamknąć zawór wlewowy. 

− Zdjąć wąż wlewowy. 

− Zamknąć przyłącze wlewowe za pomocą zaślepki. 
 

 
10.9 Napełnianie wod ą zbiornika głównego 

W zależności od środka opryskowego w zbiorniku głównym musi znajdować się 
około 100 litrów wody. Dopiero po napełnieniu zbiornika głównego wodą można 
dodać środek opryskowy. Następnie można dalej napełniać zbiornik główny. 

10.9.1 Napełnianie za po średnictwem przył ącza zaworu wyboru 

Zbiornik główny może zostać napełniony za pośrednictwem przyłącza zaworu 
wyboru. 

 

• Woda w zbiorniku głównym nie jest wodą pitną! 

− Podczas napełniania nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. 

− Uwzględnić odpowiednie krajowe i specyficzne dla danego 
kraju przepisy i normy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi; w szczególności dotyczące obszarów ochrony 
wody, napełniania urządzenia itp. 

Urządzenia opryskujące środkami ochrony roślin wolno napełniać 
tylko: 

• za pośrednictwem przyłączy urządzenia, 

• do objętości znamionowej. 
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− Przechylić zbiornik wpłukiwania (zbiornik zarobowy) w pozycję roboczą. 

− Przełączyć terminal obsługowy na „Pryskanie”. 

− Eksploatować pompę przy prędkości obrotowej wynoszącej maksymalnie 
550 l/min. 

− Zdjąć zaślepkę. 

− Zamontować wąż wlewowy na przyłączu wlewowym. 

− Włożyć wąż wlewowy do zewnętrznego pojemnika lub 

− przymocować go do przewidzianego w tym celu przyłącza do instalacji 
wodociągowej. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zewnętrzne”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Inżektor wlewania”. 

Zbiornik główny zostanie napełniony. 

− Kontrolować napełnianie zbiornika za pośrednictwem: 

• bezpośredniego wskaźnika napełnienia znajdującego się na zbiorniku głównym 
lub 

• elektronicznego wskaźnika stanu napełnienia Tankcontrol. 

Należy w porę przerwać napełnianie zbiornika głównego, tak aby się nie przelał.  

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 

− Wyjąć wąż ciśnieniowy z zewnętrznego źródła wody lub 

− odłączyć go od przewidzianego w tym celu zewnętrznego przyłącza do instalacji 
wodociągowej. 

− Zdjąć wąż wlewowy. 

− Zamknąć przyłącze zaworu wyboru za pomocą zaślepki. 

− Przytrzymać drzwi za oba uchwyty. 

− Zamknąć drzwi poprzez równoczesne pociągnięcie i wychylić je całkowicie do 
dołu. 

− Zwrócić uwagę, aby blokada zaskoczyła w uchwycie. 
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Za pomocą przyłącza zaworu wyboru do zbiornika głównego 
może zostać zassany również środek opryskowy. 

Po napełnieniu zbiornika środkiem opryskowym zawartość 
zbiornika głównego powinna zostać wymieszana zgodnie z 
instrukcją obsługi załączoną do środka opryskowego. 

 

 
10.9.2 Napełnianie za po średnictwem przył ącza wlewowego  

Zbiornik główny może zostać napełniony za pośrednictwem przyłącza zaworu 
wlewowego. 

Aby przez przyłącze napełniania ze zbiornika głównego nie wracała woda, 
przyłącze to jest wentylowane i zostało wyposażone w zawór zwrotny. 

− Upewnić się, że wylot pojemnika jest zamknięty i został zabezpieczony 
zaślepką. 

− Otworzyć drzwi. 

− Przechylić zbiornik wpłukiwania (zbiornik zarobowy) do pozycji roboczej. 

 − Przełączyć zawór napełniający na „Zbiornik główny”. 

− Zdjąć zaślepkę. 

− Zamontować wąż wlewowy na przyłączu wlewowym. 

− Napełnić zbiornik główny. 

 

• Woda w zbiorniku głównym nie jest wodą pitną! 

− Podczas napełniania nie zostawiać maszyny bez nadzoru. 

− Uwzględnić odpowiednie krajowe i specyficzne dla danego 
kraju przepisy i normy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi; w szczególności dotyczące obszarów ochrony 
wody, napełniania urządzenia itp. 

• Zbiornik główny może zostać napełniony wyłącznie: 

• za pośrednictwem przyłączy urządzenia, 

• do objętości znamionowej. 
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− Kontrolować napełnianie zbiornika głównego na wskaźniku stanu napełnienia 
zamocowanego na zbiorniku głównym. 

Kontrola stanu napełnienia zbiornika głównego może zostać przeprowadzona 
również za pośrednictwem elektronicznego wskaźnika stanu napełnienia 
Tankcontrol. 

Aby zbiornik główny nie przelał się: 

− Odpowiednio wcześnie przerwać napełnianie zbiornika głównego. 

− Po napełnieniu zbiornika głównego zamknąć zawór wlewowy. 

− Zdjąć wąż wlewowy. 

− Zamknąć przyłącze napełniania za pomocą zaślepki. 

 

Za pośrednictwem zaworu napełniania (przy pomocy zewnętrznej 
pompy) do zbiornika głównego może zostać wlany środek 
opryskowy. 

Uwzględnić odpowiednie krajowe i specyficzne dla danego kraju 
przepisy i normy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi; w szczególności dotyczące obszarów ochrony 
wody, napełniania urządzenia itp. 
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10.10 Napełnianie zbiornika głównego środkiem opryskowym 

Środek opryskowy może zostać wlany do zbiornika głównego zarówno razem 
z wodą lub roztworem nawozu, jak i z zewnątrz za pośrednictwem węża 
ciśnieniowego. 

Zbiornik główny może zostać napełniony środkiem opryskowym za 
pośrednictwem przyłącza ssącego systemu wlewania. 

− Przytrzymać drzwi za oba uchwyty. 

− Otworzyć drzwi poprzez równoczesne pociągnięcie i wychylić je całkowicie do 
góry. 

− Przechylić zbiornik wpłukiwania (zbiornik zarobowy) w pozycję roboczą. 

− Wyłączyć terminal obsługowy. 

− Eksploatować pompę przy prędkości obrotowej wynoszącej około 400 l/min. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Wlewanie”. 

− Napełnić zbiornik główny zgodnie z instrukcją obsługi danego producenta 
środków opryskowych – wodą lub roztworem nawozu. 

  

− Otworzyć dźwigienkę zaworową nawilżania brzegów i wlać do zbiornika 
wypłukiwania około 10 l zawartości zbiornika głównego. 

− Do zbiornika wpłukiwania wlać środek opryskowy. 

 

Woda w zbiorniku głównym nie jest wodą pitną! 

− Podczas napełniania nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. 

− Uwzględnić odpowiednie krajowe i specyficzne dla danego 
kraju przepisy i normy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi; w szczególności dotyczące obszarów ochrony 
wody, napełniania urządzenia itp. 

Zbiornik główny może zostać napełniony wyłącznie: 

• za pośrednictwem przyłączy urządzenia, 

• do objętości znamionowej. 
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− Przełączyć zawór odsysający na śluzę pojemnika wpłukiwania 

(zarobowego). 

− W razie konieczności zredukować moc mieszadła. W tym celu wybrać 
odpowiednią pozycję 1–3. 

Zawór odsysający, nawilżanie brzegów i dysza mieszająca mogą zostać do siebie 
płynnie dostrojone. Aby zapobiec przelaniu się zbiornika wpłukiwania: 

− W wystarczający sposób otworzyć zawór odsysający i/lub 

− Zamknąć nawilżanie brzegów / dyszę mieszającą. 

Po wlaniu środka opryskowego należy oczyścić ewentualne puste kanistry po 
środku opryskowym i/lub wypłukać system śluzy zbiornika wpłukiwania 
(zarobowego) czystą wodą. 

− Przytrzymać drzwi za oba uchwyty. 

− Zamknąć drzwi poprzez równoczesne pociągnięcie i wychylić je całkowicie do 
dołu. 

− Zwrócić uwagę, aby blokada zaskoczyła w uchwycie. 

 

Po napełnieniu zbiornika środkiem opryskowym zawartość 
zbiornika głównego powinna zostać wymieszana zgodnie z 
instrukcją obsługi załączoną do środka opryskowego. 

Pojedyncze, jeszcze niewymieszane środki opryskowe mogą być wlewane do 
zbiornika głównego wyłącznie za pośrednictwem śluzy zbiornika wpłukiwania 
(zarobowego). 

Przygotowane i wymieszane środki, wzgl. mieszanki środków, mogą zostać wlane 
bezpośrednio do zbiornika głównego za pośrednictwem: 

• przyłącza zaworu wlewowego, 

• przyłącza zaworu odsysającego lub 

• przyłącza zaworu wyboru. W
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OSTRZEŻENIE 

 

Środki opryskowe należy wlewać zgodnie z zaleceniami 
producenta środków opryskowych. 

− Podczas wlewania środków opryskowych nie przełączać 
zaworu wlewowego na „Czysta woda”, aby nie napełnić 
zbiornika na czystą wodę środkiem opryskowym. 

 

 
10.11 Czyszczenie pustych kanistrów po środkach opryskowych 

Po napełnianiu zbiornika środkami opryskowymi można wypłukać pozostałe 
kanistry po środkach opryskowych czystą wodą. W tym celu należy napełnić 
czystą wodą zbiornik na czystą wodę. 

 − Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik z czystą wodą”. 

 
− Zbiornik wpłukiwania oraz system wpłukiwania płukać poprzez otwarcie 

zaworu nawilżania brzegów i dyszy mieszającej. 

− Po zakończeniu płukania zamknąć dźwigienkę zaworową. 

 • Dysza mieszająca, 

 • Nawilżanie brzegów oraz 

• Zawór odsysający. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór roazdzielający na „Pryskanie”. 
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10.12 Płukanie systemu wlewania 

Po oczyszczeniu pustych kanistrów po środkach opryskowych można wypłukać 
system wpłukiwania czystą wodą. W tym celu należy napełnić czystą wodą 
zbiornik na czystą wodę. 

− Zbiornik wpłukiwania oraz system wpłukiwania płukać poprzez otwarcie zaworu 
nawilżania brzegów i dyszy mieszającej. 

− Po zakończeniu płukania zamknąć dźwigienkę zaworową. 

 • Dysza mieszająca, 

 • Nawilżanie brzegów oraz 

• Zawór odsysający. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 
 

 

− Przed rozpoczęciem oprysków upewnić się, że zawartość 
zbiornika głównego została dostatecznie dobrze wymieszana. 
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10.13 Pistolet czyszcz ący 

Za pomocą pistoletu czyszczącego można oczyścić czystą wodą zarówno 
większe puste kanistry po środkach opryskowych jak i zbiornik wpłukiwania. 

Pistolet czyszczący może być eksploatowany wyłącznie przy użyciu czystej wody. 

− W celu użycia wyjąć pistolet czyszczący ze schowka. 

 − Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik z czystą wodą”. 

− Eksploatować wałek przekaźnika przy prędkości obrotowej wynoszącej około 
400 l/min. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Śluzę zbiornika wlewania”. 

 − Otworzyć dźwigienkę zaworową „Pistolet czyszczący”. 

Aby uzyskać maksymalny efekt oczyszczania przez pistolet czyszczący, należy 
wyłączyć nawilżanie krawędzi, dyszę mieszającą oraz dyszę płukania kanistrów. 

 − Zamknąć dźwigienkę zaworową „Nawilżanie krawędzi”. 

 − Zamknąć dźwigienkę zaworową „Dysza ProFlow”. 

 − Zamknąć dźwigienkę zaworową „Dysza mieszająca”. 

 − Zamknąć dźwigienkę zaworową „Dysza płukania kanistrów”. 

Efekt oczyszczający pistoletu czyszczącego może być regulowany bezstopniowo 
za pomocą dźwigienki zaworowej. 

− Uruchomić pistolet czyszczący poprzez naciśnięcie uchwytu. 

− Po puszczeniu uchwytu natryskiwanie jest natychmiast przerywane. W celu 
ustawienia natrysku w trybie ciągłym należy ścisnąć uchwyt, wsunąć popychacz 
i przytrzymać. Następnie należy puścić uchwyt – pistolet ustawiony został 
w tryb ciągły. Po ponownym ściśnięciu uchwytu popychacz wyskoczy z 
mocowania a pistolet czyszczący zostanie dezaktywowany. 

− Po skończeniu czyszczenia przełączyć dźwigienkę zaworową na „Wył.”. W
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Jako że pojemność zbiornika na czystą wodę jest ograniczona, do 
czyszczenia pustych kanistrów po środku opryskowym i płukania 
systemu wpłukiwania zaleca się zasysanie wody wężem 
wlewowym za pośrednictwem zaworu wyboru. Patrz „Napełnianie 
za pomocą węża wlewowego”. 

