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1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszą instrukcja obsługi stanowi integralną część wyposaŜenia agregatu.
Zadaniem instrukcji jest zapoznanie nabywcy z przeznaczeniem, budową agregatu oraz zasa-
dami prawidłowego i bezpiecznego jego uŜytkowania.
Zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń jest podstawo-
wym warunkiem umoŜliwiającym uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów przy bezawaryjnej i
bezpiecznej pracy agregatem.
Informacje szczególnie waŜne ze względu na bezpieczeństwo uŜytkowania i obsługi agregatu
są zaznaczone w instrukcji symbolem ostrzegawczym wraz z odpowiednim opisem:

Symbol ostrzegawczy o zagro Ŝeniu
Ten symbol ostrzegawczy o zagro Ŝeniu wskazuje na wa Ŝną informacj ę

dotycz ącą zagro Ŝeń podan ą w instrukcji obsługi.
JeŜeli widzisz ten symbol, strze Ŝ się zagro Ŝenia

i uwa Ŝnie przeczytaj odpowiedni ą informacj ę.

Stosowane w instrukcji określenia: strona lewa, strona prawa, przód, tył - odnoszą się do usta-
wienia obserwatora zwróconego twarzą zgodnie z kierunkiem jazdy maszyny.
KaŜdy agregat posiada tabliczkę znamionową zamocowaną w sposób trwały do przedniej czę-
ści ramy. Na podstawie zawartych w niej informacji uŜytkownik moŜe zidentyfikować maszynę
co jest niezbędne zwłaszcza przy ew. zamawianiu części zamiennych.
Tabliczka zawiera m.in. takie informacje jak: nazwa i adres producenta, symbol maszyny, nu-
mer fabryczny, rok produkcji. Informacje te naleŜy wpisać do poniŜszej tabeli i posługiwać się
nimi w kontaktach z producentem lub punktem sprzedaŜy.

Nazwa maszyny Siewnik punktowy pneumatyczny AEROMAT
Symbol maszyny S173,  S173/1,  S173/2
Numer fabryczny
Data produkcji
Data nabycia
Adres dostawcy1/

-numer telefonu/fax
Adres producenta

-numer telefonu/fax
1/- dotyczy punktu sprzedaŜy.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad uŜytkowania oraz części zamiennych moŜna uzyskać
bezpośrednio, lub telefonicznie w firmie Kongskilde-Polska, lub w punktach sprzedaŜy siewnika.
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2. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

UWAGA !- w celu unikni ęcia zagro Ŝeń, przed rozpocz ęciem pracy agregatem na-
leŜy zapozna ć się z treścią niniejszej instrukcji obsługi

i przestrzega ć następujące zalecenia:

• Obsługa i uŜytkowanie siewnika moŜe być powierzone jedynie osobie, która posiada odpo-
wiednie kwalifikacje uprawniające do pracy ciągnikowymi agregatami rolniczymi i zapoznała się
z niniejszą instrukcją obsługi.

•••• Przed uŜytkowaniem siewnika naleŜy zwrócić uwagę na jego stan techniczny na sposób mo-
cowania poszczególnych mechanizmów a zwłaszcza elementów układu napędowego, zespołów
roboczych, układu przyłączeniowego do ciągnika.

3. PRZEZNACZENIE

Siewnik punktowy pneumatyczny Aeromat słuŜy do jednoczesnego rzędowego wysiewu nasion
kukurydzy, buraków i nawozów mineralnych (N,P,K), na polach uprzednio zaoranych, przy po-
chyłości stoku nie przekraczającej 120.
UŜytkowanie agregatu do innych celów będzie rozumiane jako uŜytkowanie niezgodne z prze-
znaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną, dotyczących obsługi
i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek uŜytkowania
zgodnego z przeznaczeniem.
Do współpracy z maszyną jest wymagany ciągnik wyposaŜony w sprawne: trzypunktowy układ
zawieszania narzędzi, układ hydrauliki zewnętrznej, instalację elektryczną, wał odbioru mocy.
Moc ciągnika współpracującego – patrz  rozdział 14.

4. BUDOWA I DZIAŁANIE AGREGATU

Siewniki pneumatyczne AEROMAT (rys.1 2) są maszynami zawieszanymi na ciągniku na trzy-
punktowym układzie zawieszania narzędzi. Podstawowe elementy konstrukcji siewnika stano-
wią: rama (1), trzypunktowy układ zawieszania (2), zbiornik nawozu (3), redlice nawozowe (4),
znaczniki (5), sekcje wysiewające ze zbiornikiem nasion (6), kołem wysiewającym (7) redlicą
wysiewającą (8) i kołami podporowymi i ugniatającymi (9), koło podporowe i napędowe (10),
dmuchawa (11), filtr powietrza (12). Siewnik 4 -rzędowy posiada dwa niezaleŜne zbiorniki na-
wozu, siewniki 6 i 8 rzędowe posiadają zbiornik pojedynczy umieszczony centralnie na ramie i
przenośnik ślimakowy do załadunku nawozu (13).

W połoŜeniu spoczynkowym siewnik jest oparty na podłoŜu od przodu na dwóch wysuwanych
podporach o regulowanej długości.
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a/

Rys.1. Siewniki punktowy pneumatyczny Aeromat. z dzielonym zbiornikiem

Rys.2. Siewniki punktowy pneumatyczny Aeromat z centralnym zbiornikiem i przenośnikiem do
załadunku nawozu.
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4.1. Wysiew nawozu w siewnikach 4 rz ędowych

W siewnikach 4 rzędowych (rys.3)
aparaty wysiewające podające
nawóz ze zbiornika (2) do
przewodów wysiewających (5) i
redlic (6) są napędzane od
przekładni łańcuchowej (4) z boku
maszyny. Redlice są mocowane
przesuwnie do ramy za pomocą
obejm (7) i dociskane do gleby sprę-
Ŝynami o regulowanym napięciu.

Rys.3. Siewnik 4-rzędowy (fragment)

Regulacja szeroko ści mi ędzyrz ędzi

Czynność tę naleŜy wykonać dla kaŜdej redlicy niezaleŜnie, po uprzednim poluzowaniu śrub
mocujących obejmy (7).

Regulacja dawki wysiewu  nawozu

Regulacja dawki polega na wymianie kół (8) przekładni łańcuchowej, po uprzednim zdjęciu
osłony, poluzowaniu napinaczy (9) i wyjęciu przetyczek blokujących (10). Po ustawieniu odpo-
wiedniego przełoŜenia (patrz tabela 1), naleŜy zabezpieczyć koła przetyczkami, napiąć łańcuch
i zamontować osłonę przekładni.
W celu ustawienia odpowiedniej dawki w kg/ha, ilość wysiewanego nawozu w g/10 m  jest okre-
ślana na podstawie tabeli 1a i b dla wymaganego i rozstawu redlic. Na podstawie odczytanych z
tabel wartości, naleŜy dobrać koła o odpowiedniej liczbie zębów dla przekładni łańcuchowej.
Wybrane ustawienie naleŜy sprawdzić wykonując kalibracj ę.

Dla siewników punktowych, 10 m długo ści wysiewanego rz ędu odpowiada:
- 33 obrotom wałka napędowego przekładni,
- 4 1/3 obrotu kół napędowych 7.5-15,
- 5 obrotów kół napędowych 5.00-15,
- 5 obrotów kół 26-12 Terra.

Masę nawozu wysianego do pojemnika podstawionego pod redlicę naleŜy porównać z warto-
ścią tablicową (tab1) i jeŜeli potrzeba, wykonać stosowną korektę nastawienia.

WAśNE -  kalibrację naleŜy wykonać dla kaŜdego rzędu.
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Tabela.1. Dawki wysiewu nawozu w zaleŜności od przełoŜenia w układzie napędowym.

Tab.1a Tab.1b Tab.1c
Masa nawozu w g/10 m dla szerokości
międzyrzędzi

Liczba zębów
w kołach

Liczba zębów
w kołach

Dawka
nawozu
kg/ha 50 60 70 75x/ 80 A B A B
600 300 360 420 450 480 370 35 13 439 35 13

550 275 330 385 412 440 315 30 13 381 30 13

500 250 300 350 375 400 280 35 17 339 35 17

450 225 270 315 337 360 240 30 17 282 30 17

400 200 240 280 300 320 204 30 20 244 30 20

350 175 210 245 262 280 178 30 23 218 30 23

300 150 180 210 225 240 156 23 20 192 23 20

250 125 150 175 187 200 118 20 23 147 20 23

200 100 120 140 150 160 104 23 30 128 23 30

150x/ 75 90 105 112x/ 120 90 20 30 111 20 30

100 50 60 70 75 80 77 17 30 95 17 30

90 45 54 63 67 72 66 17 35 82 17 35

80 40 48 56 60 64
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Przykład
Dawka nawozu – 150 kg/ha
Szerokość międzyrzędzi – 75 cm
Wymiar opon – 7.50-15
wg tab.1a – 112 g/10 m.
wg tab.1c – 111 g/10 m.

 Siewnik z ramą sztywną   Siewnik z ramą  składaną
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4.2. Wysiew nawozu w siewnikach z centralnym zbiorn ikiem

W siewnikach z centralnym zbiornikiem (modele 6 i 8 rzędowe), nawóz wydostający się z apa-
ratów wysiewających jest transportowany do redlic w strumieniu powietrza z dmuchawy.

Ustawienie szerokości międzyrzędzi -patrz rozdział 4.1.

Aparaty wysiewające są napędzane przekładnią bezstopniową umieszczoną po lewej stronie
zbiornika nawozu. W celu ustawienia siewnika nawozowego do pracy naleŜy:

1. Ustawić wielkość szczeliny wysiewającej – dźwignią
(1.rys.4) wg skali 0÷8.

Wielko ścią szczeliny nie reguluje si ę dawki wysiewu
• pozycja 0 – zamknięcie szczeliny,
• pozycja 2 – typowe ustawienie dla wysiewu większości

nawozów,
• pozycja 8 i dalsza – opróŜnianie zbiornika i czyszczenie.

