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1 Bezpe�nostná technika 

1.1 V�eobecné predstavenie bezpe�nostno-technických predpisov 

VAROVANIE! 

Toto je bezpe�nostno-technický upozor�ujúci symbol. 

Ak vidíte takýto symbol na stroji alebo v návode na pou�itie,  

zvý�te opatrnos�, lebo nedodr�anie príslu�ného predpisu mô�e ma� za následok 

nehodu. Dôkladne si pre�ítajte v�etky bezpe�nostné poznámky a príkazy, ktorá 

nájdete v návode na obsluhu, a tie, z dôvodu zamedzenia nehôd s následkom 

�a�kých poranení alebo smrte�ným následkom, plne dodr�ujte!  

VAROVANIE! 

Bezpe�nostné �títky a znaky udr�ujte v dobre vidite�nom stave, 

ich nedostatky dopl�te, vyme�te ich, ak chýbajú ich �asti alebo 

sú po�kodené! Bezpe�nostné �títky je mo�né zaobstara� si od 

výrobcu. Odstra�ova� �títky zo stroja je ZAKÁZANÉ! 

VAROVANIE! 

Pred uvedením do prevádzky si pre�ítajte návod na pou�itie, 

nau�te sa, ako sa stroj bezpe�ne prevádzkuje, kontroluje a 

udr�uje. Nedopus�te, aby ktoko�vek prevádzkoval stroj bez 

dodr�iavania predpisov. 
1.326.700 

Udr�iavajte stroj v stave v súlade s pracovnými podmienkami! Neodborné, 

respektíve nepovolené modifikácie mô�u zhor�i� funkcie a �ivotnos� stroja a mô�u 

ohrozi� bezpe�nos�.

1.2 Význam bezpe�nostných �títkov 

Úlohou bezpe�nostných �títkou nie je ni� iné, ako poskytnú� pre osoby, 

zdr�iavajúce sa v blízkosti stroja �ahko zrozumite�né pokyny upozor�ujúce na 

nebezpe�enstvo, v záujme zní�enia nebezpe�enstva úrazu na minimum. Preto je 

teda dôle�ité, aby boli tieto �títky v�dy v dobre �itate�nom a neporu�enom stave. 
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a. Pred akouko�vek prácou vykonanou na stroji (údr�ba, 

mazanie, at�.) odstavte motor kombajnu a vyberte 

�tartovací k�ú�! 

1.326.703 

b. Ak ste kombajn odstavili v stave, ke� je adaptér zdvihnutý, 

tak pomocou náradia ur�eného na podopretie hydraulického 

pracovného valca kombajnu (pre zabránenie pádu), 

zabezpe�te zdvihový pracovný valec proti náhodnému pádu 

adaptéra. 
1.326.701 

c. Udr�ujte vhodnú vzdialenos� od stroja, ktorý je v prevádzke! 

K stroju sa smie priblí�i� len za jeho vypnutého stavu, ke�

sa u� na stroji zastavili v�etky rotujúce sú�iastky. 

1.315.438 

d. Dr�te sa �alej od rotujúcich sú�iastok stroja! Drtiace valce 

kukuri�ného adaptéra a jeho iné sú�iastky nie je mo�né v 

dôsledku ich funkcie, ktorú zastávajú, dokonale zakry�. Do 

stroja v prevádzke nedávajte ru�ne kukuri�né steblá alebo 

iné látky a nesna�te sa rukami odstráni� upchatie! Drtiace 

valce stiahnu steblo rýchlej�ie, ako by ste Vy dokázali pusti�

uchytenie látky. V dôsledku zabránenia nehodám s 

následkom zranenia osôb a smr�ou v�dy odstavte motor 

pred odstránením upchatia! 

1.326.702 

e. Nikdy neotvárajte a neodstra�ujte bezpe�nostný kryt, kým je 

motor kombajnu zapnutý! Udr�iavajte ka�dý kryt na svojom 

mieste! Vyhýbajte sa tomu, aby sa va�e ruky, nohy alebo 

akáko�vek �as� tela, respektíve o�atenie dotklo pohyblivých 

sú�iastok a �astí! Pred priblí�ením sa k týmto strojným 

elementom po�kajte, kým sa ich rotácia úplne nezastaví! 

  

1.326.705 1.326.704  
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f. Vyhnite sa pomlia�deninám! 