 

 

− Środki opryskowe wlewać do urządzenia wyłącznie w 
miejscach, gdzie jest to dozwolone. Bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących przepisów i norm. 

− Urządzenie czyścić wyłącznie w miejscach, gdzie jest to 
dozwolone. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów i norm. 

 

 
10.14 Rozruch próbny urz ądzenia 

W celu wykonania pierwszego rozruchu oraz poznania pojedynczych funkcji 
urządzenia przed zastosowaniem środków opryskowych oraz po konserwacji i 
naprawie urządzenia konieczny jest rozruch próbny urządzenia przy użyciu wody. 

OSTROŻNIE 

 

Typy dysz w zespole dr ążków 

W zespole drążków mogą zostać zamontowane wyłącznie dysze 
tego samego typu i tej samej wielkości. 

Zużyte lub uszkodzone dysze mogą zostać wymienione wyłącznie 
na dysze tego samego typu. 

• Zawsze stosować się do informacji z tabeli dozowania 
dostosowanej do specyfiki dysz. 

 

− Napełnić urządzenie wodą. 

− Rozłożyć zespół drążków. 

− Eksploatować pompę przy prędkości obrotowej wynoszącej maksymalnie 
550 l/min. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



eksploatacja  

 

117 

 

 

− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie 3”. 

− Przeprowadzić oprysk próbny. 

− W tym celu przełącznik główny ustawić na „Pryskanie wł.”. 

− O ile konieczne – ustawić system wahadłowy zespołu drążków. 
 

 
10.15 Oświetlenie zespołu dr ążków 

10.15.1 Włączanie o świetlenia zespołu dr ążków 

Terminal obsługowy Spraydos 

− W pasującym gniazdku umieścić trójbiegunową wtyczkę. 

Terminal obsługowy Easyspray 

 
− Aktywować przycisk. 

 

10.15.2 Wyłączanie o świetlenia zespołu dr ążków 

Terminal obsługowy Spraydos 

− Wyciągnąć z gniazdka trójbiegunową wtyczkę. 

Terminal obsługowy Easyspray 

 
− Aktywować przycisk. 
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10.16 Praca z urz ądzeniem 

OSTRZEŻENIE 

 

Prace mogą zostać przeprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
urządzenie zostało poprawnie napełnione wodą i wykalibrowane a 
środek opryskowy jest równomiernie przemieszany, wzgl. 
rozpuścił się. Dla oprysków należy uwzględnić: 

• przepisy i wskazówki producenta środka opryskowego, 

• przepisy i wskazówki producenta dysz, 

• wskazówki z niniejszej instrukcji, 

• inne przepisy dotyczące obchodzenia się ze środkami 
opryskowymi, jak zalecenia dotyczące odstępu i dryfu 
urządzenia. 

 
 

Jeżeli podczas napełniania urządzenia lub pracy z urządzeniem środek 
opryskowy pieni się zbyt mocno, należy: 

• zredukować moc mieszania, 

• zastosować środek zapobiegający powstawaniu piany, o ile takowy został przez 
producenta środka opryskowego dopuszczony, 

• napełnić zbiornik główny tylko częściowo. 

Pojedyncze komponenty środka opryskowego mieszane są w drodze 
przepompowywania przez mieszadło inżektorowe i dysze czyszczące i 
utrzymywane we właściwym stężeniu. 

Moc mieszania należy ustawić odpowiednio do wartości podanych w instrukcji 
obsługi stosowanego środka opryskowego. 

System wentylacji zapewnia ujście powietrza ze zbiornika głównego podczas 
oprysku i napełniania. 

Wewnętrzne dysze oczyszczające przewidziane zostały do czyszczenia 
wewnętrznego zbiornika głównego czystą wodą. 

Stan napełnienia zbiornika głównego wskazywany jest za pośrednictwem 
pośredniego wskaźnika stanu napełnienia lub opcjonalnie za pośrednictwem 
elektronicznego wskaźnika stanu napełnienia Tankcontrol. 
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− Ustawić terminal obsługowy zgodnie z przewidywanym opryskiem. 

− Rozłożyć zespół drążków. 

− Ustawić zespół drążków i system wahadłowy zgodnie z przewidywanym 
opryskiem. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 

− Włączyć wałek przekaźnika. 

− Eksploatować wałek przekaźnika przy prędkości obrotowej wynoszącej 
maksymalnie 550 l/min. 

− Rozpocząć oprysk. 

− Stale nadzorować obszar bezpieczeństwa urządzenia, wskaźniki kontrolne 
terminalu obsługowego i funkcje urządzenia. 

− W celu uniemożliwienia dryfu zaleca się objechanie zewnętrznych krawędzi 
działki przy użyciu odpowiednich dysz o niskim stopniu dryfu. 

− W tym celu należy użyć: 

• dysz o niskim stopniu dryfu, 

• dysz skrajnych lub 

• wyłączyć dyszę położoną najbardziej po zewnętrznej. 

− Następnie należy spryskać tor oprysku po wewnętrznej za pomocą 
dostosowanych do danego zadania dysz. 

− Przed rozpoczęciem jazdy powrotnej na uwrocie wyłączyć zespół drążków. 

− Ustalić wahania ciśnienia, jeśli zbiornik główny szybko się opróżnia i należy 
przerwać oprysk oraz ponownie napełnić zbiornik, wzgl. oczyścić urządzenie. 

− Po ostatnim oprysku w ciągu doby lub przed przerwą w opryskach opłukać 
maszynę czystą wodą. 

− Patrz punkty „Opróżnianie urządzenia” oraz „Czyszczenie urządzenia”. 
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Wskazówki dotyczące stosowania: niniejsze ustawienie konieczne 
jest w przypadku wypryskania całej zawartości zbiornika 
głównego. 

W przypadku błędnego funkcjonowania (np. utraty ciśnienia) 
skontrolować urządzenie – patrz punkt „Wskazówki w przypadku 
zakłóceń”. 
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10.17 Prace na skraju pola 

Dysze skrajne przeznaczone są do precyzyjnych oprysków na skraju pola. 

Za pomocą terminalu obsługowego istnieje możliwość przełączenia się ze skrajnej 
dyszy standardowej po lewej i prawej stronie zespołu drążków na dyszę z 
asymetrycznym kątem oprysku (dysze o nachylonym promieniu). Dzięki 
promieniowi skierowanego na zewnątrz oprysku o niewielkim kącie możliwy jest 
precyzyjny oprysk powierzchni położonych nad wodą lub na skraju pola. W celu 
zachowania rozłożenia ukośnego poza obszarem skrajnym należy ponownie użyć 
dysz standardowych. 

 Poło żenie 
przeł ącznika  

Lampka 
kontrolna  

Dysza  

Przełącznik 
szerokości 
częściowych 8 
góra 

Wł. Dysza skrajna lewa aktywna 

Przełącznik 
szerokości 
częściowych 8 dół 

Wył. Dysza skrajna lewa 
dezaktywowana – dysza 
standardowa 
aktywna 

Przełącznik 
szerokości 
częściowych 9 
góra 

Wł. Dysza skrajna prawa aktywna 
Easyspray 

Przełącznik 
szerokości 
częściowych 9 dół 

Wył. Dysza skrajna prawa 
dezaktywowana – dysza 
standardowa 
aktywna 

Lewa strona Lewa wł. Dysza skrajna lewa aktywna 
Środek Wył. Dysza standardowa lewa i prawa 

aktywna 

Spraydos z 
przełącznikiem 
komfortowym 

Prawa strona Prawa wł. Dysza skrajna prawa aktywna 
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10.18 Składanie zespołu dr ążków do poło żenia transportowego 

Złożenie zespołu drążków jest możliwe wyłącznie, jeśli: 

• zespół drążków znajduje się w obszarze rejestracji czujnika układu regulacji 
wysokości 

• drzwi są zamknięte 

• hydrauliczna blokada zespołu drążków została zablokowana 
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10.19 Składanie zespołu dr ążków. 

10.19.1 Terminal obsługowy Easyspray 

OSTRZEŻENIE 

 

Podczas składania zwrócić uwagę, aby na obszarze składania 
zespołu drążków nie przebywały osoby ani przedmioty. 

 

− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić zespół drążków na tyle 
daleko, aby czujnik układu regulacji wysokości znalazł się w obszarze 
rejestracji. 

 − Wcisnąć przełącznik do góry i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika traktora przestawić przełącznik blokada/ blokada 
wahadła. 

Pozycja zamykająca rejestrowana jest przez czujnik i wyświetlana na terminalu 
obsługowym za pośrednictwem czerwonej lampki kontrolnej. Lampka kontrolna 
miga w momencie, gdy blokada/ blokada wahadła nie została jeszcze całkowicie 
zamknięta. W momencie, gdy blokada/ blokada wahadła zostanie całkowicie 
zamknięta, lampka kontrolna świeci w trybie ciągłym. 

 − Wcisnąć przełącznik do góry i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie złożyć wysięgnik 4. 

 

W celu zredukowania szerokości zewnętrznej zespół drążków 
należy przerwać składanie zespołu drążków . 

− W tym celu należy zgodnie z poniższym opisem kontynuować 
otwieranie blokady/ blokady wahadła. 

 − Wcisnąć przełącznik do góry/ dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie złożyć wysięgniki 2 (i 3). 

 − Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Za pomocą sterownika ciągnika całkowicie złożyć wysięgniki 1-4 do góry. 
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− Za pomocą sterownika traktora opuścić zespół drążków opryskiwacza polowego 
na wysokość blokady transportu. 

 

 
10.19.2 Terminal obsługowy Spraydos – składanie pod stawowe 

OSTRZEŻENIE 

 

− Podczas składania zwrócić uwagę, aby w obszarze składania 
zespołu drążków ani nie przebywały osoby, ani nie znajdowały 
się przedmioty. 

 

− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić zespół drążków na tyle 
daleko, aby czujnik układu regulacji wysokości znalazł się w obszarze 
rejestracji. 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Przestawić przełącznik blokada / blokada wahadła za pomocą sterownika 
ciągnika. 

Pozycja zamykająca rejestrowana jest przez czujnik i wyświetlana na terminalu 
obsługowym za pośrednictwem czerwonej lampki kontrolnej. Lampka kontrolna 
miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie została jeszcze całkowicie 
zamknięta. W momencie, gdy blokada / blokada wahadła zostanie całkowicie 
zamknięta, lampka kontrolna świeci w trybie ciągłym. 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie złożyć wysięgnik 4 za pomocą sterownika ciągnika. 

 

Aby zredukować szerokość zewnętrzną zespołu drążków, należy 
przerwać składanie zespołu drążków. 

− W tym celu należy zgodnie z poniższym opisem kontynuować 
otwieranie blokady / blokady wahadła. 
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− Wcisnąć przełącznik do góry / dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

 

− Całkowicie złożyć wysięgniki 2 (i 3) za pomocą sterownika ciągnika. 

 

Aby zredukować szerokość zewnętrzną zespołu drążków, należy 
przerwać składanie zespołu drążków. 

− W tym celu należy zgodnie z poniższym opisem kontynuować 
otwieranie blokady / blokady wahadła. 

 

− Wcisnąć przełącznik do dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie złożyć wysięgniki 1–4 do góry za pomocą sterownika ciągnika. 

− Za pomocą sterownika ciągnika opuścić zespół drążków opryskiwacza 
polowego na wysokość blokady transportu. 

 

 
10.19.3 Terminal obsługowy Spraydos – komfortowe sk ładanie 

OSTRZEŻENIE 

 

− Podczas składania zwrócić uwagę, aby w obszarze składania 
zespołu drążków ani nie przebywały osoby, ani nie znajdowały 
się przedmioty. 

 

− Za pomocą urządzenia sterującego ciągnika wychylić zespół drążków na tyle 
daleko, aby czujnik układu regulacji wysokości znalazł się w obszarze 
rejestracji. 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry/dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Przestawić przełącznik blokada / blokada wahadła a pomocą sterownika 
ciągnika. 
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Pozycja zamykająca rejestrowana jest przez czujnik i wyświetlana na terminalu 
obsługowym za pośrednictwem czerwonej lampki kontrolnej. Lampka kontrolna 
miga w momencie, gdy blokada / blokada wahadła nie została jeszcze całkowicie 
zamknięta. W momencie, gdy blokada / blokada wahadła zostanie całkowicie 
zamknięta, lampka kontrolna świeci w trybie ciągłym. 

 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry/dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie złożyć wysięgnik 4 za pomocą sterownika ciągnika. 

 

Aby zredukować szerokość zewnętrzną układu drążków, należy 
przerwać składanie drążków. 

− W tym celu należy zgodnie z poniższym opisem kontynuować 
otwieranie blokady / blokady wahadła. 