Do szybkiego opróŜniania zbiornika słuŜą równieŜ dwie zasuwy
w dnie zbiornika i rurowe przewody wychodzące po
zewnętrznych stronach obydwu podpór siewnika.
Podczas pracy, obydwie zasuwy spustowe muszą być
szczelnie zamknięte

Rys.4. Dźwignia regulacji szczeliny wysiewającej.

2. Ustawić zasuwki (rys.5) na tylnej ścianie zbiornika.
Zasuwki regulują dopływ nawozu do aparatów i mają trzy
moŜliwości ustawienia:

• 1 - pełne otwarcie szczeliny,
• 2 - otwarcie do połowy zakresu,
• 3 - zamknięcie dopływy nawozu.

Rys.5. Zasuwki regulacji dopływu
nawozu do aparatów.

3. Ustawić dawkę wysiewu nawozu.
Dawkę nawozu wysiewanego reguluje się dźwignią (2.rys.6)
przekładni bezstopniowej (1).
Przesunięcie dźwigni wzdłuŜ skali o zakresie 0÷80 w
kierunku wzrostu wartości spowoduje zwiększenie dawki
wysiewnego nawozu i odwrotnie. Ustawienie dźwigni na skali
naleŜy ustalać wg. tabeli wysiewu (nalepka 3 nad skalą) –
patrz tabele 2 i 3 uwzględniając szerokość międzyrzędzi,
masę nawozu wysianą podczas próby dla odcinka o długości
10 m.

Rys.6. Przekładnia bezstopniowa
i podziałka regulacji
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Tabela 2. Dawki wysiewu nawozu dla ustawień przekładni.

Ustawienie prze-
kładni

Masa nawozu g/10
m

80 450
70 425
65 417
60 405
55 375
50 335
45 307
40 270
35 250
30 220
25 170
20 135
15 85
10 45

Przykład:
Szerokość międzyrzędzi – 75 cm
Dawka wysiewu – 150 kg/ha,
Masa nawozu wysiewanego w rzędzie- 112 g/10 m

Porównując odpowiednie wartości tabeli (masa
nawozu g/10 m rzędu – ustawienie przekładni), dla
przyjętej masy 112 g/10 m moŜna przyjąć ustawie-
nie dźwigni na skali przekładni bezstopniowej
ok.18.

WaŜne – unika ć wysiewu nawozów zbrylo-
nych i wilgotnych.

5 17
W zaleŜności od rodzaju nawozu, rzeczywista wysiewna dawka moŜe róŜnić się od wartości
nastawionej. Dla upewnienia się czy wybrane ustawienie przekładni jest prawidłowe naleŜy wy-
konać kalibracj ę.

Dla siewników punktowych 10 m długo ści wysiewanego rz ędu odpowiada:
- 33 obrotom wałka napędowego przekładni
- 4 1/3 obrotu kół napędowych 7.5-15
- 5 obrotów kół napędowych 5.00-15
- 5 obrotów kół 26-2 Terra.

Masę nawozu wysianego do pojemnika podstawionego pod redlicę naleŜy porównać z warto-
ścią tablicową i jeŜeli potrzeba, wykonać stosowną korektę nastawienia.

WAśNE -  kalibrację naleŜy wykonać dla kaŜdego rzędu.

Tabela 3. Tabela wysiewu nawozu
Masa nawozu [g/10 m] wysiewana przez siewnik w rzędzie dla szerokości między-

rzędzi:
[cm]

Dawka
kg/ha

30 60 70 75 80
600 300 360 420 450 480
550 275 330 385 412 440
500 250 300 350 375 400
450 225 270 315 337 360
400 200 240 280 300 320
350 175 210 245 262 280
300 150 180 210 225 240
250 125 150 175 187 200
200 100 120 140 150 160
150 75 90 105 112 120
100 50 60 70 75 80
90 45 54 63 67 72
80 40 48 56 60 64

x/ - wartości oznaczone czcionką pogrubion ą dotyczą przykładu
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4.2.1. Przenośnik ślimakowy załadunku nawozu
Siewniki Aeromat  mogą być wyposaŜone w przenośnik ślimakowy do załadunku nawozu.
Przenośnik jest napędzany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika a włączaniem i wyłącza-
niem przenośnika steruje się przy pomocy dźwigni zaworu odcinającego umieszczonej na
przedniej, lewej ścianie kosza zasypowego.

Kosz zasypowy od góry jest zamykany pokrywą mocowaną na dwóch uchwytach, w środku jest
wyposaŜony w siatkę osłonową ślimaka.

UWAGA! – Nie wolno pracowa ć przy zdj ętej osłonie siatkowej w koszu zasypo-
wym. Podczas prac konserwacyjnych, napraw, nale Ŝy odł ączyć węŜe hydraulicz-

ne od gniazd na ci ągniku.

Max.ci śnienie układu hydraulicznego 17,5 MPa

4.3. Wysiew nasion
Nasiona są wysiewane przez sekcje wysiewające, niezaleŜnie montowane do ramy głównej za
pośrednictwem równoległoboków przegubowych. Zastosowanie równoległoboków przegubo-
wych  zapewnia dokładne kopiowanie terenu i punktowy wysiew nasion, gwarantujący równo-
mierne i jednoczesne wschody roślin.
Nasiona ze zbiornika (1.rys.7) przez nastawną szczelinę dostają się nad komórkowe koło wy-
siewające (4) Podczas pracy koło obracając się pobiera nasiona i przenosi w dolne połoŜenie,
gdzie płytka wyrzutnika (5) wypycha je na dno bruzdy wyciętej przez redlicę. Strumień powie-
trza podawany przewodem z dmuchawy do dyszy usuwa
nadmiar nasion z komórek koła.
Dźwignia ustawiania wielkości szczeliny ma trzy
połoŜenia ustalane przetyczkami na zewnątrz i wewnątrz
zbiornika.
T – zamknięcie szczeliny na czas transportu
B – wysiew buraków
K- wysiew kukurydzy.
Zbiornik posiada szczelną pokrywę (2) i otwory
odpowietrzające (3) o regulowanej średnicy.
Zbiornik opróŜnia się  rynienką (6) po otworzeniu otworu
zsypowego.

Rys.7. Schemat działania
zespołu wysiewającego.

Regulacja odpowietrzania zbiornika
PoniewaŜ zespół wysiewający pracuje przy nadciśnieniu
powietrza wytwarzanego przez dmuchawę, dla uzyskania
najkorzystniejszych warunków dozowania róŜnych
wielkości i rodzajów nasion zbiorniki sekcji wymagają
właściwego odpowietrzania. Otwór odpowietrzenia
zbiornika (rys.8) znajduje się na tylnej ścianie przy
pokrywie. Na otworze odpowietrzenia zbiornika jest
osadzona tarcza z 3 oznakowanymi otworami o róŜnej
średnicy

Rys.8. Otwór odpowietrzenia zbiornika.
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Wielkość otworu odpowietrzającego zbiornik naleŜy ustawić zmieniając odpowiednio ustawienie
tarczy, w zaleŜności od TKG
(masy tysiąca nasion) od-
powiednio:

 - dla wysiewu kukurydzy
TKG 180 – 250  otwór  „3”
TKG 250 – 350  otwór „2”
TKG 350 – 420  otwór „1”

Ustawienie tarczy w pozycji „4”
odpowiada całkowitemu
zamknięciu otworu odpowietrzającego i jest stosowane przy wysiewie buraków. NaleŜy załoŜyć
odpowiednie koło wysiewająca z wyrzutnikiem.

Podane zalecenia naleŜy traktować jako przybliŜone i ze względu na znaczne róŜnice w kształ-
cie nasion mające wpływ na ich zachowanie się w strumieniu powietrza,  naleŜy odpowiednio
ponownie wykonać stosowną regulację np:
Przy ustawieniu właściwej odległości nasion w rzędzie np. 14 cm (patrz „Regulacja odległości
nasion w rzędzie”), na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia liczba nasion na hektar np.95240
szt – patrz tabela 4.
JeŜeli zmniejsza się liczbę nasion, naleŜy przestawić tarczę na otwór mniejszy np. z „3” na „2” i
odwrotnie – przy zwiększeniu – przestawić tarcze na otwór większy np. z „2” na „3”.

Napełnianie zbiorników.

WAśNE – nie napełnia ć zbiornika nasionami zawilgoconymi lub zlepiaj ącymi si ę.

Podczas napełniania zbiornika upewnij się, Ŝe w nasionach nie ma niepoŜądanych przedmiotów
(drut, kamienie, kawałki drewna itp.)

Nie zaleca się przewoŜenia nasion w zbiorniku na większe odległości jak równieŜ pozostawiania
nasion na noc w zbiorniku. Przy wysiewie buraków, zbiornik powinien być napełniony jedynie do
2/3 pojemności.

WAśNE! - PODCZAS SIEWU, POKRYWY ZBIORNIKÓW SIEWNIKA
ZAWSZE MUSZĄ BYĆ SZCZELNIE ZAMKNIĘTE

Dla ułatwienia przemieszczania się nasion w siewniku, zaleca się dodania ok. 100 g talku na
100 kg nasion.
Przed siewem naleŜy wykonać test kalibracji.

Kalibracja.