Vyzdvihnutý a neupevnený adaptér mô�e ne�akane 

spadnú�, preto sa od takého stroja dr�te �alej! 

1.315.439 

g. Pohyblivé, nastavite�né sú�iastky mô�u spôsobi�

zachytenie, preto sme tieto miesta ozna�ili �títkom. Nikdy 

nesiahajte na miesta s nebezpe�enstvom pomlia�denín, 

kým ste nevykonali bezpe�né uchytenie týchto �astí! 

1.315.590 

h. V prípade zapnutého motora sa mô�e kombajn náhodne 

pohnú�.Nikdy sa nepostavte medzi adaptér a kombajn, kým 

je motor v chode! 

1.326.706 

i. V prípade strojov vybavených drvi�om stebla je zvý�ené 

nebezpe�enstvo vyletenia predmetov zo stroja. 

Nezdr�iavajte sa v blízkosti zapnutého stroja! Dodr�ujte 

predpisy, vz�ahujúce sa na stav a údr�bu no�ov drvi�a 

stebla! 
1.315.440 

j. V prípade skladacích strojov pretrváva nebezpe�enstvo 

neo�akávaného zatvorenia, pádu výkyvných �astí 

(skladacích �astí). Je zakázané zdr�iava� sa v priestore pod 

výkyvnými �as�ami, respektíve otvorenými �as�ami! 

�

1.326.707 

k. Na niektorých typoch adaptérov sa nachádza vysokotlakový 

hydraulický systém. V prípade systému pod tlakom je 

zakázané rozobra� potrubný systém, alebo ho vystavi�

takému vonkaj�iemu vplyvu, ktorý mô�e spôsobi� jeho 

po�kodenie. 
1.332.254 
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l. Smer rotácie hnacích hriade�ov. 

1.332.252-3 

m. Celková d��ka kombajnu s nasadeným zbera�om na prívese 

mô�e celkovo prekro�i� povolených 12,0 alebo 18,75 

metrov, z tohto dôvodu sú to nadrozmerné vozidlá. Tieto 

nadrozmerné vozidlá, s vä��ou d��kou ako je povolená, 

mô�u vstúpi� do cestnej premávky len so �peciálnym 

povolením od správcu cesty. 

1.332.251 

1.3 Bezpe�nostné umiestnenie �títok 

��	AB�B�B��	CD�EAC��	AB�B�B ��	CD�EAC ��	EE�CEF

��	E	�AFF

Zlo�enie 
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VAROVANIE! 

Pozor! Na obrázku sme �títky znázornili len na jednej strane 

adaptéra, ale v skuto�nosti ich je potrebné umiestni� na oboch 

stranách stroja, symetricky! 

Ak sa po�kodí alebo chýba ktorýko�vek �títok, musí sa 

okam�ite vymeni�!  

1.4 Zoznam nebezpe�ných situácií 

Por.�. 
�as� stroja, zariadenia spôsobujúce 

nebezpe�enstvo 
Nebezpe�enstv 

1. Drtiace valce, posuvné re�aze Nebezpe�enstvo zachytenia a nakrútenia sa 

2. Podávacia závitovka Nebezpe�enstvo porezania a nakrútenia sa 

3. Okrajové kryty Nebezpe�enstvo pomlia�denín a zachytenia sa 

4. Re�azový pohon Nebezpe�enstvo zachytenia a nakrútenia sa 

5. Kardanové osi Nebezpe�enstvo nakrútenia sa 

6. Priestor medzi kombajnom a drtiacim valcom Nebezpe�enstvo postr�enia a nárazu 

7. Drvi� stebla Nebezpe�enstvo vyletujúcej drtiny, nárazu a porezania sa 

8. Kryty a vrcholy Nebezpe�enstvo po�myknutia sa a potknutia sa 

9. Nadvihnutý stroj Nebezpe�enstvo pomlia�denín 

10. Hydraulický systém Vysokotlaková injektá� kvapalín 

D

�
E



 Úvod 

10 

2 Úvod 

Vá�ený zákazník! 

�akujeme Vám, �e ste si zvolili ná� produkt. V nasledujúcej bro�úrke Vám chceme 

poskytnú� nieko�ko u�ito�ných informácií a pomoc pre optimálnu prevádzku 

adaptérov pre zber kukurice. Kúpili ste si kukuri�ný adaptér skon�truovaný na 

základe moderných princípov, pred jeho uvedením do prevádzky si pozorne 

pre�ítajte návod na pou�itie. 