 

 

 

 

 

− Wcisnąć przełącznik do góry/dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie złożyć wysięgniki 2 (i 3) za pomocą sterownika ciągnika. 

 

Aby zredukować szerokość zewnętrzną układu drążków, należy 
przerwać składanie drążków. 

− W tym celu należy zgodnie z poniższym opisem kontynuować 
otwieranie blokady / blokady wahadła. 
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− Wcisnąć przełącznik do góry/dołu i przytrzymać go w tym położeniu. 

− Całkowicie złożyć wysięgniki 1–4 do góry za pomocą sterownika ciągnika. 

− Za pomocą sterownika ciągnika opuścić zespół drążków opryskiwacza 
polowego na wysokość blokady transportu. 

Asymetryczne rozkładanie i składanie zespołu dr ążków opryskiwacza 
polowego 

 

 

 

 

 

 

 

• Za pomocą przedstawionych przełączników, w drodze przełączenia 
danego przełącznika do góry możliwa jest aktywacja asymetrycznych 
funkcji rozkładania układu drążków opryskiwacza polowego. 

 

• Wysterowanie do asymetrycznego składania dopuszczalne jest 
wyłącznie w momencie, gdy blokada wahadła / blokada została 
całkowicie zamknięta i świeci się czerwona lampka kontrolna. 

 

• W przypadku asymetrycznie składanego zespołu drążków nie wolno otwierać 
blokady wahadła / blokady. 
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• Przy założonej blokadzie wahadła / blokadzie asymetryczne poziome składanie 
zespołu drążków opryskiwacza polowego możliwe jest na każdej wysokości. 
Również w przypadku asymetrycznego składania należy zapewnić odpowiednią 
odległość drążka od podłoża. 

• Przy drążku składanym asymetrycznie rama wahadła zostaje zablokowana. 
W przypadku tego trybu roboczego konieczne jest szczególnie rozważne użycie 
opryskiwacza polowego. Należy dopasować wysokość zespołu drążków 
opryskiwacza polowego w odpowiednim czasie, przy przekroczeniu 
przewidzianej wysokości oprysku lub odstępu od podłoża w dół lub w górę: 

− całkowicie unieść lub opuścić zespół drążków, 

− przestawić ręczną/hydrauliczną kompensację stoku, 

− ustawić kąt wysięgnika 1 w zakresie 0–15°, 

− przestrzegać dopasowanej prędkości. 
 

 
10.20 Terminale obsługowe 

Przełącznik główny umożliwia całkowite włączenie i wyłączenie zespołu drążków 
poprzez otwarcie/zamknięcie zaworów rozdzielających i równoczesne 
zamknięcie/otwarcie zaworu obejściowego. 

Podczas wyłączania, wzgl. włączania, dysz należy przestrzegać zależności 
pomiędzy czasem przełączenia (te) zaworów, prędkością jazdy a długością (s) 
stożka opryskowego (np. te = 1 s; v = 6 km/h→ s = 2 m). Zaleca się zatem 
rozważną obsługę urządzenia. 

Pojedyncze szerokości częściowe zespołu drążków włączane/wyłączane są za 
pośrednictwem przełącznika szerokości częściowych. Lampki kontrolne wskazują 
aktywną funkcję oprysku. 
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10.20.1 Spraydos 

Elektroniczny terminal obsługowy Spraydos obsługuje i steruje poszczególnymi 
funkcjami urządzenia. 

W zależności od wersji urządzenia niektóre przełączniki i przyciski są nieaktywne. 
Są one oznaczone czerwonymi osłonami. Aktywne przełączniki i przyciski są 
oznaczone czarnymi osłonami. 

Przełączniki szerokości częściowych są oznaczone od lewej do prawej strony, 
odpowiednio do podziału zespołu drążków opryskiwacza polowego na szerokości 
częściowe. 

W zależności od wersji dostępna jest funkcja składania podstawowego lub 
komfortowego. 

Aby terminal obsługowy automatycznie regulował ilość nakładów (l/ha) 
proporcjonalną do przebytej drogi konieczne jest przedsięwzięcie następujących 
środków: 

 

Programowanie Kalibracja 
Szerokość robocza (m) Odcinek drogi (impulsy/100 m) 
Ilość nakładów (l/ha) Przepływomierz (impulsy/I) 
Podział (m) i ilość szerokości częściowych  

Typ armatury i stała regulacji  
 

Przestrzegać ustaleń odrębnej oryginalnej instrukcji terminalu Spraydos. 

10.20.2 Easyspray 

Elektroniczny terminal obsługowy Easyspray obsługuje poszczególne funkcje 
urządzenia. W zależności od wersji urządzenia niektóre przełączniki i przyciski są 
nieaktywne. Są one oznaczone czerwonymi osłonami. Aktywne przełączniki 
i przyciski są oznaczone czarnymi osłonami. 

Przełączniki szerokości częściowych są oznaczone od lewej do prawej strony, 
odpowiednio do podziału zespołu drążków opryskiwacza polowego na szerokości 
częściowe. 

Terminal obsługowy umożliwia składanie podstawowe zespołu drążków 
opryskiwacza polowego SE. 
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10.21 Armatura szeroko ści cz ęściowych Easyspray 

Aby wykonać opisane poniżej ustawienia, należy otworzyć maskę. 

10.21.1 Przykład 

 

Po wykonaniu oprysku przy wykorzystaniu 
dysz o wielkości -04 (CZERWONE dysze) 
należy prowadzić oprysk za pomocą dysz 
o wielkości -02 (ŻÓŁTE dysze). 

Ponieważ analogicznie do czerwonych 
dysz naprzeciw zaworów (4) ustawione 
zostały czerwone pozycje tarcz izobarycz-
nych, należy przemontować tarcze izoba-
ryczne (2) na pozycje żółte. 

W przypadku braku koloru dyszy lub zbyt-
niego jej obłożenia należy postępować 
w sposób opisany poniżej. 
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10.21.2 Ustawianie 

− Kręcąc w lewo, wykręcić nakrętkę motylkową na około 1 cm. 

− Wyciągnąć tarczę izobaryczną i przekręcić ją. 

− W przypadku dyszy -02 (zgodnie z przykładem) żółtą tarczę izobaryczną należy 
przeciwstawić zaworom. 

− Następnie, kręcąc w prawo, należy mocno dokręcić nakrętkę motylkową. 

− Powtórzyć nastawę w przypadku pozostałych tarcz izobarycznych. 

Ustawienie zaworów izobarycznych należy skontrolować i ewentualnie skorygo-
wać przed pierwszym użyciem urządzenia, po każdej zmianie dysz oraz 
corocznie. 

 

W przypadku poprawnie ustawionych zaworów izobarycznych 
podczas wyłączania jednej lub wielu szerokości częściowych za 
pomocą przełączników szerokości częściowych ustawione ciśnie-
nie oprysku nie powinno ulec zmianie. W przypadku, gdy podczas 
wyłączania szerokości częściowych dojdzie do podniesienia lub 
zmniejszenia ciśnienia oprysku, należy ponownie wyregulować 
zawory izobaryczne. 

− Przed regulacją zaworów izobarycznych należy sprawdzić: 

• czy przewidziane pozycje uchwytów dysz w układzie drążko-
wym zostały wyposażone w dysze tego samego typu i tej samej 
wielkości. 

• ustawienia tarcz izobarycznych (2). 
 

Przed ustawieniem ci śnienia izobarycznego nale ży: 

− Napełnić urządzenie wodą i rozłożyć zespół drążków. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować przy przewidzianej prędkoś-
ci obrotowej. 

− Zamocować terminal obsługowy na uchwycie. 

 

− Przełączyć przełącznik główny do pozycji „Opryskiwanie”. 
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− Przełącznik szerokości częściowych przełączyć w pozycję „Szerokości części-
owe wł.”. 

 

 

− Za pomocą przycisku ustawić przewidywane ciśnienie oprysku 
(na przykład 4 bary). 

−  

− Za pomocą przełącznika szerokości częściowych zamknąć każdy z zaworów 
szerokości częściowych. 

W przypadku zmiany ciśnienia oprysku przewidziane ciśnienie oprysku (wg 
przykładu 4 bary) można ponownie uzyskać za pomocą regulacji danej śruby z 
gniazdem sześciokątnym. 

• Przekręcanie śruby z gniazdem sześciokątnym w prawo – wzrost ciśnienia 

• Przekręcanie śruby z gniazdem sześciokątnym w lewo – wzrost spadku 
ciśnienia 

− Ponownie otworzyć zamknięty zawór szerokości częściowych 4. 

− Powtórzyć ustawienia dla pozostałych zaworów szerokości częściowych. 

− Po dokonaniu ustawień w celu skontrolowania ich poprawności należy zamknąć 
wszystkie zawory szerokości częściowych za pomocą przełączników szerokości 
częściowych. W przypadku dokładnego ustawienia ciśnienie wskazywane na 
wyświetlaczu powinno odpowiadać żądanemu ciśnieniu zadanemu (wg przykła-
du 4 bary). 

W przypadku korzystania z dodatkowych zestawów dysz należy skontrolować 
i ewentualnie wyregulować tarcze izobaryczne i śruby z gniazdem sześciokątnym 
pozostałych pozycji tarcz izobarycznych. 

− Terminal obsługowy Easyspray umieścić na uchwycie po stronnie ciągnika. 

− Zamknąć maskę. 

 

Regulacja ci śnienia oprysku bez uwalniania środka opryskowego 
w dyszach: 

• Warunkiem takiej regulacji są dokładnie wyregulowane śruby z gniazdem 
sześciokątnym. 
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− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy przewidzianej prędkości 
obrotowej. 

− Za pomocą odpowiednich przełączników szerokości częściowych wyłączyć 
wszystkie zawory szerokości częściowych. 

 

 

− Za pomocą przycisku ustawić przewidywane ciśnienie oprysku. 

− Za pomocą odpowiednich przełączników szerokości częściowych włączyć 
wszystkie zawory szerokości częściowych. 

Ustawiono żądane ciśnienie opryskowe. 
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11 CZYSZCZENIE 

OSTRZEŻENIE 

 

• W żadnym wypadku nie wolno spuszczać środków 
opryskowych do przydrożnych rowów lub kanalizacji. 

• Zebrane środki opryskowe należy usunąć zgodnie z przepisami 
(zasięgnąć informacji w odpowiedzialnej jednostce) lub użyć 
ponownie (po konsultacji z danym producentem środków 
opryskowych). 

 

Po pracy oraz w ramach przygotowania urządzenia do przerwy zimowej należy 
dokładnie oczyścić całe urządzenie. 

Czyszczenie obejmuje następujące etapy: 

• Opróżnianie zbiornika głównego 

• Opróżnianie zbiornika na wodę do mycia rąk 

• Opróżnianie zbiornika na czystą wodę 

• Czyszczenie zewnętrzne 
 

 
11.1 Opró żnianie zbiornika głównego 

11.1.1 Informacje ogólne 

W przypadku braku możliwości prawidłowego wypryskania zawartości zbiornika 
głównego środek opryskowy należy dostarczyć odpowiedniej jednostce utylizacyjnej. 

Aby opróżnić zbiornik główny: 

• należy przepompować środek opryskowy do zewnętrznego zbiornika, 

• należy spuścić pozostałą zawartość zbiornika głównego. 

Przepompowanie i spuszczanie zawartości zbiornika głównego jest konieczne 
również wtedy, gdy środek opryskowy pozostanie w zbiorniku mimo przerw 
w opryskach i nie może zostać użyty ze względu na osad, sklejenia itp. 
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11.1.2 Przepompowywanie do 500 litrów 

− Otworzyć drzwi. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 

 
− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Opróżnianie filtrów/ 

przepompowywanie”. 

− Usunąć zatyczkę z węża spustowego. 

− Zamocować wąż w celu rozpoczęcia procesu odpompowywania. 

Zarówno wąż jak i najmniejszy przekrój sprzęgu muszą mieć minimum 16 mm 
średnicy. Moc przepompowywania wynosi około 50 l/min. 

− Przełącznik główny na terminalu obsługowym ustawić na „Pryskanie wył.”. 

Teraz można przepompować zawartość zbiornika głównego do zbiornika 
zewnętrznego. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy minimalnej prędkości 
obrotowej. 

Po zakończeniu przepompowywania: 

− Wyłączyć wałek przekaźnika. 

− Przełączyć sterowanie mieszadła zgodnie z następną żądaną funkcją. 

− Odłączyć wąż spustowy. 

− Zamknąć sprzęg za pomocą zatyczki. 

Po zakończeniu procesu przepompowywania konieczne jest czyszczenie 
systemowe pustego zbiornika. 
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11.1.3 Przepompowywanie ponad 500 l 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Średnica wewn ętrzna w ęża 

• Zarówno wąż spustowy jak i wszystkie złącza śrubowe 
itp. muszą mieć minimalną średnicę wewnętrzną 
wynoszącą 50 mm. 