JeŜeli odległość nasion w rzędzie jest prawidłowa naleŜy zanotować prędkość obrotową silnika
(lub WOM-u) i ciśnienie powietrza  (dla przykładu: prędkość obrotowa silnika 1500 obr/min,
ciśnienie powietrza: 140 mbar (0,014MPa).
W przypadku zmiany ciśnienia, przy tej samej prędkości obrotów silnika (lub WOM-u), odle-
głość w rzędzie naleŜy koniecznie sprawdzić. Przy zmianie rodzaju nasion lub ich masy (TKG),
test sprawdzający naleŜy powtórzyć.
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1

a/

Sprawdzenie dyszy powietrznej
Dysza powietrzna jest umieszczona nad kołem wysiewającym i jej zadaniem jest zdmuchiwanie
nadmiaru nasion z komórek koła wysiewającego. W przypadku nie włączenia dmuchawy pod-
czas pracy, powietrze nie dopływa do dyszy, nad komórkami koła wysiewającego pozostaje
zbyt duŜa ilość nasion, które są uszkadzane przez ostre krawędzie komórek. Fragmenty
uszkodzonych nasion mogą utkwić w ochronnej kratce dyszy. Zanieczyszczenia te naleŜy usu-
nąć natychmiast prze zwolnienie bocznych zacisków uchwytu mocującego (1.rys.9) i wyjęcie
dyszy (a). Po usunięciu zanieczyszczeń dyszę naleŜy ponownie mieścić nad kołem i zabezpie-
czyć zaciskami.

Rys.9. Mocowanie przewodu dmu-
chawy, a/-dysza powietrzna

Dyszę naleŜy czyścić kaŜdorazowo
przed sezonem i wymieniać na
nową w przypadku stwierdzenia
uszkodzeń.

Dobór koła wysiewaj ącego
W zaleŜności od rodzaju nasion naleŜy zastosować odpowiednie koło wysiewające i wyrzutnik.

Nasiona Rodzaj koła Model wyrzutnika
Kukurydza 24 komórkowe M10 M 10

Bób 36 komórkowe B6 B6
Burak 36 komórkowe R2 R2

Słonecznik 24 komórkowe SB101 SB2
W celu wymiany koła wysiewającego naleŜy:

1. Unieść siewnik na podnośniku hydraulicznym ciągnika i zabezpieczyć podporami przed sa-
moczynnym opadnięciem.

2. Wyłączyć silnik w ciągniku.
3. Usunąć nasiona ze zbiornika otwierając otwór zsypowy (9.rys.7).
4. Odkręcić i odchylić redlice.
5. Zdjąć pokrywę po poluzowaniu trzech śrub

mocujących.
6. Zdjąć koło wysiewające po odkręceniu trzech śrub

ustalających.

Przed załoŜeniem naleŜy dokładnie oczyścić koło wysie-
wające i obudowę.
Po załoŜeniu koła wysiewającego upewnij się, Ŝe wszyst-
kie trzy śruby ustalające (krótkie) są równo dokręcone.
Zamocować wyrzutnik wąską stroną do kierunku ruchu i
oznaczeniami na zewnątrz. Podczas zakładania pokrywy
wyrzutnik powinien być ustawiony tak, aby kołki ustalające
przechodziły przez dwa otwory w obudowie (rys.10).

Rys.10. Schemat mocowania koła wysiewającego.

Po zamontowaniu obudowy (długie śruby) sprawdzić czy wyrzutnik jest umieszczony luźno w
rowku koła wysiewającego i zakryć otwory kołpakami ochronnymi.

Ze względu na zmiany wymiarów i masy ziarna, naleŜy co najmniej raz w roku wykonać kalibra-
cję, oraz załoŜyć koło wysiewające dopasowane do rodzaju wysiewanych nasion. NaleŜy teŜ
mieć na uwadze, Ŝe róŜne rodzaje nasion mogą być wysiewane przy uŜyciu tych samych kół
wysiewających.
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Regulacja gł ęboko ści siewu.

Siewnik punktowy pneumatyczny moŜe być wyposaŜony w róŜne wersje sekcji wysiewających.
W skład sekcji wysiewającej wchodzą (rys.11):

1. Tylne koło dociskające.
2. Pokrętło regulacyjne.
3. Mechanizm blokujący.
4. Skala regulacji głębokości.
5. Ramię wychylne tandemu.
6. Rolka przednia.
7. Rolka tylna.
8. Zagarniacz.

9. Rolka równająca.
10. Otwór odpowietrzania.
11. Dźwignia regulacji szczeliny.
12. SpręŜyna dociskowa.
13. Redlica tarczowa.
14. Przewód nasienny.
15. Koła regulacji głębokości.
16. Pokrętło.
17. Rozgarniacz brył.

AEROMAT M/S
Głębokość siewu jest regulowana ustawieniem koła
tylnego pokrętłem (2). Skala (4) jest orientacyjna i
pozwala jednakowo ustawić poszczególne sekcje.
Zaganiacze (8) powinny być ustawione równolegle do
podłoŜa i zasypywać wysiane nasiona spulchnioną
glebą. Działanie zaganiaczy moŜna regulować sprę-
Ŝyną.

AEROMAT R
W sekcji wysiewającej z rolkami tandemowymi, głębokość siewu reguluje się pokrętłem (2)
ustawienia przedniej (6) i tylnej (7) rolki powodując
unoszenie lub opuszczanie sekcji wraz z redlicą. W
modelu z rolkami tandemowymi, reguluje się
głębokość i kąt ustawienia zgarniaczy (8).
Zadaniem rolki równającej (9) jest zapewnienie
równomiernego przykrycia nasion przy pracy na róŜ-
nych glebach.
Rozgarniacze brył (17) są regulowane i powinny być
ustawione 1 cm nad powierzchnią gleby.

AEROMAT DTE
Głębokość siewu reguluje się bezpośrednio
ustawieniem rolek (15). W celu zwiększenia głęboko-
ści siewu naleŜy obracać pokrętłem (2) w prawo i
odwrotnie. Pomiędzy rolkami są umieszczone dwie
redlice tarczowe (13), umoŜliwiające wykonanie siewu
w róŜnych warunkach glebowych. Przy dobrym
kopiowaniu powierzchni pola, mniejsze grudy gleby i
nierówności nie mają wpływu na głębokość siewu.
Siłę docisku tylnego koła (1) reguluje się pokrętłem
(16) – obracając pokrętłem w prawo zwiększenie
docisku, obracając w lewo – zmniejszenie docisku.
Rys.11. Sekcje wysiewające w siewnikach Aeromat.

WAśNE – nie wolno cofa ć siewnikiem z opuszczonymi sekcjami.
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Przestawianie sekcji wysiewaj ącej do pozycji transport/praca

W połoŜeniu transportowym sekcje wysiewające muszą być uniesione. Sekcje naleŜy zabloko-
wać w połoŜeniu uniesionym przestawiając
spręŜynę (3.rys.12) na tylny uchwyt i unosząc sek-
cję do góry tak, aby listwa blokująca (1) swoim
wycięciem zaczepiła za obejmę.
Podczas opuszczania sekcji do połoŜenia
roboczego, spręŜynę naleŜy przestawić na
przedni uchwyt umoŜliwiając wysunięcie się listwy
blokującej z obejmy. Wielkość wychylenia sekcji
ku dołowi reguluje się przestawieniem śruby (2) w
otworach regulacyjnych na listwie blokującej.

Rys.12. Ustawienie listwy blokującej
w połoŜenia transport/praca.

Równocześnie podczas transportu naleŜy      a/                                      b/
zamknąć dopływ nasion do komory nad
kołem wysiewającym (rys.13).
Pozostawie-nie otwartej szczeliny pod-
czas przejazdów transportowych moŜe
spowodować przedo-stanie się
nadmiernej ilości nasion nad koło
wysiewające, zablokować dyszę oraz
utrudniać rozpoczęcie siewu.
Rys.13. Zespół wysiewający w połoŜeniu
a/-transportowym i b/-roboczym.

Naprawa sprz ęgła przeci ąŜeniowego.
Sprzęgło przeciąŜeniowe (rys.14) zapobiega nadmiernym
obciąŜeniom układu napędowego i ew. uszkodzeniom
łańcucha napędowego i przekładni. Przyczyną
nadmiernego obciąŜenia układu napędowego mogą być
ciała obce (kamień, gwóźdź itp.) mogące dostać się wraz
z nasionami do zbiornika i nad koło wysiewające. W
wyniku zwiększonych oporów obracania się koła
wysiewającego następuje ścięcie dwóch sworzni.
Naprawa sprzęgła polega na wymianie ściętych sworzni
na nowe oryginalne.

Rys.14. Sprzęgło przeciąŜeniowe.



15

Ustalenie odległo ści nasion w rz ędzie.

                                                    Tabela 4 Odległości nasion w rzędzie dla uzyskania obsady

Szeroko ść międzyrz ędzi
45
cm

50
cm

62,5
cm

70
cm

75
cm

80
cm

Liczba
nasion

szt/10m.

Odległość w
rzędzie

cm
61730 55560 44450 39680 37040 34720 27,78 36
65360 58800 47050 42010 39220 36770 29,41 34
69443 62500 50000 44640 41670 39770 31,25 32
74060 66600 53330 47620 44440 41670 33,33 30
79370 71400 57140 51020 47620 44620 35,71 28
85460 76900 61540 54960 51280 48080 38,45 26
92590 83000 66670 59520 55560 52090 41,66 24

100990 91000 72730 64930 60600 56820 45,45 22
105810 95000 76200 68030 63500 59530 47,62 21
111100 100000 80000 71430 66670 62500 50,00 20
116940 105000 84210 75200 70200 65800 52,63 19
123465 111000 88900 79370 74080 69450 55,56 18
130710 118000 94120 84030 78430 73530 58,82 17
138870 125000 100000 89290 83330 78130 62,50 16
148150 133000 106680 9524088900 83340 66,66 15
158720 143000 114300 102040 95240 89300 71,43 14
170940 154000 123080 109900 102560 96150 76,92 13
185160 167000 133340 119000 111040 104130 83,33 12
202000 182000 145460 129870 121210 113640 90,91 11
222200 200000 160000 142850 133330 125000 100,00 10
246886 222000 177760 158700 148130 138880 111,11 9
277750 250000 200000 178570 166670 156250 125,00 8

Na podstawie tabeli 4 moŜna obli-
czyć odległość między nasionami w
rzędzie.