V návode pre pou�itie sú uvedené pokyny tak pre modely s rebrami, ako aj so 4 

no�ovými drtiacimi valcami. Tieto pokyny, ak nie je uvedené inak, je mo�né pou�i� v 

prípade oboch modelov. 

Kukuri�ný adaptér sa vyhotovuje vo 6,8,12 riadkovej fixnej a 6,8,9,12 riadkovej 

uzatváracej verzii rámu, vo vyhotovení s vypínate�ným drvi�om stebla. 

VAROVANIE! 

Ka�dý ná� stroj je vybavený ozna�ením CE, �o znamená, �e 

produkt vyhovuje vz�ahujúcim sa po�iadavkám Európskej únie, 

tak z h�adiska bezpe�nostno-technických, ako aj trhových 

princípov. Produkt, vybavený týmto ozna�ením je mo�né 

distribuova� v ktorejko�vek krajine Európskej únie. 

VAROVANIE! 

Výrobca nie je zodpovedný za �kodu a/alebo zranenie 

spôsobené z dôvodu nedodr�ania pokynov v príru�ke pre 

obsluhu. 
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3 Ur�enie, funkcie, prevádzka 

Kukuri�ný adaptér, namontovate�ný na akýko�vek typ kombajnu, slú�i na �atvu 

zrelej kukurice, siatej v �írke riadkov 50,8 - 76,2 cm (20"-30"). 

Oddelenie kukuri�ných klasov zo stebla vykonávajú ved�a seba 

umiestnené drtiace jednotky. 

 Na prilo�enom obrázku znázor�ujeme funkciu drtenia tejto 

drtiacj jednotky. Kukuri�né steblo (4), ktoré sa dostane medzi 

drtiace valce (1,2), ktoré sa krútia oproti sebe medzi drtiacimi 

latkami (3) �ahajú drtiace valce (1,2) smerom dole. Sú�asne sa 

kukuri�ný klas (5), ktorý prichádza k drtiacim latkám (3) sa od 

kukuri�ného stebla odtrhne. Kukuri�ný klas (5) sa následne 

dostane pomocou ly�icových re�azí (6), pohybujúcimi sa nad 

drtiacimi latkami, do doná�acieho koryta (7) drti�a, kde ho 

podávacia závitovka (8) prepraví do stredu koryta a posunie 

ho smerom k �ikmému dopravníku kombajna. Po oddelení 

kukuri�ného klasu (5) sa kukuri�né steblo (4) dostane pod 

drtiacu jednotku. 

Ak je drtiaca jednotka vybavená aj drvi�om stebla, tak steblo, 

ktoré sa dostalo pod drtiacu jednotku, drvi� stebla(9), 

umiestnený pod, za drtiacou jednotkou rozseká, respektíve pokrája. 

VAROVANIE! 

Adaptér samostatne nie je funk�ný, svoju funkciu vie vykonáva�

len po namontovaní na kombajn, po jeho spojení, preto je z 

dôvodu bezpe�nej prevádzky nevyhnutné dodr�iava� pravidlá, 

predpísané pre obilný kombajn, ktoré súvisia s fungovaním 

adaptéra. Prácu mô�e vykonáva� len odborná osoba, ktorá 

disponuje s vhodnou strojnou skú�kou. 
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Drtiaci adaptér získava pohon z priebe�ného hriade�a �ikmého naná�a�a kombajnu 

cez kardanový hriade�. Kardanový hriade�, pohá�aný kombajnom, pohá�a drtiace 

jednotky prostredníctvom �al�ieho pohonu kardanovým valcom. Hriadele, 

pohá�ajúce drtiace jednotky si pohon odovzdávajú prostredníctvom re�azovej 

spojky. Adaptér je zabezpe�ený vo�i pre�a�eniu. Ka�dá jedna drtiaca jednotka je 

vybavená bezpe�nostným spína�om, ktorý je ulo�ený na prechodnom hriadeli 

drtiacej jednotky. Pohonom pre podávaciu závitovku je re�azový pohon. V prípade 6 