• Zagięcia węża i/lub zbyt cienkie węże mogą na skutek 
niekontrolowanego wypływu środka opryskowego 
powodować szkody personalne i środowiskowe. 

 

− Całkowicie rozłożyć zespół drążków. 

− Unieść zespół drążków ponad górne uchwyty. 

− 2 bolce zabezpieczające wsunąć w górne uchwyty i zabezpieczyć je za pomocą 
zawleczek. 

− Opuścić zespół drążków na bolce zabezpieczające. 

− Pod obszarem zaworu ograniczającego ciśnienie ustawić instalację chwytną do 
wyłapywania wyciekającej cieczy. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zewnętrzne”. 

− Odkręcić nakrętkę złączkową zaworu ograniczającego ciśnienie. 

− Do zaworu ograniczającego ciśnienie podłączyć wąż o średnicy minimum 
50 mm oraz czop węża z gwintowaniem zewnętrznym 1¼”. 

− Zamocować wąż przy wybranym zbiorniku do przepompowywania. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik główny”. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy niskiej prędkości obrotowej. 

Kiedy zbiornik główny będzie pusty: 

− Zdemontować wąż. 

− Ponownie zamocować nakrętkę złączkową. Zwrócić uwagę na szczelność 
wszystkich zamknięć i połączeń. 

− Lekko unieść zespół drążków. 

− Usunąć wszystkie bolce zabezpieczające. 
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− Bolce zabezpieczające wsunąć w pozycje podstawowe i zabezpieczyć je za 
pomocą zawleczek. 

− Ustawić zespół drążków w pozycji transportowej. 
 

 
11.1.4 Spuszczanie środka opryskowego ze zbiornika głównego 

− W celu spuszczenia środka opryskowego ze zbiornika głównego urządzenie 
należy odłączyć od ciągnika. 

− Odjechać ciągnikiem na kilka metrów. 

− Usunąć mocowanie separatora (o ile jest) i usunąć separator. 

− Pod przyłączem spustowym ustawić odpowiednio zwymiarowany zasobnik. 

− Zamknąć zawór spustowy. 

− Poluzować śrubę zamykającą. 

Jeżeli ze zbiornika głównego spuszczone zostać mają większe ilości cieczy, 
bezpośrednio do przyłącza spustowego można podłączyć zewnętrzną pompę z 
wężem ssącym, z 2” gwintowaniem zewnętrznym. 

− Ustawić zawór spustowy w pozycji „Spuszczanie”. 

− Spuścić zawartość zbiornika głównego. 

− Ponownie zamknąć zawór spustowy. 

− Ponownie zamocować śrubę zamykającą. Skontrolować szczelność. 

− Zamontować separator. 
 

 
11.2 Opró żnianie zbiornika na wod ę do mycia r ąk 

OSTROŻNIE 

 

• Woda znajdująca się w zbiorniku na wodę do mycia rąk nie jest 
wodą pitną! 

 

− Otworzyć drzwi. 

− Otworzyć zawór spustowy. 
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Kiedy zbiornik na wodę do mycia rąk będzie pusty: 

− Zamknąć zawór spustowy. 

− Zamknąć drzwi. 
 

 
11.3 Opró żnianie zbiornika na czyst ą wodę 

Zbiornik na czystą wodę może zostać opróżniony poprzez funkcję „Pryskanie” lub 
„Przepompowywanie” mniejszych ilości wody. 

OSTROŻNIE 

 

Z uwagi na to, iż w systemie zbiornika na czystą wodę mogą 
znajdować się śladowe ilości środków opryskowych lub środków 
czyszczących, zawartość zbiornika na czystą wodę należy 
wypróżniać na ostatnio opryskiwanej powierzchni. Alternatywnie 
zawartość zbiornika może zostać spuszczona do odrębnego 
zbiornika i następnie ponownie użyta lub prawidłowo 
zutylizowana. 

 

Aby całkowicie opróżnić zbiornik na czystą wodę, należy wykonać następujące 
czynności: 

− Zdemontować urządzenie z ciągnika. 

− Odjechać ciągnikiem na kilka metrów. 

− Pod urządzeniem ustawić odpowiednio zwymiarowany zasobnik. 

− Poluzować śrubowania. 

− Odciągnąć wąż. Zawartość zbiornika na czystą wodę odcieknie samoistnie. 

− Po zakończeniu opróżniania zbiornika ponownie zamontować wąż i 
śrubowanie. Skontrolować szczelność! 
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11.4 Oczyszczanie systemu przy cz ęściowo napełnionym zbiorniku 

Urządzenie nie spełnia funkcji zbiornika magazynującego. 

W przypadku, gdy przy pełnym lub częściowo napełnionym zbiorniku głównym 
zabraknie możliwości wykonania oprysku, należy bezzwłocznie oczyścić układ 
przewodów oraz pojedyncze podzespoły opryskiwacza polowego w czystej wod-
zie ze zbiornika na czystą wodę. W przypadku dłuższej przerwy w oprysku należy 
przepompować i/lub spuścić zawartość zbiornika głównego. 

OSTROŻNIE 

 

− Podczas obsługi zaworów i przełączników uważać, aby do zbi-
ornika głównego nie dostała się woda, której zawartość mogła-
by wpłynąć na stężenie środka opryskowego. 

− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie 0”. 

− Zawór wyboru przełączyć na „Zbiornik czystej wody” a zawór rozdzielający na 
„Pryskanie”. 

− Przełącznik szerokości częściowych i przełącznik główny terminalu obsługowe-
go ustawić na „Pryskanie wł.”. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy prędkości obrotowej 
400 l/min. 

− Zawartość zbiornika na czystą wodę wypryskać na jeszcze nieopryskanej po-
wierzchni oprysku przy zwiększonej prędkości jazdy i minimalnym ciśnieniu 
oprysku („Tryb ręczny” na terminalu obsługowym Spraydos). 

OSTROŻNIE 

 

− Uważać, aby wyłączanie zespołu drążków oprysku, np. na uw-
rocie, odbywało się wyłącznie za pośrednictwem wyłączenia 
wałka przekaźnika lub za pośrednictwem samego wałka prze-
kaźnika. Podczas wyłączania przełącznika głównego znajdują-
cego się na terminalu obsługowym i przełącznika szerokości 
częściowych do zbiornika głównego może dostać się czysta 
woda, co może mieć wpływ na zmianę stężenia środka 
opryskowego. 

 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 Czyszczenie 

 

140 

11.5 Żywotno ść urządzenia 

Żywotność i rzetelne działanie urządzenia w dużej mierze są zależne są od 
okresu oddziaływania środków opryskowych na materiały, z których wykonane 
zostało urządzenie. Aby skrócić czas oddziaływania, należy jak najszybciej użyć 
wybranego środka opryskowego. W przypadku, gdy przewidywany jest dłuższy 
czas oddziaływania, np. przez noc lub w przypadku opadów, należy 
przepompować lub spuścić środek opryskowy. 

W urządzeniu zawsze pozostaje mała resztka środka. Sensowne jest 
rozcieńczenie pozostałych resztek dziesięciokrotną wartością podaną w tabeli 
odpadów technicznych. Po dodaniu wody do rozcieńczania należy całość mieszać 
przez około 5 minut przy użyciu wszystkich możliwych ustawień przełącznika (z 
wyjątkiem ustawienia „Pryskanie”). W ten sposób rozcieńczone odpady 
techniczne należy rozpryskać przy zwiększonej liczbie jazd i zmniejszonym 
ciśnieniu na jeszcze nieopryskanej powierzchni. Należy przy tym kilkakrotnie 
aktywować przełączniki szerokości częściowych oraz kilkakrotnie włączyć i 
wyłączyć zespół drążków. 

Następnie należy oczyścić urządzenie. 
 

 
11.6 Całkowite opró żnianie urz ądzenia 

Należy dokładnie obliczać ilość środka opryskowego, tak aby uniknąć 
powstawania odpadów technicznych. W przypadku ich powstania: 

− Rozcieńczyć pozostałą ilość środka z dziesięciokrotną ilością rozcieńczalnej 
części. 

− Wypryskać roztwór przy zwiększonej prędkości jazdy i zmniejszonym ciśnieniu 
na nieopryskanym obszarze. 

 

 
11.7 Czyszczenie wewn ętrzne 

Bezpośrednio po oprysku należy przepłukać jeszcze wilgotne wnętrze zbiornika 
głównego. Następnie należy przemieszać wodę z płukania i wypryskać ją na 
ostatnio opryskiwaną powierzchnię. 

W zależności od środka ochrony roślin oraz późniejszego celu zastosowania 
opryskiwacza polowego należy ewentualnie użyć środków czyszczących. W tym 
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celu należy odnieść się do instrukcji zastosowania użytego środka opryskowego 
i środka czyszczącego. 

− Ustawić przełącznik główny terminalu obsługowego na „Wył.”. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy prędkości obrotowej 
400 l/min. 

 − Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik z czystą wodą”. 

 − Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie wył.”. 

 
− Na 5 sekund przełączyć zawór rozdzielający na „Czyszczenie 

wewnętrzne”. 

− Do zbiornika na czystą wodę dolać – o ile konieczne – środek czyszczący. 

 

 

− Na około 1 minutę przełączyć zawór rozdzielający w pozycję 
„Pryskanie” a zawór wyboru w pozycję „Zbiornik główny”. 

 

 

− Na 5 sekund przełączyć zawór wyboru w pozycję „Zbiornik z czystą 
wodą” a zawór rozdzielający w pozycję „Czyszczenie wewnętrzne”. 

 − Na 10 sekund przełączyć zawór rozdzielający na „Pryskanie”. 

 
− Przełączyć zawór wyboru w pozycję „Zbiornik główny”. 

 

 

− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie 2”. 

− Mieszać zawartość zbiornika głównego przez około 2 minuty. 

− Wypryskać zawartość zbiornika głównego przy zwiększonej prędkości jazdy 
i zredukowanym ciśnieniu na ostatnio spryskiwanej powierzchni. Podczas 
oprysku aktywować przełączanie szerokości częściowych. 

− Cykl czyszczenia wewnętrznego należy powtórzyć dwukrotnie. 
W
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OSTRZEŻENIE 

 

• Dysze do czyszczenia wewnętrznego powinny być 
eksploatowane wyłącznie przy użyciu czystej wody. 

− Cały czas należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. 

 

 
11.8 Czyszczenie zewn ętrzne 

W razie konieczności należy oczyścić zewnętrzną stronę urządzenia. 

Po czyszczeniu wewnętrznym należy oczyścić urządzenie na zewnątrz. 
Czyszczenie zewnętrzne powinno odbywać się na ostatnio opryskiwanej 
powierzchni. 

OSTRZEŻENIE 

 

• Nosić wyposażenie ochronne 

• Do czyszczenia zewnętrznego należy używać wyłącznie czystej 
wody 

• Woda z czyszczenia nie może przedostać się do wód 
powierzchniowych ani do kanalizacji 

• Czyszczenie może odbywać się wyłącznie na niepokrytej i 
porośniętej powierzchni 

− Nigdy nie opryskiwać wodą elementów elektrycznych 

− Po intensywnym czyszczeniu zewnętrznym nanieść smar 

− Nasmarować tłoczyska cylindrów hydraulicznych 

− Na nieosłonięte kontakty elektryczne nanieść spray 
ochrony antykorozyjnej 

Dla ró żnych grup herbicydów 

OSTROŻNIE 

 

− Stosować wyłącznie dopasowane środki czyszczące. 

− Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi środka 
opryskowego i środka czyszczącego. 

 

Poprzez czyszczenie usuwane są niepożądane zabrudzenia i zapobiega się 
przypadkowemu ściekaniu przywierających środków opryskowych. 
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Podczas czyszczenia zewnętrznego powierzchnia urządzenia może zostać 
oczyszczona za pomocą pistoletu natryskowego. 

Podczas czyszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 

• przepisów i wskazówek producenta środka opryskowego 

• innych przepisów dotyczących obchodzenia się ze środkami opryskowymi 

• wskazówek niniejszej instrukcji 

 

Czyszczenie zewnętrzne jest na pewno konieczne: 

• kiedy urządzenie zostało zabrudzone środkami opryskowymi 

• podczas wymiany środka opryskowego, kiedy środek ma wpływ na następną 
opryskiwaną kulturę 

• przed sezonem zimowym 

• przed kontrolą urządzenia 

− Przełącznik główny na terminalu obsługowym ustawić na „Pryskanie”. 

− Włączyć wałek przekaźnika i eksploatować go przy minimalnej prędkości 
obrotowej. 

 − Przełączyć zawór wyboru na „Zbiornik z czystą wodą”. 

− Wyjąć pistolet natryskowy z uchwytu. 

− Rozwinąć wąż z prowadnicy na żądaną długość. 