Przykład:
Dane:
9 roślin/m2 (90000 rośl/ha)
szer. Międzyrzędzi 75 cm.
Wg. tabeli dla załoŜonego rozstawu
rzędów i obsady – najbliŜsza war-
tość  wynosi 88900 rośl/ha.
Dla tej obsady:

• liczba nasion/10 m –66,6 szt
• - odległość między nasionami w

rzędzie 15 cm.

Liczba nasion /hektar

Wartości zaznaczone w tabeli drukiem pogrubionym dotyczą przykładu



16

Ustalenie pr ędkości roboczej.
Tabela 5. Prędkości robocze siewnika
Odlległość
nasion w

rzędzie [cm]
Kukurydza Bób Słonecznik Burak

5 4
6 4-5
7 5-6
8 5 6 5
9 5 7 5-6
10 6 8 6
12 7 8 7
14 8 8 7
16 8 8 8
18 9 8 5 8
20 10 8 6 8
22 10 8 7 8
24 10 8 7-8 8
26 10 8 8 8
28 10 8 9 8
30 10 8 9 8

Prędkość robocza siewnika jest uzaleŜniona od
odległości między nasionami w rzędzie.

Przy duŜej odległości między nasionami w rzę-
dzie moŜna stosować wyŜszą prędkość roboczą
siewnika.

Przykład:
Odległość między nasionami – 16 cm
Wysiew kukurydzy (koło 24 komórkowe)
Prędkość robocza = 8 km/h.

Prędkość siewnika nie powinna przekraczać 8-
10 km/h.

Prędkość robocza siewnika km/h

Regulacja odległo ści nasion w rz ędzie.
Koła wysiewające napędzane są od prawego koła podporowego siewnika poprzez wielostopniową
przekładnię. Zmianę przełoŜenia uzyskuje się przy pomocy ręcznej dźwigni wystającej ponad obu-
dowę przekładni (rys.15). Dodatkowo, po prawej stronie wspornika koła napędowego znajdują się
wymienne koła A, B przekładni łańcuchowej, pozwalające zwiększyć liczbę moŜliwych wariantów
odległości nasion w rzędzie. Po wykonaniu regulacji naleŜy sprawdzić napięcie łańcucha przekładni
i jeŜeli potrzeba poprawić ustawienie napinacza.

Tabela 6. Odległości nasion w rzędzie dla kół napędowych 7.50-15

Koło wysiewające z            24              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

7.50-15

13,5 12,5 11,8 11,0 10,5 10,0 9,5 8,8 8,5 8,0 23 18
17,5 16,0 15,0 14,0 13,5 12,5 12,0 11,5 10,8 10,0 18 18
22,0 20,5 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,5 13,8 13,0 18 23
28,5 26,5 24,5 23,0 21,5 20,5 19,5 18,5 17,5 16,5 14 23

Koło wysiewające z            36              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

7.50-15

6,9 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 5,5 4,3 4,1 30 18
9,0 8,4 7,8 7,3 7,0 6,5 6,2 5,8 5,7 5,5 23 18

14,8 13,7 12,8 12,0 11,3 10,6 10,0 9,6 9,2 8,7 18 23
19,0 17,5 16,5 15,5 14,5 13,5 13,0 12,4 11,7 11,0 14 23

Koło wysiewające z            48              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

7.50-15

5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 30 18
6,8 6,4 6,0 5,5 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 23 18

11,0 10,3 9,6 9,0 8,5 8,0 7,6 7,3 7,0 6,6 18 23
18,5 17,3 16,1 15,0 14,2 13,4 12,7 12,0 11,5 10,8 14 30

Oznaczenie koła przekładni
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A B
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a/

Rys.15. Przekładnia napędu kół wysiewających, a/-oznaczenie kół przekładni dla tabeli 6.

Tabela7. Odległości nasion w rzędzie dla kół napędowych 5.00-15

Koło wysiewające z            24              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

5.00-15

14,5 13,7 13,0 12,2 11,5 11,0 23 18
18,5 17,5 16,5 15,5 14,8 14,0 18 18
24,0 22,5 21,0 20,0 19,0 18,0 18 23
33,0 31,0 29,0 27,5 26,0 24,5 13 23

Koło wysiewające z            36              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

5.00-15

7,5 7,0 6,6 6,3 6,0 5,5 30 18
9,5 9,0 8,5 8,0 7,6 7,2 30 23
12,5 11,7 11,0 10,5 10,0 9,3 18 23
16,0 15,0 14,1 13,3 12,6 12,0 18 23
22,0 20,6 19,5 18,5 17,5 16,5 13 23

Koło wysiewające z            96              komórkami
Odległość nasion w rzędzie [cm]

5.00-15

3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,7 23 18
5,1 4,8 4,5 4,2 4,0 3,8 17 18
7,5 7,2 6,87 6,4 6,0 5,7 13 23

Oznaczenie koła przekładni
6 5 4 3 2 1 A B

Rys.16. Oznaczenie kół przekładni napędowej dla tabeli 7.
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4.4. Instalacja pneumatyczna
W skład instalacji pneumatycznej siewnika wchodzi (rys.17).
1. Filtr.
2. Przewód doprowadzający powietrze.
3. Przewód ciśnieniowy (do redlic i do zespołów wysiewających).
4. Dmuchawa.
5. Przekładnia pasowa
6. Nakrętki mocujące

a/
Rys.17. Elementy układu pneumatycznego siewnika.

Strumień powietrza zasysany przez filtr jest tłoczony
przez dmuchawę elastycznymi przewodami do
skrajnych redlic nawozowych (siewniki 6 i 8 rzędowe) i
sekcji wysiewających. Dmuchawa jest napędzana
przekładnią pasową od WOM-u ciągnika.
Prawidłowość pracy przekładni i trwałość pasa zaleŜy
od jego napięcia. Prawidłowo napięty pas przekładni
powinien dać się odchylić ok.
10 mm pod wpływem siły F=100 N przyłoŜonej prostopadle w połowie odległości między kołami
(rys.17a).

UWAGA! – SPRAWDZENIE NAPI ĘCIA PASA PRZEKŁADNI I REGULACJ Ę NALEśY
WYKONYWAĆ PO UPRZEDNIM WYŁĄCZENIU SILNIKA W CIĄGNIKU.

W celu wyregulowania pasa przekładni naleŜy poluzować nakrętki mocujące (6) i przeciwna-
krętkę blokującą śrubę regulacyjną (7). Po wykonaniu regulacji naleŜy dokręcić nakrętki w od-
wrotnej kolejności.

WAśNE – kontrolę napięcia pasa napędu dmuchawy naleŜy wykonywać po pierwszej godzinie
pracy, a następnie po 6 i 24 godzinach pracy. Następne sprawdzenia pasa naleŜy wykonać w
przedziałach czasowych zapewniających poprawną pracę przekładni.

Wartość ciśnienia powietrza wytwarzanego przez dmuchawę naleŜy
odczytywać na wskaźniku umieszczonym od przodu przed zbiornikiem
nawozu (rys.18).

Kukurydza
140 mbar

Rys.18. Podziałka manometru
(oznaczone przykładowe wskazania).

Burak
40 mbar

Wartości ciśnień naleŜy dopasować do rodzaju wysiewanych nasion (tabela 8).
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Tabela 8. Wartości ciśnień i ustawienie siewnika do wysiewu kukurydzy i buraków.

Nasiona
TKG
[g]

Ciśnienie
[mbar]

Otwór
  odpowietrzenia

1/2/3/4

Ustawienie
szczeliny

wysiewaj ą-
cej

Koło
wysiewa-

jące

Wyrzut-
nik

Małe 180 –
250

130-140 3 K, B

średnie 250 350 130-140 2 KKukury-
dza

duŜe 350 -
420

130-140 1 K

M10

Numer
katalogowy
200071802

M10

Numer
katalogowy
200071803

otoczkowa-
ne

40-50 4
Buraki

kalibrowane 30-40 4
B

R2
Numer

katalogowy
200055894

R
Numer

katalogowy
200055890

(1 bar ≈ 0,1 MPa)

W celu uzyskania odpowiedniej wartości ciśnienia w instalacji, najkorzystniejsze wartości obro-
tów wału napędowego dmuchawy wynoszą :
• w siewniku Aeromat 4-rzędowy – 540 obr/min
• w siewniku Aeromat 6-rzędowy –1000 obr/min
• w siewniku Aeromat 8-rzędowy – 1000 obr/min

5. WYPOSAśENIE
W wersji standardowej siewnik punktowy pneumatyczny Aeromat jest wyposaŜony w:
• 3 punktowy układ zawieszenia,
• dmuchawę napędzaną od WPM,
• filtr powietrza cyklonowy,
• znaczniki hydrauliczne (siewniki 6 i więcej rzędów),
• wskaźnik ciśnienia powietrza,
• instrukcję obsługi z katalogiem części zamiennych.

6. PRACA SIEWNIKIEM

6.1. Połączenie siewnika z ci ągnikiem
UWAGA! - Czynno ści ł ączenia siewnika z ci ągnikiem nale Ŝy wykonywa ć

 na poziomej i wyrównanej nawierzchni.
W celu połączenia siewnika z ciągnikiem naleŜy:
• zdemontować belkę zaczepową z podnośnika hydraulicznego ciągnika,
• podjechać ciągnikiem na odpowiednią odległość do punktów zawieszenia siewnika. Siewnik

nie moŜe być ustawiony skośnie do ciągnika.

OSTRZEśENIE! – Podczas agregatowania niedopuszczalne jest
przebywanie osób pomi ędzy ci ągnikiem i maszyn ą.