a 8 riadkových strojov získava závitovka pohon z priebe�ného hriade�a drtiacej 

jednotky na �avom okraji. V prípade 12 riadkových strojov získava podávacia 

závitovka pohon z oboch strán adaptéru. Pohon závitovky je tie� chránený vo�i 

pre�a�eniu. Disponuje s osobitným bezpe�nostným spína�om, ktorý je zabudovaný 

do re�azového kolesa, umiestneného na hriadeli závitovky. Nako�ko adaptér 

samostatne nie je schopný na prevádzku, jeho riadenie sa uskuto��uje po jeho 

prilo�ení na kombajn (vi� Adaptácia) a po vykonaní potrebných nastavení, 

podobne, ako v prípade �acieho stola pre obilie, z riadiacej kabíny kombajnu. 

Po uvedení do prevádzky je adaptér vhodný na �atvu, ktorú za�nite s prihliadnutím 

na nasledujúce zále�itosti: 

1. Po krátkom zvukovom signáli na�tartujte motor kombajnu! 

2. Potom, ako ste sa presved�ili o tom, �e sa v blízkosti adaptéru nikto 

nenachádza, spus�te adaptér tak, aby boli ly�iny drtiacej jednotky vo 

vzdialenosti 8-15 cm od zeme - v prípade správneho nastavenia, �pice 

rozde�ova�ov riadkov sa vtedy dotýkajú zeme - a následne zapnite pohon 

adaptéra! 

VAROVANIE! 

Drti� sa smie pohá�a� výhradne v stave pod�a ur�enia, v 

�atevnom (prevádzkovom) stave. 

3. �atvu za�nite v smere sejby kukurice! 

4. Postupujúc odporú�anou rýchlos�ou �atvy (7-8 km/h) ve�te adaptér po 

riadku! 

Núdzové odstavenie: 

Po�as �atvy sa mô�u vyskytnú� ne�akané udalosti, ke� je potrebné adaptér prudko 

zastavi� (odstavi� pohon a zastavi� kombajn). 
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Takéto prípady mô�u by� napríklad:  

- nehoda, 

- cudzia látka (polievacia hadica, plynová hadica, at�.) v poraste, ktorý sa dostal 

do adaptéra, 

- pre�a�enie (bezpe�nostné spína�e spínajú), 

- upchatie, zápcha, 

- iná prevádzková porucha, porucha stroja. 

VAROVANIE! 

Adaptér nedisponuje s osobitným zariadením na núdzové 

zastavenie, jej núdzové zastavenie sa uskuto��uje z riadiacej 

kabíny kombajnu. V ka�dom prípade dodr�ujte pokyny 

predpísané pre kombajn, vz�ahujúce sa na núdzové zastavenie 

adaptéru! 

Po�as prevádzky adaptéra je ZAKÁZANÉ opusti�

riadiacu/manipula�nú kabínku! 

Pou�ívanie v nesúlade s ur�ením mô�e by�: 

- �atva v odli�nom smere, ako je smer sejby: 

Adaptér je vhodný výlu�ne na �atvu v smere sejby (závislý od riadkov), v od 

tohto odli�nom smere, respektíve v prípade kukurice s nevhodnou �írkou 

riadkov sa parametre �atvy zna�ne zhor�ia (zvy�ujúca sa strata zrna, drvenie 

stebla v nevhodnej kvalite). 

- Adaptér je v príli� ve�kej vý�ke po�as �atvy: 

Drti� stebla je pripevnený k adaptéru napevno, preto pri prevádzke príli� 

vysoko (vzdialenos� medzi ly�inami drtiacej jednotky a zeme je vä��ia, ako 15 

cm) sa funkcia drtenia zna�ne zhor�uje (vysoké strnisko). 

- Adaptér sa nepou�íva na �atvu kukurice: 

Pri �atve iných rastlín, napríklad slne�nice vzniká zna�ná strata zrna a vplýva 

nepriaznivo na �ivotnos� stroja. (adaptér je prostredníctvom namontovania 

slne�nicovej vlo�ky vhodný aj na �atvu slne�nice.) 