 − Przełączyć zawór rozdzielający na „Czyszczenie zewnętrzne”. 

− Uruchomić pistolet czyszczący poprzez naciśnięcie uchwytu. Po puszczeniu 
uchwytu natryskiwanie jest natychmiast przerywane. W celu ustawienia 
natrysku w trybie ciągłym należy ścisnąć uchwyt, wsunąć popychacz i 
przytrzymać. Następnie należy puścić uchwyt – pistolet ustawiony został w tryb 
ciągły. Po ponownym ściśnięciu uchwytu popychacz wyskoczy z mocowania. 

Rozwijanie węża: 

− Pociągnąć wąż ruchem szarpiącym i puścić. 

Wąż rozwinie się z prowadnicy samoczynnie. 

− Przeprowadzić czyszczenie zewnętrzne. 
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− Po zakończeniu czyszczenia zewnętrznego należy ponownie zwinąć wąż a 
pistolet natryskowy umieścić z powrotem w uchwycie. 

− Przełączyć elementy obsługi do następnej przewidzianej pozycji obsługi. 
 

 
11.9 Czyszczenie filtrów 

NIEBEZPIECZEŃ
STWO 

 

Podczas czyszczenia filtrów, kiedy istnieje zagrożenie kontaktem 
z roślinami, nosić odpowiednią odzież ochronną! 

 

11.9.1 Informacje ogólne 

Czyszczenie filtrów może odbywać się wyłącznie przy napełnionym urządzeniu 
z wyłączoną pompą. Wyciekającą ciecz należy zebrać do zasobnika. 

11.9.2 Filtr ssania 

Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra ssania zabezpieczyć przyłącze do 
napełniania za pomocą pokrywki. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Napełnianie zewnętrzne”. 

− Przełącznik główny ustawić na „Pryskanie”. 

 

 

− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie 3”. 

− Oczyścić filtr. 

11.9.3 Filtr ci śnieniowy 

− Przełącznik główny ustawić na „Pryskanie”. 

 

 

− Sterowanie mieszadłem ustawić na „Mieszanie”. 
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− Zamknąć przyłącze ssania za pomocą zaślepki. 

 
− Przełączyć zawór wyboru na „Napełnianie zewnętrzne”. 

 

− Oczyścić filtr ciśnieniowy. 

11.9.4 Filtr przewodowy i filtr dyszy 

− Przełącznik główny ustawić na „Pryskanie”. 

− Oczyścić filtr dyszy. 
 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 DEMONTAŻ I PRZECHOWANIE 

 

146 

12 DEMONTAŻ I PRZECHOWANIE 

OSTRZEŻENIE 

 

Opuszczanie lub wychylanie układu zawieszenia  
trzypunktowego 

Niekontrolowane ruchy, nieprawidłowe ustawienie bądź obsługa 
układu zawieszenia trzypunktowego mogą być przyczyną obrażeń 
osoby obsługującej. 

− Przed demontażem urządzenia z zasady należy przełączyć 
układ hydrauliczny ciągnika na regulację pozycji. 

• Po zakończeniu pracy urządzenie można zdemontować z 
ciągnika i odstawić. 

Przed demontażem urządzenie musi być ustawione w pozycji 
transportowej. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Za pośrednictwem odpowiednich środków należy zapewnić, aby 
podczas demontażu urządzenie samoistnie się nie opuściło. 

Przed demontażem urządzenia koniecznie całkowicie rozłożyć 
podpórki. 

Urządzenie może zostać ustawione wyłącznie na utwardzonym 
i płaskim podłożu. 

Ryzyko przewrócenia się urządzenia. 

Urządzenie należy bezwzględnie postawiać w przewiewnym, 
zaciemnionym i zadaszonym miejscu. 

 

12.1 Przed demonta żem urz ądzenia 

− Poprawnie i całkowicie opróżnić wszystkie zbiorniki. 

− Zablokować hydrauliczną blokadę wahadła / blokadę. 

− Ustawić zespół drążków w pozycji transportowej. 

− Całkowicie wychylić podpórki do tyłu w położenie parkingowe. 

− Zamontować rolki transportowe. 
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12.2 Demonta ż urządzenia 

OSTRZEŻENIE 

 

Urządzenie z zamontowanymi rolkami transportowymi może 
zostać odstawione wyłącznie: 

• z pustymi zbiornikami, 

• na gładkiej i utwardzonej powierzchni. 

Odstawione urządzenie można przesuwać wyłącznie rękami. 

12.2.1 Monta ż przednich rolek transportowych 

 

− Przekręcić wszystkie bolce rolek 
transportowych wraz z hamulcem w 
kierunku jazdy. 

− Zamontować rolki transportowe i 
zabezpieczyć je za pomocą zawleczek. 

− Uaktywnić hamulec. 

 

12.2.2 Monta ż tylnych rolek transportowych 

 

− Przekręcić wszystkie bolce rolek 
transportowych wraz z zabezpieczeniem 
przed skręcaniem skośnie do kierunku 
jazdy. 

− Uważać, aby zabezpieczenie przed 
skręcaniem rolek transportowych 
włożone zostało pomiędzy profile 
podłużne podpórek. 

− Zamontować rolki transportowe i 
zabezpieczyć je za pomocą zawleczek. 
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12.2.3 Demonta ż 

OSTRZEŻENIE 

 

Ciągni ęcie liny 

Ciągnięcie liny jest konieczne. 

− Jeżeli zaprzestane zostanie ciągnięcie liny, istnieje ryzyko 
pęknięcia spowodowane nieluzującym się układem 
szybkozłączek. 

 

− Pociągnąć linę i równocześnie za pomocą trzypunktowego podnośnika opuścić 
maszynę na ziemię. 

− Puścić linę. 

− Odłączyć dolne drążki kierujące. 

− Pociągnąć linę i równocześnie podjechać około 30 cm w przód. 

− Puścić linę. 

− Zabezpieczyć ciągnik przed stoczeniem się. 

− Wyłączyć silnik ciągnika. 

− Wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

− Spuścić ciśnienie z hydraulicznych urządzeń sterujących. 

− Odłączyć wał przegubowy od ciągnika i zawiesić go w uchwycie znajdującym 
się z boku urządzenia. 

− Odłączyć przewody hydrauliczne i zamocować je w uchwycie z boku urządzenia. 

− Odłączyć przewody elektroniczne i zamocować je w uchwycie z boku urządzenia. 

− Punkt przyłączenia górnego drążka kierującego ustawić w pozycji parkingowej. 

− Pociągnąć uchwyt do oporu w kierunku jazdy. 

− Pociągnąć punkt przyłączenia górnego drążka kierującego do oporu w kierunku 
przeciwnym do kierunku jazdy. 

− Odciążyć uchwyt i puścić punkt przyłączenia górnego drążka kierującego. 

− Punkt przyłączenia górnego drążka kierującego zaskoczy w blokadzie. 
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12.3 Przed przerw ą zimow ą 

OSTRZEŻENIE 

 

− Stosować wyłącznie środki ochrony przed zamarzaniem ule-
gające biologicznej degradacji, niezawierające alkoholu. 

− Nie stosować roztworu nawozu płynnego. 

− Przestrzegać instrukcji i karty charakterystyki stosowanego 
środka ochrony przed zamarzaniem. 

 

Aby po czyszczeniu żaden z podzespołów nie uległ uszkodzeniom spowodowa-
nym przez działanie mrozu, należy: 

− ustawić urządzenie w zaciemnionym i zadaszonym obszarze, chroniącym je 
przed działaniem mrozu. 

W przypadku, gdy niemożliwe jest składowanie w miejscu zabezpieczającym 
przed działaniem mrozu: 

− opróżnić i osuszyć wszystkie elementy przewodzące ciecze, 

− zabezpieczyć wszystkie elementy przewodzące ciecze za pomocą środka och-
rony przed zamarzaniem, 

− po przygotowaniu urządzenia na okres zimowy ustawić je w zaciemnionym 
miejscu. Światło (promieniowanie UV) przyspiesza procesy starzenia się twor-
zyw sztucznych. 

− Terminal obsługowy należy przechowywać w suchym pomieszczeniu o ustabili-
zowanej temperaturze. 

12.4 Przed sezonem 

− O ile przed przerwą zimową zabezpieczyli Państwo urządzenie za pomocą 
środków ochrony przed zamarzaniem, przed rozpoczęciem oprysków należy 
spuścić środek ochrony przed zamarzaniem do zasobnika. 

− Po opróżnieniu zbiornika ze środków chroniących przed zamarzaniem należy 
oczyścić urządzenie i przeprowadzić oprysk próbny. 
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13 KONSERWACJA I NAPRAWA 

13.1 Specjalne wskazówki bezpiecze ństwa 

13.1.1 Informacje ogólne 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo zranienia podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych i naprawczych 

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych 
istnieje zawsze niebezpieczeństwo zranienia. 

• Używać tylko odpowiednich narzędzi, odpowiednich pomocy do 
wchodzenia, podestów i elementów podpierających. 

• Zawsze nosić odzież ochronną. 

• Prace konserwacyjne i naprawcze wykonywać tylko przy 
urządzeniu rozłożonym i opuszczonym lub przy urządzeniu 
zabezpieczonym właściwymi elementami podpierającymi przez 
rozłożeniem lub opuszczeniem. 

 

 
13.1.2 Kwalifikcje personelu 

UWAGA 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku wskutek zlecania prac 
konserwacyjnych i napraw osobom nie posiadaj ącym 
odpowiednich kwalifikacji 

Do wykonywania prac konserwacyjnych i napraw jest uprawniony 
wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel. 

• Wszystkie prace konserwacyjne i naprawę opisane w rozdz. 
„PRACE KONSERWACYJNE/NAPRAW” mogą być 
wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i 
wykwalifikowany personel. 

• Do wykonywania pozostałych prac konserwacyjnych i napraw 
nie wymienionych w rozdz. „PRACE 
KONSERWACYJNE/NAPRAWY” są uprawnieni wyłącznie 
pracownicy autorzyanego serwisu. 
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13.1.3 Odzież ochronna 

OSTROŻNIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku podczas pracy bez odzie ży 
ochronnej 

Podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i pielęgnacyjnych 
zawsze istnieje większe niebezpieczeństwo wypadku. 
• Proszę zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną. 

 

 
13.1.4 Wyłączanie maszyny na czas wykonywania prac konserwacyj nych i 

napraw 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo spowodowane przez pracuj ący ci ągnik 

Przemieszczanie się ciągnika podczas wykonywania prac 
konserwacyjnych i napraw może stać się przyczyną poważnych 
obrażeń ciała. Z tego względu: 
• Podczas wszelkich prac wykonywanych przy maszynie należy 

wyłączyć silnik ciągnika. Zabezpieczyć ciągnik przed 
przypadkowym uruchomieniem. Wyjąć kluczyk zapłonowy. 

• Ustawić przed maszyną i ciągnikiem tabliczkę ostrzegawczą 
informującą o przeprowadzaniu prac konserwacyjnych. 

• Zabezpieczyć ciągnik przed przesuwaniem za pomocą 
specjalnych klinów. 

 

 
13.1.5 Praca przy układzie hydraulicznym 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku wskutek wytryskuj ącej cieczy 
hydraulicznej 

Płyn wytryskujący pod wysokim ciśnieniem (olej hydrauliczny) 
może przeniknąć przez skórę i spowodować ciężkie obrażenia. W 
razie wystąpienia obrażeń natychmiast udać się do lekarza.  
• Przed rozpoczęciem pracy przy układzie hydraulicznym należy 

zawsze usunąć z niego ciśnienie. 

• Podczas wszystkich prac przy układzie hydraulicznym należy 
zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną. 
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13.1.6 Prace przy układzie elektrycznym 

OSTROŻNIE 

 

Uszkodzenie urz ądzenia podczas prac pod napi ęciem 

Jeżeli urządzenie jest jeszcze podłączone do zasilania 
elektrycznego ciągnika, podczas pracy dochodzi do uszkodzeń 
układu elektrycznego. 
• Przed wszystkimi pracami przy układzie elektrycznym 

urządzenia należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne z 
traktora. 

 

 
13.1.7 Praca pod podniesionym urz ądzeniem 

WARNUNG 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku w wyniku opuszczania lub 
rozkładania elementów konstrukcji i urz ądzeń 

Wykonywanie prac pod podniesionymi lub odchylonymi w bok 
elementami i urządzeniami stwarza zagrożenie dla życia. 

• Proszę zawsze zabezpieczyć pojazd przed toczeniem. Wyjąć 
kluczyk zapłonu i zabezpieczyć ciągnik przed uruchomieniem 
przez osoby nieuprawnione. 

• Podniesione lub odchylone elementy i urządzenia podeprzeć i 
zabezpieczyć za pomocą odpowiednich elementów 
podpierających. 