• wyłączyć silnik w ciągniku,
• połączyć sworzniami przeguby cięgien dolnych oraz łącznika punktami zawieszenia na

siewniku i zabezpieczyć przetyczkami,
• wałem przegubowo-teleskopowym połączyć końcówkę WOM-u ciągnika z WPM siewnika i

zabezpieczyć łańcuszkiem osłony przed obracaniem się,
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UWAGA ! - Nale Ŝy zwróci ć uwagę na dokładne nało Ŝenie wału- zadziałanie
zatrzasku zabezpieczaj ącego

• połączyć instalację hydrauliki zewnętrznej ciągnika z instalacją agregatu,
• uruchomić ciągnik i powoli podnieść siewnik na podnośniku do połoŜenia transportowego.

OSTRZEśENIE!- Zabrania si ę łączenia siewnika z ci ągnikiem przy pracuj ącym sil-
niku i bez unieruchomienia ci ągnika r ęcznym hamulcem.

6.2. Wał przegubowo-teleskopowy
Do łączenia układu napędowego dmuchawy siewnika z WOM-em ciągnika naleŜy stosować wał
przegubowo-teleskopowy o symbolu podanym w rozdziale 14. Osłony wału nie mogą być
uszkodzone i po połączeniu muszą być zabezpieczone
przed obrotem przy pomocy łańcuszka przypinanego do
elementu stałego konstrukcji siewnika.
Czynności obsługowe i sprawdzanie (łączenie i rozłączanie,
zapinanie zabezpieczeń, smarowanie) wału przegubowo-
teleskopowego naleŜy wykonywać zawsze przy wyłączonym
silniku ciągnika i wyjętym kluczyku ze stacyjki.
Po rozłączeniu maszyny z ciągnikiem wał przegubowo-
teleskopowy naleŜy umocować na łańcuchu do otworów
obejmy mocowania łącznika górnego (rys.19).

Rys.19. Mocowanie wału przegubowo-teleskopowego po odłączeniu siewnika od ciągnika.

6.3. Składanie ramy siewnika
Siewniki 6 i 8-rzędowe są wyposaŜone w ramy składane teleskopowo (typ T). Siewnik 8-
rzędowy moŜe być równieŜ wyposaŜony w ramę składaną równolegle (rys.20).
a/.                                                                                 b/.

Rys.20. Typy ram siewnika Aeromat ;
a/-typ T (składana teleskopowo), b/-typ HKP (składana równolegle).

Składanie ma na celu zmniejszenie szerokości
maszyny do 3 m, pozwalające jej transport po
drogach publicznych. W siewnikach z ramą
składaną równolegle, w zaleŜności od potrzeb
istnieje moŜliwość pracy z opuszczonym jednym
skrzydłem ramy (1.rys.21). Część środkowa
ramy i skrzydła boczne mają niezaleŜne koła
napędowe.
Podczas składania ramy:
• maszyna musi być uniesiona na podnośniku

hydraulicznym,
• obydwa ramiona (2) znaczników muszą być

w pozycji roboczej. Wysuwane zakończenia
znaczników naleŜy złoŜyć i zablokować
śrubami dociskowymi.

Rys.21. Rama typu HKP (złoŜone pojedyncze ramię).
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W maszynach wyposaŜonych w elektromagnetyczne sterowanie, rozdzielacze hydrauliczne są
uruchamiane odpowiednimi przełącznikami w skrzynce sterowniczej. Przestawienie
odpowiedniego rozdzielacza hydraulicznego na
maszynie następuje po przestawieniu przełącz-
nika w pozycję „ON”  (włączony). Skrzynkę
sterowniczą (rys.22) naleŜy zamontować w
kabinie ciągnika w miejscu widocznym dla
prowadzącego. Skrzynka sterownicza jest
zasilana od ciągnika prądem o napięciu 12 V
przez typowy jednobiegunowy wtyk.

Rys. 22. Skrzynka sterownicza z blokiem
elektromagnetycznych rozdzielaczy.

W przypadku awarii układu elektronicznego,
sterowanie rozdzielaczami moŜe odbywać się w
trybie awaryjnym przy pomocy wkręcanych
końcówek odpowiednich elektromagnesów.

NaleŜy przemieścić śruby ok. 10 mm w głąb obudowy i w ten sposób naciskając otworzyć za-
wór rozdzielacza.

Po zakończeniu pracy i wyłączeniu silnika w
ciągniku, wtyczkę przewodu zasilającego
naleŜy odłączyć od gniazda.

JeŜeli siewnik jest wyposaŜony w system
monitorowania 1502 (rys.23), sterowanie
funkcjami odbywa się przy pomocy
odpowiednich klawiszy pulpitu sterowniczego
monitora .
(patrz rozdział Monitor 1502).

Rys.23. Pulpit sterowniczy
monitora 1502.

6.4. Regulacja długo ści znaczników
Długość znaczników powinna być taka, by odstęp między wysianymi pasami (B) w dwóch są-
siednich przejazdach był równy szerokości międzyrzędzia (m). Szerokość pasa siewnego jest
równa odległości między skrajnymi redlicami, a długość znaczników (M) mierzy się od skrajnej
redlicy do śladu zostawianego na powierzchni pola przez talerz znacznika (rys.23).
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Długość znaczników naleŜy wyznaczyć według wzoru:

Występujące we wzorze wielkości naleŜy określać w
centymetrach (S – rozstaw kół ciągnika).

Rys. 24. Schemat prowadzenia siewnika według
znaczników

Przykład.
Aeromat 8-rzędowy
Szerokość międzyrzędzi – 45 cm
Rozstaw kół ciągnika – 180 cm

W siewniku 8 rzędowym odległość między skrajnymi
redlicami wyniesie   B = (8*45)-45 = 315 cm.
Wobec tego:

cmM 5,11245
2

180315 =+−=

Przy tak ustawionych znacznikach ciągnik naleŜy prowadzić na przemian prawym i lewym ko-
łem po śladzie znacznika - po skręcie w lewo - kołem lewym i odwrotnie
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę, aby siewnik był symetrycznie zawieszony na ciągniku.

W celu zmiany długości znacznika naleŜy:
• unieść ramię znacznika nad podłoŜe,
• poluzować wkręty mocujące przesuwną końcówkę ramienia znacznika (z talerzem),
• ustawić wyliczoną długość znacznika mierząc odległość między skrajną redlicą a środkiem

dolnej  krzywizny talerza,
• dokręcić  wkręty mocujące przesuwną końcówkę ramienia znacznika.

Czynność naleŜy powtórzyć dla drugiego znacznika.

6.5. Przejazdy transportowe
Ze względu na wymiary gabarytowe w połoŜeniu transportowym, do przejazdów po drogach
publicznych są dopuszczone jedynie siewniki Areomat S173 (4 rzędowy) i S173/2 (8 rzędowy).

UWAGA! – siewnik Aeromat S173/1 (6 rz ędowy) nie jest dopuszczony
 do przejazdów po drogach publicznych.

Podczas przejazdów drogach publicznych siewniki S173 i S173/2 muszą mieć zainstalowane
przenośne urządzenia świetlno ostrzegawcze w specjalnych uchwytach zainstalowanych z
przodu i z tyłu maszyny (rys.25).

Urządzenie świetlno-ostrzegawcze przednie składa się z zestawu dwóch tablic wyposaŜonych w
lampę białą i światło odblaskowe białe.

Urządzenie świetlno-ostrzegawcze tylne składa się z zestawu dwóch tablic wyposaŜonych w
uniwersalne lampy tylne ze światłami „Stop”, pozycyjnymi i kierunku jazdy oraz odblask czer-
wony. Tablice urządzenia świetlnego są malowane pasami o barwie czerwono-białej i spełniają
dodatkowo rolę tablic ostrzegawczych. Elementy te powinny posiadać świadectwo kwalifikacji
jakości oraz homologację.
Trwałe zamocowanie urządzenia na maszynie gwarantuje znormalizowany uchwyt z zaczepem.
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Informacje o mo Ŝliwo ściach zakupu urz ądzeń świetlno-ostrzegawczych mo Ŝna uzyska ć
w punktach sprzeda Ŝy siewnika i bezpo średnio w firmie Kongskilde-Polska.

Podczas przejazdów transportowych po drogach public znych siewnik musi posiada ć w
wyposa Ŝeniu trójk ąt ostrzegawczy oraz mie ć  zamontowan ą tablic ę wyró Ŝniającą.

Rys.25. Schemat rozmieszczenia urządzeń świetlno-ostrzegawczych na siewniku.

UWAGA! -Podczas przejazdów transportowych ramiona o bydwu znaczników
siewnika musz ą być całkowicie uniesione i zablokowane przetyczk ą.

 7. SYSTEM MONITOROWANIA 1502

7.1. Opis systemu

System monitorowania udostępnia 3 programy;
• Urządzenie kontrolujące zliczanie nasion (czujnik optyczny), sterowanie znacznikiem śla-

dów, wyłączanie pojedynczych elementów (siewniki punktowe - max 12 sekcji).
• Urządzenie kontrolujące zatrzymanie zespołu wysiewającego (czujnik indukcyjny), sterowa-

nie znacznikami śladów, wyłączanie pojedynczych sekcji (siewniki punktowe - max 12 sek-
cji).

• Licznik hektarów.

System monitorowania składa się z następujących głównych elementów:
• Pokładowy komputer (instalowany w kabinie ciągnika), który jest wykorzystywany do przyj-

mowania danych oraz monitorowania. W momencie wystąpienia wadliwego działania po-
daje sygnał dźwiękowy i optyczny.

• Rozdzielacz (instalowany na ramie siewnika) z przewodami łączącymi do komputera pokła-
dowego.

• Czujniki  optyczne – instalowane w dolnej części obudowy w kaŜdej sekcji wysiewającej, z
przewodem łączącym do skrzynki rozdzielczej.