- Príli� vysoká rýchlos� �atvy: 

Obvyklou rýchlos�ou �atvy je 7-8 km/h, ale bez akýchko�vek modifikácií je 

mo�né ho prevádzkova� aj rýchlos�ou 11-13 km/h. V prípade od tohto vä��ej 

rýchlosti sa ale mô�e zvý�i� nebezpe�enstvo straty zrna, respektíve nevhodnej 

kvality drvenia stebla. 
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 1.327.442 

4 Identifikácie, technické údaje 

4.1 Identifikácia 

Kukuri�ný adaptér je univerzálny, t.j. je mo�né ho namontova� aj na nieko�ko druhov 

obilných kombajnov prostredníctvom osobitnej montá�nej sady. V prípade 

objednávky pre konkrétny typ kombajnu tieto premontovacie vlo�ky namontujeme 

na kukuri�ný adaptér. Na�e stroje sú vybavené dátovým �títkom výrobcu, ktorý je 

umiestnený na �avej strane horného dr�iaka stroja. 

 Výrobné �íslo stroja bolo tie� uvedené ved�a �títku výrobcu, v poli bielej farby. 

Na dátovom �títku sú uvedené nasledujúce údaje: 

Názov a adresa výrobcu 

Typ kukuri�ného adaptéru: Rok výroby: 

Typ kombajnu: 

Výrobné �íslo: Váha: 

(kg)

Typové ozna�enie odkazuje na nasledujúce:

Riadkový: Kombajn: 

�truktúra:

Zlo�enie 

Fixný 
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Netto 

hmotnos�* 

(kg) 

2140 

2180 

3130 

4160 

2250 

2330 

3300 

3740 

4400 

Mazivá:                SAE 80W-140 a mazivo EP-00  

Rozte� zbernej závitovky:              560mm 

Vstupná rýchlos� hriade�a pohonu �acej jednotky: 550/min 

D��ka posekaného stebla:    50 mm v priemere, v závislosti od stavu plodiny 

Nastavenie �acej li�ty:                                 centrálne elektrické alebo hydraulické nastavenie z kabíny 

*Celková hmotnos� adaptéra sa mô�e lí�i� od hmotnosti uvedenej v tabu�ke, rozdiel sa mení v závislosti od montá�nej súpravy! 

Rozmery (v prepravnej polohe)

Vý�ka 

(mm) 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

D��ka 

(mm) 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

�írka 

(mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

3040 

3226 

3226 

3988 

4750 

Rozmery(v prevádzkovom stave) 

Vý�ka 

(mm) 

1410 

1410 

1449 

1449 

1584 

1584 

1584 

1584 

1584 

D��ka  

(mm) 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

�írka 

(mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

4299 

4609 

6135 

6895 

9180 

Typ 

6 riadkový s FIXným rámom 70cm 

6 riadkový s FIXným rámom 76,2cm 

8 riadkový s FIXným rámom 76.2cm 

12 riadkový s FIXným rámom 76.2cm 

6 riadkový s uzatváracím rámom 70cm 

6 riadkový s uzatváracím rámom 76,2cm 

8 riadkový s uzatváracím rámom 76,2cm 

9  riadkový s uzatváracím rámom 76,2cm 

12  riadkový s uzatváracím rámom 76,2cm
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5 Dodanie 

Adaptér dodávame s mazacími nápl�ami, na prepravnom stojane. 

Pred prevzatím adaptéra skontrolujte hladiny mazacích látok! 

VAROVANIE! 

S adaptérom je mo�né manipulova� vidlicovým vysokozdvi�ným 

vozíkom, alebo �eriavom. Pri vo�be zdvíhacieho zariadenia 

prihliadnite na hmotnos� adaptéra. 

Ke� adaptér zdvíhate vidlicovým vysokozdvi�ným vozíkom, vsu�te vidlice pod 

miesta prepravného dr�iaka ozna�ených �títkami. Dbajte na to, aby boli vidly 

umiestnené symetricky k stredovej �iare adaptéru. (vi�. foto). 

V prípade dvíhania �eriavom pou�ite dutý profil, priskrutkovaný na konce 

kukuri�ného adaptéra. Lano je potrebné pripevni� do oka dutého profilu, 

ozna�eného �títkom.

Pri dvíhaní mô�e by� uhol lana maximálne 90° (vi�. obrázok). 

Minimálna d��ka kábla pre uhol 90°: 

� pre 6-8 riadkové fixné a skladacie stroje: 2150 mm

� pre 12 riadkové fixné a skladacie stroje 11250 mm (v prípade 4ks lanových 

vetiev) 
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D��ka lana musí by� na oboch stranách rovnaká! 