 

 
13.1.8 Stosowane narz ędzia 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku spowodowane u życiem 
nieodpowiednich narz ędzi 

Praca za pomocą nieodpowiednich lub uszkodzonych narzędzi 
powoduje wypadki i obrażenia ciała. 

• Wszystkie prace przy urządzeniu wykonywać zawsze tylko za 
pomocą odpowiednich i sprawnych narzędzi. Dotyczy to w 
szczególności użycia dźwignicy. 
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OSTRZEŻENIE 

 

Nibezpiecze ństwo odniesienia kontuzji pleców 

Praca przy nieodpowiedniej pozycji ciała podczas montażu oraz 
podczas mocowania ciężkich i trudnych do manipulacji części 
może spowodować kontuzje pleców i potrzebę odbycia długiej 
rekonwalescencji. 

• Prace montażowe i konserwacyjne może wykonywać tylko 
wykwalifikowany i przeszkolony personel. 

• Wszystkie prace przy urządzeniu wykonywać zawsze tylko za 
pomocą odpowiednich i sprawnych narzędzi. Dotyczy to w 
szczególności użycia dźwignicy. 

 

OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku spowodowane obsuwaj ącym 
się narzędziem 

W razie użycia dużej siły, np. podczas odkręcania śrub narzędzie 
może się obsunąć. Następstwem mogą być obrażenia dłoni 
spowodowane częściami z ostrymi krawędziami. 

• Proszę unikać stosowania dużej siły stosując odpowiednie 
środki pomocnicze (np. przedłużacze). 

• Nakrętki i łby śrub itd. sprawdzić pod kątem zużycia i w razie 
potrzeby zasięgnąć porady specjalisty. 

 

 
13.2 Ochrona środowiska 

 

Proszę zadbać o to, aby wszystkie materiały pomocnicze i 
eksploatacyjne używane podczas konserwacji i pielęgnacji u-
rządzenia usuwane były zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska. 

Części ponownie wprowadzić do obiegu materiałów, które 
mogą być ponownie przetwarzane. Proszę przestrzegać 
przepisów obowiązujących w Państwa kraju. 
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13.3 Smarowanie 

OSTRZEŻENIE 

 

Obrażenia oczu spowodowane smarem 

Podczas smarowania części smar może wypłynąć pod dużym 
ciśnieniem spomiędzy części oraz może spowodować obrażenia 
oczy. W razie odniesienia obrażeń natychmiast udać się do 
lekarza. 

• Podczas smarowania zawsze nosić odzież roboczą, w 
szczególności ochronę dla oczu. 

− Wszystkie miejsca smarować zgodnie z planem smarowania; patrz rozdział 
„Plan smarowania“. 

 

Dodatkowo zawsze przed przerw ą zimow ą i podczas dłu ższych przestojów: 

− Nasmarować wszystkie kołki przetykowe. 

− Nasmarować wszystkie tłoczyska cylindrów hydraulicznych smarem 
bezkwasowym. 

− Nasmarować wszystkie powierzchnie mogące rdzewieć, np. redlice, tarcze 
wklęsłe, tarcze zewnętrzne oraz blachy prowadzące. 

− Nasunąć kaptur ochronny na złącza przewodów hydraulicznych. 
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13.4 Wał przegubowy 

 

− Skontrolować rury ochronne pod kątem 
uszkodzeń i zużycia. 

− W razie konieczności wymienić zużyte 
rury ochronne na nowe. 

Rury przesuwne smarować co 20 roboczogodzin smarem litowym. 

Przeguby smarować co 50 roboczogodzin. 

Patrz – tłoczenie na rurze ochronnej wału przegubowego oraz w instrukcji produ-
centa wału przegubowego. 

Rodzaj smaru: na bazie mydła litowego, klasa konsystencji NL-G12. 

Ilość smaru: około 5 przesuwów prasy do wyciskania smaru. 
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13.5 Częstotliwo ść konserwacji 
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Złącza gwintowane  X  X    X      

Złącza gwintowane    X    X      

Węże hydrauliczne   X      X X    

Podnośnik teleskopowy   X      X  X   

Przeguby drążków    X     X  X   

Pompa/membrana     X    X X    

Tłoczyska cylindrów 
hydraulicznych 

     X     X  X 

Czujniki            X  
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13.6 Zespół dr ążków SE 

− Punkty smarowne należy smarować smarem wielofunkcyjnym 

Po roboczogodzinach  Po 
czyszczeniu 
zewnętrznym  

Przed 
przerw ą 
zimow ą 

Po przerwie zimowej  Pozycja  

50    

Cylindry hydrauliczne 
regulacji stoku X X X  

Bolce przegubów 
wysięgnika 1 X X X  

Cylindry hydrauliczne 
składania pionowego X X X  

Cylindry hydrauliczne 
wysięgnika 1 X X X  

Przegub pylonu 1 X X X  

Cylindry hydrauliczne 
wysięgnika 2 X X X  

Przegub pylonu 2 X X X  

Cylindry hydrauliczne 
wysięgnika 3 X X X  

Przegub pylonu 3 X X X  

Rolka zwrotna 
regulacji wysokości X X X  

 

 

 
13.6.1 Złącza gwintowane 

− Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki przy urządzeniu właściwym momentem 
dociągającym. 

Patrz punkt „Momenty dociągające”. 

− W razie konieczności zabezpieczyć złącza gwintowane środkiem do 
zabezpieczania śrub. 
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13.6.2 Przewody hydrauliczne 

Przewody hydrauliczne należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń i 
nieszczelności. Uszkodzone lub nieszczelne węże muszą zostać natychmiast 
wymienione. 

Węże hydrauliczne należy wymienić najpóźniej po 6 latach od daty ich produkcji. 

Do użytku dopuszczone są wyłącznie węże hydrauliczne dopuszczone przez 
producenta urządzenia. 

− Skontrolować węże hydrauliczne pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. 

− Bezzwłocznie wymienić uszkodzone lub wadliwe węże hydrauliczne. 
 

 
13.7 Centrum regulacji 

 

Podczas smarowania zarówno zawór wy-
boru, jak i zawór rozdzielający może być 
smarowany przy użyciu wyłącznie 25 ml 
smaru silikonowego. 

 

− Po upływie 50 roboczogodzin na punkty smarne należy nanieść smar silikono-
wy. 
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13.8 Momenty doci ągające 
 

Przekrój/gwint  Klasa 
twardo ści 8.8 

(Nm) 

Klasa 
twardo ści 10.9 

(Nm) 

Klasa 
twardo ści 12,9 

(Nm) 

M6 9,7 13,6 16,3 

M8 / M8 x 1 23,4 32,9 39,6 

M10 / M10 x 1,25 46,2 64,8 77,8 

M12 / M12 x 1,25 80,0 113 135 

M14 127 178 213 

M16 / M16 x 1,5 197 276 333 

M20 382 538 648 

M24 / M24 x 2 659 926 1112 

M30 / M30 x 2 1314 1850 2217 
 

 
13.9 Kontrola przył ączy ci ągnika 

Przeprowadzić kontrolę wzrokową sprzęgieł hydraulicznych. 

Sprawdzić, czy ze sprzęgieł nie wycieka olej hydrauliczny. 

Podłączyć do ciągnika przewody hydrauliczne i sprawdzić szczelność przewodów 
pod ciśnieniem. 

Uszkodzone lub nieszczelne sprzęgła należy naprawić lub wymienić na nowe. Do 
wykonywania napraw lub wymiany są uprawnieni wyłącznie pracownicy 
autoryzowanego serwisu. 

Przeprowadzić kontrolę wzrokową wtyków przyłączeniowych i kabli. Sprawdzić, 
czy bolce wtyków nie są odkształcone lub odłamane, a także sprawdzić stan 
swobodnie położonych kabli. 

Uszkodzone wtyki przyłączeniowe lub kable należy naprawić lub wymienić na 
nowe. Do wykonywania napraw lub wymiany są uprawnieni wyłącznie pracownicy 
autoryzowanego serwisu. 
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OSTRZEŻENIE 

 

Niebezpiecze ństwo wypadku wskutek wycieku oleju 
hydraulicznego pod ci śnieniem 

Olej hydrauliczny wyciekający pod wysokim ciśnieniem może 
przenikać przez skórę, powodując ciężkie obrażenia ciała. W 
przypadku kontaktu ze skórą należy niezwłocznie skontaktować 
się z lekarzem.  
• Ze względu na niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała 

podczas lokalizowania miejsca wycieku należy korzystać z 
odpowiedniego sprzętu pomocniczego. 

• Podczas wykonywania prac należy zawsze używać specjalnej 
odzieży ochronnej. 
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13.10 Czujniki 

Odległość przełączania (A) między danym czujnikiem musi wynosić 2–2,5 mm. 

− Poluzować nakrętkę. 

− Ustawić prawidłową odległość przełączania. 

− Zabezpieczyć ustawienie czujnika poprzez dokręcenie nakrętki. 

Czujnik/komunikat Nr Funkcja ochronna 

Czujnik drzwi S9 Pionowe składanie przy otwartych 
drzwiach 

Czujnik regulacji wysokości S4 • Rejestruje przewidzianą wysokość 
wychyłu zespołu drążków podczas 
pionowego rozkładania/składania 

• Ustala położenie zespołu drążków 
poza konsolami odstawczymi podczas 
pionowego składania/rozkładania 

• Uwalnia funkcję składania/rozkładania 
pionowego 

Czujniki wysięgnika 1 S5/S6 • Rejestrują zespół drążków rozłożony 
pionowo i uwalniają funkcję 
składania/rozkładania poziomego 

• Rejestrują jednostronne wyginanie 
wysięgników w zakresie 0–15° i 
zapobiegają ich większemu wygięciu 

Czujniki wysięgników 2, 3, 4 S7/S8 • Rejestrują zespół drążków złożony 
poziomo i uwalniają funkcję 
składania/rozkładania pionowego 

Czujnik hydraulicznej blokady zespołu 
drążków / blokada wahadła 

S3/S1
1 

• Rejestruje zamkniętą, wzgl. otwartą, 
blokadę / blokadę wahadła i uwalnia 
funkcję pionowego 
składania/rozkładania 

Czujnik położenia środkowego 
hydraulicznej kompensacji stoku 

S2 • Rejestruje położenie środkowe 
hydraulicznej kompensacji stoku 
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13.11 Liny i kr ążek linowy 

− Regularnie kontrolować krążek linowy pod kątem łatwości ruchu mechanizmu. 

− Co 20 roboczogodzin (wzgl. wedle potrzeby) smarować krążek linowy smarem. 

− Co 250 roboczogodzin (wzgl. co pół roku) kontrolować krążek linowy. 

− W przypadku uszkodzenia lub zagięcia się lin należy je bezzwłocznie wymienić. 

− Regularnie oczyszczać liny i wedle potrzeby smarować je smarem do lin stalo-
wych. 

 

 
13.12 Pompa 

13.12.1 Przed rozpocz ęciem sezonu / przed uruchomieniem 

− Skontrolować poziom oleju. 

− Skontrolować i oczyścić filtr ssący. 

− Co 50 roboczogodzin skontrolować ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym 
(BP 171 K). 

− W przypadku uszkodzenia membrany należy wymienić ją na nową w przeciągu 
24 godzin. 

W przypadku dłuższego odstępu do wymiany membrany w ramach ochrony 
antykorozyjnej należy usunąć z pompy środek opryskowy / mieszaninę olejową i 
napełnić pompę olejem lub środkiem antykorozyjnym. 

− Co 300 roboczogodzin należy skontrolować wszystkie zawory ssące 
i ciśnieniowe. 

Po zakończeniu sezonu lub raz do roku: wymiana membran i oleju. 

13.12.2 Konserwacja pompy 

− Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy skontrolować poziom oraz 
zabarwienie oleju. 

Przy włączonej pompie poziom oleju musi sięgać oznaczenia widocznego na 
wzierniku. 

− Dolać oleju również w przypadku nieznacznego ubytku poziomu oleju. 

W przypadku znacznego ubytku oleju możliwy jest defekt pompy. 

− W takim przypadku należy poddać pompę kontroli w serwisie. 
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− Stosować wyłącznie olej typu SAE 20 W. 

OSTROŻNIE 

 

Białe zabarwienie oleju wskazuje na uszkodzenie membrany. 

− Niezwłocznie przerwać pracę. 

− Poddać pompę kontroli i naprawie w serwisie. 

Jeżeli możliwa jest szybka i krótkotrwała naprawa, należy 
zdemontować pompę i wypłukać ją środkiem antykorozyjnym. 
 

 

Ilości napełniania pomp 

Pompa Ilość oleju w litrach 

BP 171 K 1,3 

BP 235 K 2,3 

BP 280 K 2,4 
 

 
13.12.3 Wymiana membran tłoka 

Wymiany membran tłoka należy przeprowadzać raz do roku. 