• Czujnik ”A” do określania długości przejechanej drogi, montowany na uchwycie koła.
• Przewody łączące
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7.2. Funkcje systemu monitorowania 1502

7.2.1. Tryb pracy z czujnikiem optycznym (zliczanie  nasion)
Monitorowanie sekcji wysiewających sprowadza się do rejestrowania przez optyczny czujnik
nasion wyrzucanych do gleby z siewnika. KaŜde nasiono daje impuls w komputerze.
JeŜeli uzyskiwane wartości odstają od wymaganych ponad 15%, podawany jest sygnał aku-
styczny i optyczny. Na ekranie monitora pojawia się liczba zarejestrowanych nieprawidłowości
wraz z ogólną liczbą nasion/ha (x1000).
Ponadto program umoŜliwia:
• określenie powierzchni wykonanej podczas zmiany,
• wyświetlenie prędkości,
• określenie czasu pracy,
• kontrolę działania dmuchawy,
• kontrolę dawkowania nawozów (do 10 sekcji włącznie)
• poprzez klawisz „wyłączanie zespołów po stronie lewej” lub prawej, odpowiednio, moŜliwe jest
chwilowe wyłączenie kontroli jednej lub większej liczby sekcji.

7.2.2. Tryb pracy z czujnikiem indukcyjnym
(kontrola zatrzymania zespołów wysiewaj ących)
Funkcje są takie same jak w trybie pracy z czujnikiem optycznym. Sygnał o nieprawidłowym
działaniu ukazuje się, gdy przez 5 obrotów koła czujnik zespołu wysiewającego nie przekazuje
impulsów.

7.2.3. Tryb pracy z obliczaniem hektarów

• Określenie wykonanej powierzchni od rozpoczęcia pracy.
• Wyświetlenie prędkości.
• Określenie czasu pracy.
• Regulacja szerokości.

Odpowiedni tryb pracy jest wybierany klawiszem „liczba nasion/ha ”.

7.3. Podł ączenie systemu monitorowania
Gniazdo wtykowe systemu monitorowania 1502 naleŜy podłączyć przewodem bezpośrednio z
akumulatora ciągnika o napięciu 12 V. Do gniazda tego nie moŜna podłączać Ŝadnych innych
odbiorników i musi być zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A, który znajduje się w złączu prze-
wodu brązowego koloru.
Kolory przewodów:
• brązowy + 12 V,
• niebieski – uziemienie.

Ujemny biegun akumulatora musi być uziemiony przez połączenie z ramą lub podwoziem.

7.3.1. Instalacja układu poł ączeń
Maszyna jest wyposaŜona w fabrycznie instalowany układ połączeń i czujniki systemu monito-
rowania. Podane informacje związane są jedynie z ew. potrzebą wykonania napraw lub zakła-
dania dodatkowego wyposaŜenia w siewniku Aeromat posiadającym system monitorowania
1502.

• Skrzynka rozdzielcza powinna być zamontowana  śrubami M4x24 do ramy. Przewód łą-
czący z komputerem musi być poprowadzony ostroŜnie z wykorzystaniem uchwytów i
opasek mocujących.
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• Czujnik optyczny jest montowany w dolnej części kaŜdego zespołu wysiewającego. Czuj-
niki mają zastosowanie dla nasion, których wielkość odpowiada przynajmniej otoczkowa-
nym nasionom buraka.

• Czujnik kontroli koła wysiewającego (przewód oznaczony  1-12). Magnes jest montowany
do kaŜdego koła wysiewającego, a czujnik na uchwycie koła śrubami M6. Końcówka czuj-
nika jest połączona ze skrzynką rozdzielczą.

• Czujnik długości przejechanej drogi. Magnes jest montowany na kole mosięŜnymi śrubami
M5. Czujnik (przewód oznaczony  A) musi być zamontowany na uchwycie koła w odległo-
ści 10-20 mm od magnesu i połączony przewodem ze skrzynką rozdzielczą.

• Kontrola obrotów dmuchawy (przewód oznaczony C). Magnes jest montowany na alumi-
niowej tarczy na wałku dmuchawy. Czujnik jest montowany na wsporniku, na przeciw ma-
gnesu w odległości 3-5 mm. Po regulacji napięcia pasa dmuchawy, czujnik musi być po-
nownie ustawiony na wsporniku dokładnie na przeciw magnesu. Przewód czujnika jest łą-
czony ze skrzynką rozdzielczą.

• Kontrola wałka napędu rozsiewacza nawozu.
• Wymagany jest co najmniej 1 impuls z czujnika w ciągu 5 obrotów koła. W siewnikach 12

rzędowych, jeŜeli nie planuje się monitorowania rozsiewacza, wejście czujnika A (koło,
przewód zielony) i wejścia 11 i 12 naleŜy połączyć razem. W przypadku zainstalowania
tylko pojedynczego czujnika, wejście 11 naleŜy zmostkować przez 12. Instalacja czujnika
jest jak dla czujnika A.

7.4. Bezpiecze ństwo pracy z systemem monitorowania
System monitorowania 1502 jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w rolnictwie. Jakie-
kolwiek inne wykorzystanie systemu jest nieupowaŜnione i producent nie ponosi za to odpowie-
dzialności. Ryzyko niewłaściwego uŜycia systemu spoczywa na uŜytkowniku.
Przed podjęciem jakiejkolwiek pracy z instalacją elektryczną systemu, naleŜy odłączyć go od
akumulatora. NaleŜy to równieŜ zrobić na czas wykonywania prac spawalniczych.

7.5. Uruchomienie systemu
Po włączeniu urządzenia następuje uruchomienie testu sprawdzającego.
Po zakończeniu testu, automatycznie jest wybierana funkcja ostatnio (przed wyłączeniem) uŜy-
wana.
W przypadku usterki w układzie elektronicznym, na wyświetlaczu pojawia się napis:

HALP 00  lub HALP 88
Oznacza to, Ŝe urządzenie musi być oddane do naprawy.

7.5.1. Oznaczenie klawiszy
Klawiatura jest podzielona trzema kolorami:
• białe klawisze = klawisze funkcyjne (określane wyświetlaną informacją)
• niebieskie klawisze = klawisze wejściowe (informacje z maszyny)
• Ŝółte klawisze = klawisze sterujące (sterowanie zespołami maszyny)

7.6. Klawisze wej ściowe

7.6.1. Klawisze ustawienia  +/-
Przy pierwszym naciśnięciu klawisza „+” lub „–”  następuje
przejście wartości na wyświetlaczu o jedną pozycję odpowiednio w
górę lub w dół.
Trzymając klawisz włączony, wyświetlacz przechodzi przez kolejne
wartości w wybranym (+ lub -) kierunku.
Komputer powinien wskazywa ć nast ępujące parametry: liczba impulsów/100m, szero-
kość robocza, nominalne obroty (np. dmuchawy), wymagana  dawka „nasiona/ha”
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7.6.2. „Szeroko ść robocza”
Aktualna szerokość robocza jest wprowadzana do
komputera następująco:
• -nacisnąć „”width of work ”,
• -wybrać wartość klawiszem +/-,
• -nacisnąć „enter ”.

Wprowadzane później inne szerokości powinny być równieŜ wybrane klawiszem „+” lub „-.”

7.6.3. Klawisz „Impulsy/100 m”
Klawisz jest uŜywany do wprowadzania do kom-putera liczby
impulsów, które ma wysyłać czujnik (A) na
odcinku 100 m.

Są dwie moŜliwości wprowadzenia danych.
1. Znana jest wartość impulsów /100 m.
• -nacisnąć „impulses/100m ”,
• -wybrać wartość klawiszem + lub –,
• -nacisnąć „enter ”.

2. Wartość impulsów nie jest znana.
• -zrobić na polu odcinek w odległości 100 m,
• -ustawić ciągnik na początku odcinka ,
• -nacisnąć równocześnie „impulses/100m ’ i „C”
• -przejechać odmierzony odcinek,
• -nacisnąć „enter ”.

7.6.4. Klawisz „Liczba zespołów”
Wprowadzać moŜna wartości od 1 do 12 następująco:

• nacisnąć „number of units ”,
• wybrać wartość klawiszem „+” lub „-”,
• nacisnąć „enter ”.

7.6.5. Klawisz „Liczba nasion/ha”
Tym klawiszem otwiera się tryb operacyjny.
• W trybie pracy z czujnikiem optycznym (zliczanie nasion) wprowadza się liczbę nasion (dla

95000 nasion/ha  -wprowadzić =95).
• W trybie pracy z czujnikiem indukcyjnym (kontrola zatrzymania zespołów wysiewających)

naleŜy wprowadzić „1” , bez względu na liczbę nasion/ha.
• W trybie pracy zliczania hektarów  zawsze naleŜy wprowadzić „0”. Zespół kontrolny jest

wyłączony.

Procedura wprowadzania:
• nacisnąć „number of seeds/ha ”,
• wprowadzić wartość klawiszem „+” lub „-”,
• nacisnąć „enter ”.

Wartość jest wprowadzona ze współczynnikiem zmniejszającym 1000, np. 95000 nasion/ha
odpowiada cyfra 95.

4.00 -.16 ≈ 50

5.00 – 15 ≈ 51

6.50 – 15 ≈ 47

7.50 – 15 ≈ 43
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7.6.6. Programowanie obrotów
Liczbę nominalnych obrotów dmuchawy wprowadza się do komputera jeden raz na początku
sezonu.
Procedura wprowadzania:
• -uruchomić maszynę z obciąŜeniem typowym jak dla warunków pracy ,nacisnąć „revolu-

tions monitor ” (liczba aktualnych obrotów jest wyświetlona  w obr/min),
• -nacisnąć „enter ”.
Wartość wyświetlana w tym momencie jest zapamiętana jako nominalna liczba obrotów.
JeŜeli liczba obrotów podczas pracy obniŜy się więcej niŜ 10%, rozlega się sygnał i na wyświe-
tlaczu nad symbolem „dmuchawa” błyskają strzałki. Po naciśnięciu „revolutions monitor ”, na
wyświetlaczu ukaŜe się liczba obrotów.

JeŜeli kontrola liczby obrotów jest wyłączana np. w wyniku przeniesienia komputera na inną
maszynę  naleŜy:
• nacisnąć „revolutions monitor ”,(wyświetli 0),
• nacisnąć „enter ’,

W ten sposób nastąpiło wyłączenie kontroli obrotów.

Po wprowadzeniu wartości opisanych w punktach 7.6.1. – 7.6.6, komputer pokładowy jest  go-
towy do pracy.

7.6.7. Nadzór zatrzymania nap ędu rozsiewacza nawozów
Wymagany jest co najmniej 1 impuls z czujnika w ciągu 5 obrotów koła.
Przy włączeniu nadzoru na wyświetlaczu jest widoczna strzałka. W przypadku
wystąpienia nieprawidłowości rozlega się sygnał i na wyświetlaczu nad symbolem
„rozsiewacz nawozów” błyska strzałka.

7.7. Klawisze funkcyjne

7.7.1. Włączanie/wył ączanie urz ądzenia
Klawisz „I” słuŜy do włączania urządzenia.
Klawisz „O” słuŜy do wyłączania urządzenia.
JeŜeli np. podczas uruchamiania ciągnika wystąpi spadek napięcia
poniŜej 9 V, komputer automatycznie się wyłączy.
 W celu ponownego włączenia komputera naleŜy wcisnąć klawisz „I”.

7.7.2. Funkcja „Uruchomienie”
Uruchomienie następuje przez równoczesne naciśnięcie klawiszy „=” i
„C” „.
Wartości powierzchni, czasu i odległości są ustawione na 0. Pomiar
czasu jest uruchamiany automatycznie w momencie naciśnięcia
klawisza. Ta funkcja powinna być  uruchomiona przed rozpoczęciem pracy.

7.7.3. Klawisz „Czas”
Po naciśnięciu tego klawisza wyświetli się czas jaki upłynął od momentu
naciśnięcia klawiszy „Uruchomienie ” (pkt 7.7.2).
Gdy ciągnik jest odłączony i komputer nie jest zasilany napięciem, rejestracja
jest zatrzymana. Ponowne uruchomienie rejestracji czasu następuje po włączeniu urządzenia.
Zegar moŜna równieŜ zatrzymać podczas pracy maszyny. Po podwójnym naciśnięciu klawisza
„Czas” zegar zatrzyma się. Ponowne naciśnięcie klawisza uruchomi zegar.

Pojedyncze naciśnięcie klawisza = dzienna powierzchnia
Podwójne naciśnięcie klawisza = roczna powierzchnia.
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7.7.4. Klawisz „Powierzchnia”
Klawisz pozwala wyświetlić wielkość powierzchni  wykonanej od momentu
naciśnięcia klawiszy funkcji „Uruchomienie ” (pkt 7.7.2). Pomiar jest przerywany
gdy komputer przestaje otrzymywać impulsy koła.

7.7.5. Klawisz „Pr ędkość”
Po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest aktualna prędkość.

7.8. Klawisze steruj ące

7.8.1. Klawisz „Wył ączenie sekcji”
Podczas pracy przy pomocy tych klawiszy sekcje moŜna wyłączać i ponownie włączać. Prawy i
lewy klawisz słuŜą do wstępnego wyboru strony, po której sekcje będą wyłączone. Wyłączenie
sekcji następuje po naciśnięciu klawisza „−−−−”.

Naciskając klawisz „Liczba sekcji ” następuje ponowne włączenie wszystkich
sekcji.

7.8.2. Klawisz „Znacznik śladów”
Po włączeniu urządzenia obydwa znaczniki są aktywne, na wyświetlaczu są
widoczne obydwie strzałki. Powtórne naciśnięcie klawisza „Znacznik śladów ”
powoduje włączenie prawego lub lewego znacznika - na przemian – co jest
pokazane na ekranie.

7.8.3. Klawisz „Składanie teleskopowe”
Przyciśnięcie klawisza „Składanie teleskopowe ” powoduje wybór funkcji. W
maszynach wyposaŜonych w 4-funkcyjny blok rozdzielaczy elektroma-
gnetycznych, siłowniki są włączane zgodnie z informacją na wyświetlaczu,
poprzez powtórne naciskanie klawisza funkcji „Składanie teleskopowe ”.

Naciskanie klawisza „Znacznik śladów ” powoduje automatyczne
zablokowanie siłownika do teleskopowego składania.

7.9. Praca z systemem monitorowania
Po wprowadzeniu parametrów  maszyny (pkt 7.6-7.8), pozostaje jedynie włączenie przycisku
„Uruchomienie  ” (pkt 7.7.2) przed rozpoczęciem pracy.
W czasie pracy, aktualna liczba nasion/ha i numer sekcji są wyświetlane automatycznie. Po 5
sekundach wyświetlacz automatycznie pokazuje wartość dla następnej sekcji.
JeŜeli komputer wykrył uszkodzenie w jednej z sekcji, następuje wyświetlenie tej informacji.
Dodatkowo rozlega się sygnał. Po naciśnięciu klawisza funkcji przez ok. 5 sekund komputer
automatycznie przełącza się z powrotem do funkcji „Liczba nasion/ha ” z numerem sekcji

7.10. Funkcja Servis
Ta funkcja jest uŜywana dla kontroli systemu. Po wybraniu funkcji, na ekranie
jest wyświetlany numer sekcji i rozlega się sygnał. Brak sygnału oznacza
usterkę.
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7.11. Niesprawno ści systemu

Niesprawno ść Przyczyna Sposób usuni ęcia

1 2 3

Niewłaściwe połączenie biegunów. Sprawdzić połączenie.
Urządzenie nie daje si ę

włączyć. Przerwa zasilania. Sprawdzić:
połączenie z akumulatorem, zaci-

ski, bezpieczniki.

Utracone wartości „szerokość robo-
cza” lub „ impulsy/100 m”

Wprowadzić dane (p.pkt.7.6.2
7.6.3).Brak pomiaru powierzchni.

Brak impulsów przejazdów. Kółko
na wyświetlaczu nie błyska się.

Sprawdzić czujnik A, sprawdzić czy
przewód nie uszkodzony, moŜli-

wość wymiany czujnika.

Wyświetlacz nie podaje     war-
tości.

Pojawia si ę sygnał d źwiękowy

Impulsy nie docierają do      kalku-
latora.

Oczyścić czujnik optyczny, Umyć
co pewien czas uŜywając deter-

gentu i miękkiego
pędzelka, osuszyć.

Komputer wy świetla HALP 88
lub HALP 00

Błąd pamięci. Oddać komputer do naprawy.

Uszkodzony element, zbiornik na-
sion pusty.

Czujnik optyczny zabrudzony glebą.
Przed sezonem umyć uŜywając

detergentu i miękkiego pędzelka,
osuszyć.

Połączyć prawidłowo przewody w
rozdzielaczu

Zielony =  gn = sygnał
Brązowy = br = +12 voltów

Biały = ws = 0 voltów

Czujnik uszkodzony, wymienić

Komputer uszkodzony, wymienić.

Wyświetlacz nie podaje warto-
ści.

(liczba 0 nasion/ha)

Czujnik optyczny nie podaje warto-
ści do komputera.

Rozdzielacz uszkodzony,
wymienić.

Wyregulować urządzenia.Wyświetlane du Ŝe zmiany war-
tości nasiona/ha.

Optyczny czujnik nieregularnie
przekazuje impulsy

do komputera. Optyczny czujnik jest zabrudzony
glebą, umyć ostroŜnie.

Zamiast 8 np. tylko 4 zespoły s ą
kontrolowane.

Błędna wartość liczby zespołów . Wprowadzić prawidłową wartość.

Błędna wartość liczby zespołów.
W

prowadzić prawidłową wartość.Brak sygnału alarmowego w
przypadku niesprawno ści ze-

społu siewnika. Utracone dane liczby nasion. Wprowadzić wymaganą liczbę
nasion.
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8. PRZECHOWYWANIE SIEWNIKA

KaŜdorazowo po zakończeniu pracy siewnik naleŜy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń ziemi-
stych, kurzu, pozostałości ziarna i nawozu w zbiornikach siewnika (nie wolno stosować benzyny,
rozpuszczalnika, oleju).
NaleŜy sprawdzić ogólny stan poszczególnych zespołów maszyny i zauwaŜone uszkodzenia usu-
nąć.

Przed dłuŜszym postojem (np. zimowym) elementy robocze maszyny uprawowej mające bezpo-
średni kontakt z glebą naleŜy zakonserwować smarując ich powierzchnię olejem. Ubytki powłok
lakierniczych naleŜy uzupełnić.

Podczas postoju wszystkie elementy nośne sterowane hydraulicznie  muszą być zabezpieczone
fabrycznymi sworzniami lub wspornikami.

Przewody hydrauliczne naleŜy oczyścić i załoŜyć fabryczne osłony przed ew. zabrudzeniem lub za-
wilgoceniem.

Siewnik naleŜy przechowywać w miejscu suchym, przewiewnym, osłoniętym od wpływów atmosfe-
rycznych.

Komputer naleŜy odłączyć i przechowywać w pomieszczeniu suchym o pokojowej temperaturze.