− Zadanie to należy zlecić właściwemu serwisowi. 

13.12.4 Kontrola zaworów 

Zawory należy poddać raz do roku kontroli serwisu. 

13.13 Zbiornik ci śnieniowy 

13.13.1 Dopełnianie zbiornika ci śnieniowego 

Zbiornik ciśnieniowy należy dopełnić za pomocą samochodowego zaworu napeł-
niającego. 

Alternatywnie można początkowo podnieść ciśnienie wewnątrz zbiornika ciśnieni-
owego do 7 barów. Następnie przy ustawionym ciśnieniu oprysku ciśnienie ze 
zbiornika ciśnieniowego należy spuszczać do momentu aż pompa eksploatowana 
będzie bezgłośnie. W zbiorniku ciśnieniowym osiągnięte zostanie wówczas opty-
malne ciśnienie. 

Ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym zawsze musi być niższe niż ciśnienie oprysku. 
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13.13.2 Kontrola ci śnienia w powietrzni 

W przypadku utraty ciśnienia ciśnienie w powietrzni należy ustawić wg poniższej 
tabeli. 

Ciśnienie 
oprysku  

Ciśnienie w zbiorniku 
ciśnieniowym  

2-5 barów 2 barów 

5-10 barów 2-5 barów 
 

 
13.13.3 Kalibracja czujników na terminalu obsługowy m Easyspray 

Raz do roku należy wykalibrować 

• przepływomierz 

• wskaźnik prędkości jazdy 

 

13.13.4 Kalibracja przepływomierza 

Kalibracja przepływomierza – patrz instrukcja obsługi terminalu obsługowego. 

 

13.13.5 Kalibracja wska źnika pr ędkości jazdy 

Kalibracja wskaźnika prędkości jazdy – patrz instrukcja obsługi terminalu obsłu-
gowego. 
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13.14 Filtry 

Warunek bezawaryjnej pracy to czyste filtry. Należy zatem upewnić się, że filtry są 
poddawane regularnej konserwacji. 

OSTROŻNIE 

 

• Użycie filtrów ciśnieniowych i dyszowych o 80 oczkach / 80 
calowych lub większych może w przypadku niektórych środków 
opryskowych powodować odfiltrowanie niektórych substancji 
czynnych. W razie potrzeby należy zasięgnąć informacji u 
producenta danego środka ochrony roślin. 

• Odstęp oczek w filtrach ciśnieniowych, wzgl. dyszowych, 
zawsze powinien być mniejszy niż dany przekrój przepływu 
zastosowanych dysz. 

• Przestrzegać informacji dotyczących odstępu oczek, które 
zostały podane przez producenta środka ochrony roślin! 

 

 
13.15 Przył ącza kontrolne 

Do kontroli urządzenia przewidziano następujące przyłącza do przyrządów 
kontrolnych. 

Punkty przyłączeniowe oznaczone zostały czerwonymi nakrętkami złączkowymi 
lub taśmami kablowymi. 

• Kontrola mocy pompy 

• Kontrola przepływomierza 

• Kontrola czujnika ciśnienia 

13.15.1 Kontrola mocy pompy 

− Rozłożyć zespół drążków. 

− Unieść rozłożony zespół drążków ponad uchwyty. 

− 2 bolce zabezpieczające wsunąć w uchwyty i zabezpieczyć je za pomocą 
zawleczek. 

− Opuścić zespół drążków na bolce zabezpieczające. 

− Odkręcić nakrętkę złączkową zaworu ograniczającego ciśnienie. 

− Przyłączyć przyrząd kontrolny do nakrętki złączkowej węża za pomocą czopu 
węża 1¼”. 
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− W przypadku, gdy moc pompy ma zostać sprawdzona na „systemie 
zamkniętym”, należy przyłączyć funkcję wsteczną przyrządu kontrolnego dla 
pompy do zaworu ograniczającego ciśnienie. 

− Po skontrolowaniu pompy odłączyć przyrząd kontrolny od pompy a do zaworu 
ograniczającego ciśnienie ponownie przyłączyć nakrętkę złączkową. 

− Lekko unieść zespół drążków. 

− Usunąć wszystkie bolce zabezpieczające. 

− Bolce zabezpieczające wsunąć w pozycje podstawowe i zabezpieczyć je za 
pomocą zawleczek. 

− Ustawić zespół drążków w pozycji transportowej. 

13.15.2 Kontrola przepływomierza 

− W celu przeprowadzenia kontroli przepływomierza zdemontować maskę. 

− W celu przeprowadzenia kontroli przepływomierza urządzenia przepływomierz 
kontrolny należy przyłączyć szeregowo do przepływomierza urządzenia. 
Zarówno przepływomierz kontrolny jak i przepływomierz urządzenia rejestruje 
wyłącznie faktyczną ilość środka użytego do oprysku. 

− Odkręcić nakrętkę złączkową przepływomierza maszyny. 

− Przepływomierz kontrolny podłączyć do przepływomierza urządzenia za 
pomocą nakrętki złączkowej 1¼”. 

− Przepływomierz kontrolny zamontować na nakrętce złączkowej za pomocą 
czopa węża. 

Adaptery służące do kontroli mocy pompy mogą zostać użyte przy kontroli 
pomiaru przepływomierza urządzenia. 

− Po kontroli zdemontować przyrząd kontrolny. 

− Nakrętkę złączkową ponownie umieścić na przepływomierzu urządzenia. 

13.15.3 Kontrola czujnika ci śnienia 

W przypadku kontroli czujnika ciśnienia istnieje kilka wariantów: 

• Bezpośredni pomiar przy czujniku ciśnienia za pomocą odrębnego przyrządu do 
pomiaru ciśnienia. 

• Pomiar ciśnienia podczas kontroli przepływomierza (kontrola systemowa) 
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• Pomiar porównawczy ciśnienia w drodze równoległego przyłączenia czujnika 
ciśnienia do kontrolnego miernika ciśnienia 

− Z uchwytów wyjąć zawleczki oraz podkładki dystansowe. 

− Zdjąć maskę. 

− Zdemontować czujnik ciśnienia. 

− Zamontować złącze Y. 

− Do jednego z ramion złącza Y przymocować czujnik ciśnienia. 

− Do drugiego z ramion złącza Y przymocować kontrolny miernik ciśnienia. 

Po kontroli 

− Zdemontować kontrolny miernik ciśnienia oraz złącze Y. 

− Zamontować czujnik ciśnienia. 

− Skontrolować wszystkie elementy pod kątem szczelności. 

− Ponownie zamontować maskę. 

− Zawleczki oraz podkładki dystansowe ponownie umieścić w uchwytach. 
 

 
13.16 Separator 

 

W celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych istnieje możliwość 
demontażu separatora. 
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13.16.1 Demonta ż separatora 

− Lekko poluzować obie nakładki motylkowe. 

− Dosunąć separator w lewo do śruby aż do wyczucia oporu. 

− Odkręcić lewą nakładkę motylkową. 

− Zdjąć separator. 

13.16.2 Monta ż separatora 

− Założyć separator. 

− Dokręcić lewą nakładkę motylkową. 

− Przesunąć separator do prawej. 

− Dokręcić obie nakrętki motylkowe. 
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14 USUWANIE USTEREK 

14.1 Zespół dr ążków SE – przeł ączanie awaryjne 

W przypadku awarii czujników lub przekroczenia dopuszczalnego kąta przy 
jednostronnym wygięciu dalsza obsługa zespołu drążków możliwa jest wyłącznie 
poprzez przełącznik awaryjny. 

− Przestawić przełącznik dla żądanej funkcji zespołu drążków oraz przełącznik 
blokady wahadła / blokady równocześnie w górę lub w dół. 

− Wykonać daną funkcję poprzez uruchomienie sterownika ciągnika. 

OSTROŻNIE 

 

− Należy przestrzegać kolejności. 
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15 DANE TECHNICZNE 

15.1 Wymiary i ci ężar – urz ądzenie podstawowe 

 

 
Szerokość 

[B] 

w mm 

Długość [L] 

w mm 

Wysokość 
[H] 

w mm 
 

Ciężar 

pusty w kg  

Ciężar 

załadowany w 
kg Sirius  Układ 

drążków  

Min. Maks
. Min. Maks

. Min. Maks
.  Min. Maks. Min. Maks. 

7/900 
9/900 

SE  1068 1400 2238 2570 

7/1300 

9/1300 
SE  1113 1445 2803 3135 

7/1600 

9/1600 
SE  1328 1660 3408 3740 

7/1900 

9/1900 
SE 

2333 2436 1960 2080 3170 3440 

 1418 1750 3888 4220 

W zależności od wyposażenia urządzenia ciężary rzeczywiste mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli. 
W celu ustalenia dokładnej masy konieczne jest ważenie. 
(1) Przy napełnionym zbiorniku na wodę do mycia rąk oraz zbiorniku na czystą wodę dodatkowo ok. 170 kg 
(2) Objętość do zawartości nominalnej i gęstości 1,3. 
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15.2 Pojemno ść zbiornika 

Sirius 7/9  Zbiornik  Pojemno ść 
w litrach  

Zakres stosowania 
(gęstość) 900 1300 1600 1900 

Pojemność zna-
mionowa 900 1300 1600 1900 

Zbiornik główny 
Pojemność rzec-

zywista 

Środki ochrony roś-
lin i nawozy płynne 

(do 1,3) 1030 1430 1760 2030 

Zbiornik na czystą 
wodę 

Pojemność zna-
mionowa Woda (1,0) 150 

Zbiornik do mycia 
rąk 

Pojemność rzec-
zywista Woda (1,0) 18 
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15.3 Drążek SectionExtend 

Całkowita szerokość 
robocza (m) 15 15 18 18 21 21 24 

Wariant 15/11 15/12 18/12 18/13 21/15 21/17 24/18 

Ciśnienie robocze ok. 10 barów 

Odstęp dysz od 
podłoża ok. 2,5 m 

Drążek 
– zakres wahania 
(przód/tył) 

do 17,7° 

Szerokość 
transportowa 2,40 m 

Wysokość 
odstawiania 3,30 m 

Ciężar bez 
podnośnika telesko-
powego i układu 
wahadłowego 

ok. 
530 kg 

ok. 
530 kg 

ok. 
560 kg 

ok. 
560 kg 

ok. 
610 kg 

ok. 
610 kg 

ok. 
650 kg 

Ilość dysz 30 30 36 36 42 42 48 

Ilość szerokości 
częściowych 

5 

alterna-
tywnie 

7 

5 

alterna-
tywnie 

7 

5 

alterna-
tywnie 

7 

5 

alterna-
tywnie 

7 

7 

alterna-
tywnie 

9 

7 

alterna-
tywnie 

9 

5 

alterna-
tywnie 

7, 8 i 9 

Szerokość 
zewnętrzna drążka 

15 

alterna-
tywnie 

11 i 7 

15 

alterna-
tywnie 

12 i 7 

18 

alterna-
tywnie 

12 i 7 

18 

alterna-
tywnie 

13 i 8 

21 

alterna-
tywnie 

15 i 7 

21 

alterna-
tywnie 

17 i 7 

21 

alterna-
tywnie 

18 i 8 
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15.4 Odpady techniczne 

Odpad techniczny 
na stoku 
w linii warstwy w linii spadku 

na 
terenie 
płaskim 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 le

w
o 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 p

ra
w

o 

po
d 

gó
rę

 

z 
gó

ry
 

Zbiornik 

Z
es

pó
ł  

dr
ą
żk

ów
 

P
rz

ew
ód

 d
op

ro
w

ad
za

ją
cy

 

I % I % l % l % l 
5          

SE 15/11 
7          

5          
SE 15/12 

7          

5          
SE 18/12 

7          

5          
SE.18/13 

7          

7          
SE 21/15 

9          

7          

9          SE 21/17 

Alternatywa          

5          

7          

8          

900 l 
 

SE 24/18 

9          
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Odpad techniczny 
na stoku 
w linii warstwy w linii spadku 

na 
terenie 
płaskim 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 le

w
o 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 p

ra
w

o 

po
d 

gó
rę

 

z 
gó

ry
 

Zbiornik 

Z
es

pó
ł d

rą
żk

ów
 

P
rz
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ód

 d
op

ro
w

ad
za

ją
cy

 

I % I % l % l % l 
5          SE 15/11 
7          

5          SE 15/12 

7          

5          

SE 18/12 7          

5          

SE.18/13 7          

7          

SE 21/15 9          

7          

9          

SE 21/17 Alternatywa           

5          
7          

8          

1 300 l 
 

SE 24/18 9          
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Odpad techniczny 
na stoku 
w linii warstwy w linii spadku 

na 
terenie 
płaskim 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 le

w
o 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 p

ra
w

o 

po
d 

gó
rę

 

z 
gó

ry
 

Zbiornik 

Z
es

pó
ł d

rą
żk

ów
 

P
rz

ew
ód

 d
op

ro
w

ad
za

ją
cy

 