9. OBSŁUGA I KONSERWACJA

W ramach obsługi i konserwacji wykonywać następujące czynności:
• kaŜdorazowo po zakończonej pracy cały siewnik oczyścić, pozostałości ziarna i nawozu w

zbiorniku usunąć. Ze względu na silne korozyjne działanie nawozu, zbiornik dokładnie umyć
silnym strumieniem wody i osuszyć (nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika, oleju),

• po kaŜdym umyciu maszyny, elementy naraŜone na korozję pokryć cienką warstwą oleju,
• miejsca z uszkodzoną powłoką lakierniczą naleŜy dokładnie oczyścić, odtłuścić rozcieńczal-

nikiem benzynowym i pomalować farbą renowacyjną,
• sprawdzać stan połączeń śrubowych kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Połączenia

poluzowane naleŜy dokręcić,
• sprawdzać ciśnienie i stan ogumienia kół siewnika, - braki ciśnienia uzupełnić (p.pkt 14),
• komputer nie wymaga konserwacji,
• w przypadku zabrudzenia, optyczny czujnik naleŜy wymyć uŜywając detergentu i miękkiego

pędzelka,
• przewody przecierać suchą nie zatłuszczoną ściereczką,
• czujnik koła nie wymaga obsługi.
• codziennie przed pracą wykonać smarowanie :
- osie redlic tarczowych nawozowych
- tuleje wahaczy rolek podporowych,
- tuleje łoŜyskowania wałka napędowego aparatów wysiewu nawozu,
- łoŜysko wału napędu dmuchawy (dolne).
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10. NIESPRAWNOŚCI SIEWNIKA
Niesprawno ść Przyczyna Sposób usuni ęcia

1 2 3

Nie uzyskuje si ę wła-
ściwego ci śnienia.

1. Filtr cyklonowy zakurzony.

2. Sito w przewodzie dolotowym za-

tkane.

3. Poślizg pasa napędowego.

4. Uszkodzony miernik ciśnienia.

5. Nieszczelność.

1. Zdemontować, oczyścić.

2. Zdemontować, oczyścić.

3. Wyregulować napięcie pasa.

4. Zamontować nowy.

5. Prawdzić połączenia przewodów,

dokręcić.

Straty nasion. 1. Zlepione nasiona, zabrudzone ko-

mórki koła wysiewającego.

2. Nieszczelna pokrywa zbiornika

nasion.

3. Zatkana dysza powietrzna.

4. Zabrudzony czujnik optyczny.

5. Niewłaściwe odpowietrzenie zbiorni-

ka.

6. Zbyt wolna prędkość siewnika.

1.UŜywać nasion odpowiednio przygoto-

wanych do siewu, oczyścić komórki koła.

2.Sprawdzić uszczelkę, równo załoŜyć

pokrywę.

3.Oczyścić dysze i ostroŜnie zamontować

w obudowie z uszczelką

4.Oczyścić czujnik optyczny.

5.Zmniejszyć otwór odpowietrzenia.

6.Dostosować prędkość wg. tabeli.

Podwójny wysiew. 1. .Niedostateczne ciśnienie powietrza.

2. Za duŜa prędkość siewnika.

3. Zatkane dysze.

4. Nieprawidłowo działa odpowietrze-

nie.

1.Ustawić ciśnienie powietrza.

2.Sprawdzić prędkość wg.tabeli.

3.Oczyścić dysze i ostroŜnie zamontować

w obudowie z uszczelką

4.Zwiększyć otwór odpowietrzenia.

Nieprawidłowy (niere-
gularny) odst ęp mi ę-
dzy nasionami.

1. Za duŜa prędkość siewnika

2. Poślizg kół (redlice pracują za głę-

boko).

3. Poślizg kół – nierównomierne docią-

Ŝenie kół.

4. Uszkodzona, zablokowana redlica.

1.Sprawdzić prędkość wg.tabeli.

2.Zmniejszyć głębokość pracy redlic.

3.Wyrównać obciąŜenie kół.

4.Wymienić lub oczyścić redlice.
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11.GRAFIKA INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZA

Siewnik posiada następującą grafikę informacyjno-ostrzegawczą:
 1/              2/                3/                  4/                 5/                  6/             7/                 8/

Znaczenie symboli:
1. Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi

2. Przebywanie w strefie zagroŜenia jest dozwolone jedynie po zablokowaniu siłownika

3. Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa podczas pracy i włączonego napędu

4. Nie sięgać w obszar zgniatania, jeśli elementy mogą się poruszać.

5. Jazda na stopniach zabroniona.

6. Niebezpieczeństwo wycieku cieczy pod wysokim cisnieniem. Zapoznaj się z instrukcją ob-

sługi

7. Nie wchodzić w strefę wychylnych elementów

8. Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa, jeśli silnik jest w ruchu

Znaki 1-7 są umieszczone na bocznych ścianach zbiornika nawozu, znak 8 – na obudowie przeno-
śnika ślimakowego, nad koszem zasypowym nawozu.
Nalepka z oznaczeniem kierunku obrotów i liczby obrotów WOM – nad końcówką WPM na
siewniku – czarne oznaczenia na Ŝółtym tle.

Ponadto, na maszynie są umieszczone napisy:

„ZABRONIONE JEST WYKORZYSTANIE POMOSTU DO JAZDY W C ZASIE PRACY LUB
TRANSPORTU”  – na zbiorniku, czarne litery na  Ŝółtym tle.

„KONGSKILDE   Demeter Aeromat”   - na zbiorniku, białe litery na czerwonym tle.

Nalepka na zbiorniku nawozu (zółte tło, napisy czarne):
PRZESTRZEGAJ ZASADY BHP PODANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI
ZABRANIA SI Ę PRZEWOZU LUDZI NA SIEWNIKU
ZABRANIA SI Ę PRZEJAZDÓW PO DROGACH PUBLICZNYCH  (model 6 rz ędowy)

Podziałka regulacji ustawienia przekładni bezstopniowej,
Tabela wysiewu nawozu (nad przekładnią), i tabela ustawień przekładni napędu zespołów wy-
siewających (na obudowie przekładni).

WAśNE! - Wymienione wy Ŝej napisy i oznaczenia w przypadku zatarcia, uszko-
dzenia lub utraty, musz ą być uzupełnione takimi samymi nowymi,

które mo Ŝna naby ć w punkcie sprzeda Ŝy maszyny . Uzupełniane napisy
i oznaczenia musz ą być umieszczane w tych samych miejscach jak fabryczne.
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12. DEMONTAś.
DemontaŜ siewnika powinny przeprowadzać osoby uprzednio zaznajomione z jego budową.
Czynności te naleŜy wykonywać po ustawieniu maszyny w połoŜeniu roboczym na równym i
twardym podłoŜu. Ze względu na wielkości sił mogące przekraczać 200 N, podczas demontaŜu
poszczególnych podzespołów (ramiona znaczników, rama, zbiornik itp.) naleŜy korzystać z
urządzeń podnośnikowych.
Pamiętaj -urz ądzenia podno śnikowe stosowane podczas demonta Ŝu mo Ŝe obsłu-

giwa ć jedynie osoba posiadaj ąca odpowiednie kwalifikacje.

13. KASACJA
Kasację siewnika naleŜy przeprowadzić po uprzednim całkowitym jego demontaŜu polegającym
na oddzieleniu elementów gumowych, z tworzywa, z metali Ŝelaznych i metali nieŜelaznych.
Elementy gumowe i z tworzywa (ogumienie, uszczelki) naleŜy przekazać do wykorzystania
(przerób lub utylizacja) do przedsiębiorstw posiadających do odpowiednie urządzenia.
Wykorzystaniem odpadów gumowych do celów energetycznych zajmuje się cementownia
„Strzelce Opolskie” S.A. 47-100 Strzelce Opolskie ul. 1 Maja 50.

Zapami ętaj -spalanie olejów, tworzyw sztucznych, materiałó w gumowych w urz ą-
dzeniach do tego nie przystosowanych prowadzi do za nieczyszczenia środowi-

ska naturalnego i narusza obowi ązujące przepisy.

ZuŜyte oleje i środki smarne naleŜy przekazać poprzez prowadzące zbiórkę sieć stacji CPN lub
bezpośrednio do „Rafinerii Nafty Jedlicze S.A” 38-460 Jedlicze ul. T.Trzeciewskiego 14, gdzie
podlegają procesom przerobu celem powtórnego ich wykorzystania.
ZuŜyte elementy metalowe naleŜy przekazać na złom.
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14. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

Charakterystyka techniczna siewników punktowych pneumatycznych Aeromat

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
 miary

Siewnik punktowy pneumatyczny
Aeromat

1. Symbol maszyny S173 S173/1 S173/2
2. Symbol KTM 0824-114-317-302 0824-114-317-315 0824-114-317-328
3. Producent Kongskilde Becker GmbH u. Co. KG

Am Rottland 1 u.3
D-34399 Oberweser

4. Typ maszyny Zawieszana
5. Liczba sekcji  szt 4 6 8
6. Masa siewnika kg 670 1600 1850
7. Prędkość robocza km/h 4 – 10

Wymiary gabarytowe w
połoŜeniu roboczym
• długość mm 1850 2310 2400
• szerokość mm 2820 4500 5800

8. 

• wysokość mm 2020 2695 2850
Wymiary gabarytowe w
połoŜeniu transportowym
-długość mm 1850 2310 2370
-szerokośćx/ mm 2820 3200 2900

9. 

-wysokość mm 2030 2940 3200
10. Prześwit transportowy mm 250 250 250
11. Ciągnik współpracujący

- klasa ciągnika
- siła uciągu

-
kN

0,9
9

1,4
14

2,0
20

Układ jezdny
-liczba kół szt 2 2 4
-ogumienie 5,00-15 7,50-15 7,50-15

12. 

-ciśnienie w ogumieniu MPa 0,2 0,25 0,25
13. Pojemność zbiornika nasion dm3 15 15 15
14. Typ zespołu wysiewającego Tarczowy
15. Liczba zespołów

wysiewających
szt 4 6 8

16. Odległość rzędów redlic mm 45-80 60-80 75
17. Typ znaczników bocznych Talerzowe

Napęd: wał przegub-teleskop. Bondioli & Paves
-symbol 7101101CE007007
-wielkość 1
-nom.moment obrotowy Nm 210
-nom. przekazywana moc kW 12

18. 

-nom. dł. zsuniętego wału mm 1010
19. Pojemność zbiornika nawozu dm3 600 800 800

Przenośnik ślimakowy
-długość przenośnika mm - 2200
-średnica rury mm - 150
-rodzaj napędu - silnik hydrauliczny

20. 

-masa kg - 53
x/- bez uwzględnienia znaczników
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NOTATKI
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