I % I % l % l % l 
5          SE 15/11 
7          

5          SE 15/12 

7          

5          

SE 18/12 7          

5          

SE.18/13 7          

7          

SE 21/15 9          

7          

9          

SE 21/17 Alternatywa           

5          
7          

8          

1 600 l 

(1) 

 

SE 24/18 9          

Rozcieńczalny udział odpadów technicznych wynosi 
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Odpad techniczny 
na stoku 
w linii warstwy w linii spadku 

na 
terenie 
płaskim 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 le

w
o 

w
 k

ie
ru

nk
u 

ja
zd

y 
 

w
 p

ra
w

o 

po
d 

gó
rę

 

z 
gó

ry
 

Zbiornik 

Z
es

pó
ł d

rą
żk

ów
 

P
rz

ew
ód

 d
op

ro
w

ad
za

ją
cy

 

I % I % l % l % l 
5          SE 15/11 
7          

5          SE 15/12 

7          
5          

SE 18/12 7          
5          

SE.18/13 7          
7          

SE 21/15 9          

7          

9          

SE 21/17 Alternatywa          

5          

7          

8          

1 900 l 
(1) 

SE 24/18 9          

Rozcieńczalny udział odpadów technicznych wynosi 
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15.5 Podział szeroko ści cz ęściowych – składanie podstawowe 
i komfortowe 

15.5.1 Zespół dr ążków opryskiwacza polowego SE 

Rodzaj  Ilość szeroko ści 
częściowych  Podział szeroko ści cz ęściowych (m)  

5 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3 
15/11 m 

7 1,5 / 2,5 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 1,5 

5 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3 
15/12 m 

7 1,5 / 2,5 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 1,5 

5 4,5 / 3,5 / 2 / 3,5 / 4,5 
18/12 m 

7 3 / 2,5 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 3 

5 4,5 / 3,5 / 2 / 3,5 / 4,5 
18/13 m 

7 3 / 2,5 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 3 

7 3 / 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3 / 3 
21/15 m 

9 3 / 2 / 2 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2 / 2 / 3 

7 3 / 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3 / 3 

2 / 2,5 / 2,5 / 2,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 2,5 / 2 21/17 m 9 
(alternatywa) 0,5 / 2,5 / 3 / 3,5 / 2 / 3,5 / 3 / 2,5 / 0,5 

5 4 / 5 / 6 / 5 / 4 

7 3 / 3 / 5 / 2 / 5 / 3 / 3 

8* 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 
24/18 m 

9 3 / 2,5 / 2,5 / 3 / 2 / 3 / 2,5 / 2,5 / 3 
* Bez składania komfortowego. 
 

 

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



 Dane techniczne 

 

178 

15.6 Układ cieczy 

Zakres ciśnienia oprysku: wodą (pozostałe na zapytanie) 1,0-5,0 barów 

Dopuszczalne ciśnienie systemowe 10 barów 

Ilość nakładów l/ha w zależności od pompy, dyszy i 
prędkości jazdy (pozostałe na zapytanie) 

200- 600 l/ha 

 

Układ hydrauliczny 

Ciśnienie układu hydraulicznego ciągnika potrzebne dla 
zaworów hydraulicznych urządzenia 

160 bar 

Maks. dopuszczalne ciśnienie 200 bar 

Układ hydrauliczny urządzenia napełniony jest olejem hydraulicznym HLP 46 
zgodnym z normą ISO VG 46; DIN 51 524 cz. 2 
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15.7 Pompy 

Typ:  BP 171 K BP 235 K BP 280 K 

Typ konstrukcyjny:  Czterotłokowe 
pompy membranowe 

Sześciotłokowa pompa membranowa 

Pobór mocy przy maksymalnej 
prędko ści obrotowej i 
maksymalnym ci śnieniu (KW)  

7,0 8,6 9,8 

Przył ącze do w ęża:  

 - od strony ss ącej ∅∅∅∅ 
wewn ętrzny (mm)  40 50 50 

 - od strony tłocznej ∅∅∅∅ 
wewn ętrzny (mm)  25 50 32 

Maksymalne ci śnienie (bary):  20 

Maksymalna pr ędko ść 
obrotowa (1/min)  550 

Minimalna pr ędko ść obrotowa 
(1/min)  400 

Natężenie przepływu przy  
0 bar i maksymalnej pr ędko ści 
obrotowej (l/min)  

168 226 265 

Natężenie przepływu przy 20 
barach i 550 1/min  162 222 248 

Rodzaj oleju:  SAE 20W40 

Ciężar (kg) około:  24 32 35 

Nominalne podci śnienie ssania 
(bar) 0,1 

Maksymalne podci śnienie 
ssania przy czasie 
maksymalnym 12 minut (bary)  

0,45 

Maksymalna gł ęboko ść ssania 
przy przewodzie wlewowym Ø 
50 mm i czasie napełniania 12 
min (m)  

2,5 

Dopuszczalna g ęsto ść 
maksymalna cieczy opryskowej 
(kg/l)  

1,3 
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Minimalna/maksymalna 
temperatura cieczy opryskowej 
(°C)  

5/40 

 

 
15.8 Elektroniczny wska źnik ci śnienia 

Typ konstrukcyjny:  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

Pomiar ci śnienia:  Elektroniczny czujnik ciśnienia w przekroju przewodu układu 
drążków 

Klasa dokładno ści:  1,6% wyświetlanej wartości 

Rozdzielczo ść (bar):  0,1 

Zakres 
wyświetlania:  

0,4 do 14 

 

 Sirius 7 / Easyspray  Sirius 9 / Spraydos  
Wyświetlacz  6 x 2,5 cm 4 x 1,5 cm 
Pomiar ci śnienia  przed armaturą szerokości częściowej 
Zakres wy świetlania  0-10 barów 0-16 barów 
Rozdzielczo ść 0,1 bara 
Tłumienie  elektroniczne 
Maksymalny bł ąd 
pomiaru  0,08 bara 0,05 bara 
 

 
15.9 Filtry 

 Średnica  Długo ść/ 
głęboko ść 

Powierzchnia 
sita  

Odst ęp oczek  

Sito przy wlocie  39 cm 33 cm 5 230 cm² 1,41 mm 
Filtr ssania  78 mm 165 mm 22 500 mm² 0,36 mm 
Filtr pływakowy przy 
przewodzie ci śnieniowym  

175 mm 60 mm 32 987 mm² 1,00 mm 

Filtr przewodowy  28 mm 63 mm 5 542 mm² 0,28 mm 
Filtr dyszy  10 mm 13 mm 408 mm² 0,25 mm 
Filtr ci śnieniowy  50 mm 210 mm 19 200 mm² 0,25 mm 
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16 ZAŁĄCZNIK 

16.1 Natężenie przepływu 

Natężenie przepływu w obrębie dyszy zmienia się wraz z ciśnieniem oprysku. 
W przypadku podwojenia natężenia przepływu w obrębie dyszy (l/min) konieczne 
jest czterokrotnie wyższe ciśnienie oprysku (bar). 
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16.2 Zakresy stosowania dysz 

Nazwa Materiał 1 Kąt oprysku  
Wysoko ść 

oprysku nad 
powierzchni ą 

docelow ą (cm) 

Optymalna 
wysoko ść 

oprysku (cm)  
Rozmiar 2 

Zakres 
ciśnienia 

(bary)  

Optymalne 
ciśnienie 
natrysku 

(bary)  
Standardowe płaskie dysze rozpylaj ące (rozpylacze szczelinowe)  
LECHLER LU POM/Ker. 120º 40–60 50 0,01–0,08 1,5–5 1,5–2,5 

TEEJET XRC VP 110° 40–60 50 0,025–0,20  1–4 1,5–2,5 

TEEJET XRC VS 110° 40–60 50 0,025–0,05  1–4 1,5–2,5 

TEEJET XRC VK 110° 40–60 50 0,02–0,08 1–4 1,5–2,5 

TEEJET XR VP/VS/VK 110° 40–60 50 0,02–0,08 1–4 1,5– 2,5 

AGROTOP TipCap TCP POM 110° 40–60  50 0,02–0,20 1–4  1,5–4 

AGROTOP TipCap TCC Ker. 110° 40–60 50 0,015–0,08  1,5–4 1,5–4 

Dysze powietrzne in żektora  
LECHLER ID POM 120º 40–60 50 0,01–0,08 3–8* 4–6 

LECHLER ID C 120º 40–60 50 0,01–0,06 3–8* 4–6 

LECHLER IDN POM 120º 40–60 50 0,025–0,03 2–8 4–6 

LECHLER IDK POM 120º 40–60 50 0,01–0,05 1,5–6** 1,5–3 

LECHLER IDK C 120º 40–60 50 0,01–0,05 1,5–6** 1,5–3 

LECHLER IDKN POM 120° 40–60 50 0,03–0,04 1–6 2–4 

TEEJET AIC VP 110° 40–90 50 0,02–0,05 2–8 4–6 

TEEJET AIC VK 110° 40–90 50 0,025–0,05  2–8 4–6 

TEEJET AIC VS 110° 40–90 50 0,015–0,10  2–8 4–6 

TEEJET AI VS 110° 40–90 50 0,015–0,08  2–8 4–6 

TEEJET TTI VP 110° 40–90 50 0,015–0,06  1–7 4–6 

AGROTOP AIRMIX POM 110° 40–90 50 0,01–0,06 1–6 2–4 

AGROTOP Albuz AVI Ker. 110° 40–90 50 0,015–0,10  3–7 3–7 

AGROTOP AirMIX OC POM 
80° 

(15°+65°) 4 4 0,02–0,05 1–6 2–4 

Podwójne płaskie dysze rozpylaj ące (rozpylacze szczelinowe) 3 
LECHLER DF V2A 120º 40–60 50 0,02–0,06 2–5 2–3 

LECHLER IDKT POM 120° 40–60 50 0,03–0,05 1,5–6** 1, 5–3 

TEEJET TTJ 60 VP 110° 40–60 50 0,02–0,06 1–6 2,0–3, 5 

AGROTOP Albuz AVI TWIN Ker. 110° 40–60 50 0,01–0,05  2–8 4–7 

AGROTOP TD-HiSpeed Ker. 110° 40–60 50 0,015–0,05  2–10 4–8 

Dysze do nawozów płynnych  
LECHLER FD POM 130º 50–70 60 

0,10, 0,15, 
0,20 1,5–4 1,5–4 

TEEJET SJ7 VP 170° 75–100 75–100 0,015–0,15  1,5–4 1,5–4 

AGROTOP Albuzz ESI cer. 
sześciootwor

owe 60 60 0,015–0,06 1–4 1–4 

1 POM + VP: tworzywo sztuczne, VK +  C +  Ker.: ceramika, VS, SS + V2A: stal szlachetna * 2 bary przy 0,05–0,08   

2 Dane dot. wielkości znajdą Państwo w tabeli uniwersalnej dla wielkości dysz . ** 1 bar przy 0,04–0,05   

3 Nie opryskiwać elementów urządzenia. Względnie zamienić podwójna płaskie dysze rozpylające na porównywalne standardowe dysze rozpylające. 
4 Analogicznie do zamontowanych dysz ze standardowym kątem oprysku. 

Dalsze typy i wielkości dysz są dostępne na życzenie.      

Jeżeli zostaną zastosowane inne dysze lub dysze o innym kącie oprysku, należy uwzględnić ich dane techniczne. 
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16.3 Matryce 
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D
ys

ze
 (

a)

9-90.01 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.02 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.03 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.04 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.05 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.06 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.07 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.08 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.09 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.10 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.11 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.12 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.13 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.14 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.15 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.16 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.17 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.18 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.19 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.20 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.21 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.22 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.23 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.24 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.25 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.26 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.27 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.28 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.29 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.30 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.31 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.32 x x x x x x x x x x x x x x
9-90.33 x x x x x x x x x x x x x x

(a) Dysze:

Wyposażenie
Wyposażenie do wyboruZbiornik Pompa Armatura Zespół drążków
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 Hałas 
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17 HAŁAS 

Poziom hałasu urządzenia wynosi podczas pracy poniżej 70 dB (A).  

 

Zaleca się 

• Aby w traktorach z kabiną kabina pozostawała zamknięta 
podczas pracy. 

• Aby w traktorach bez kabiny wkładać odpowiednie nauszniki 
ochronne. 

 

18 UWAGI 

Ponieważ zakres dostawy odnosi się do zlecenia, wyposażenie Państwa pług 
może się nieco różnić od niektórych opisów i rysunków. Aby móc dostosowywać 
nasze pługi do stale rozwijającego się poziomu technicznego, musimy zastrzec 
sobie prawo do zmian w kształcie, wyposażeniu i technice. 
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