VAROVANIE! 

Pou�ite len taký kábel, ktorého prípustné za�a�enie je vä��ie, 

ako hmotnos� stroja! 

Pri dvíhaní 12 riadkového stroja pou�ite 4 ks lanových vetiev! 

max. 90º 
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6 Montá� kukuri�ného adaptéra na kombajn 

Po zlo�ení z prepravného vozidla: 

• odstrihnite zmr��ovaciu fóliu, 

• odstrihnite pripev�ovacie pánty a �pice rozde�ova�ov riadkov odpojte zo 

stroja. 

Po vykonaní vy��ie uvedených zále�itostí je potrebné stroj ulo�i� do vodorovnej 

polohy a je potrebné ho postavi� na oporné no�i�ky. 

Ulo�enie stroja sa uskuto��uje �eriavom, prostredníctvom drôteného lana 

zaveseného do zdvíhacích hákov, pou�ívaných pri dvíhaní stroja. 

Po ulo�ení odmontujte prepravný stojan! 

VAROVANIE! 

Po vykonaní vy��ie uvedených operácií - nako�ko sme na 

kukuri�ný adaptér vo výrobe namontovali vlo�ka potrebné pre 

pripojenie - naná�a�om zodvihnite kukuri�ný adaptér, úplne ho 

zdvihnite a zabezpe�te ho proti pádu, a následne 

prostredníctvom nasledujúcej spodnej poistky, ktorá sa mení v 

závislosti od kombajnu, dole prichy�te adaptér k naná�a�uthe!  

V prípade uzatváracích strojov odstrá�te pripev�ovacie skrutky, 

potrebné pre prepravu, ktoré na oboch stranách spájajú prípojný 

rám a hlavný rám! 
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6.1 V nasledujúcich predstavujeme postup namontovania kukuri�ného 

adaptéra v prípade nieko�kých typov kombajnov. 

6.1.1 New Holland; Case AFX; MF 8680; 8780; Gleaner R; Gleaner C; 

�

Nastavte rameno �ikmého naná�a�a k svorke. Ak nie je mo�né nastavi� správnu 

pozíciu, vyme�te pôvodné rameno �ikmého naná�a�a na rameno prilo�ené k vlo�ke 

otvoru. 

UPOZORNENIE! V prípade adaptácie Case 

AFX je potrebné zo stre�ného plechu 

zachytáva�a z�n odstráni� perforovanú �as�! 

6.1.2 John Deere 

Dieru konzoly nastavte do línie osy pripev�ovacieho �apu! Strunový zais�ovací �ap 

dopravníka vsu�te do diery v konzole. 
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6.1.3 Claas Mega, Claas Dominator, Claas Lexion 

V prípade, ak je rozdiel v osovej línii uchytávacieho hriade�a a líniou osi diery 

pripev�ovacieho listu dopravníka, tak nastavte zais�ovací list dopravníka, následne 

upevnite zais�ovací �ap. 

6.1.4 MF32-40 � S 52.153=>

V prípade, ak je rozdiel v osovej línii uchytávacieho hriade�a a líniou osi diery 

pripev�ovacieho listu dopravníka, tak nastavte zais�ovací list montá�nej vlo�ky, 

následne upevnite zais�ovací �ap. 

6.1.5 Case-IH 1000 - 2000 
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6.1.6 Deutz-Fahr 

6.1.7 Fiat-Laverda 
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6.1.8 ACROS 

Montá� adaptéra na �ikmý dopravník: 

1. Príprava �ikmého dopravníka pre montá� adaptéra.

1.1. Odmontova� zo �ikmého dopravníka rám a medzikus s nahadzovacím 

valcom. 

1.2. Uvo�ni� blokovanie spodných strún, blok bo�ných strún odmontova�

prostredníctvom s�ahova�ov. Tie� odmontova� dve struny, ktoré sú 

umiestnené nad �ikmým dopravníkom. 

1.3. Pozdvihnú� spodný hnací hriade� �ikmého dopravníka, �ím sa uvo�nia 

spodné podpery a uchyti�. 

1.4. Vykrúti� skrutku M16 a� po dotyk so závla�kou.  Odmontova� M12 skrutky. 

Podpory oto�i� a� do zhody ich otvoru so závitom s otvorom bo�nej steny, 

vlo�i� skrutku M12 a zaskrutkova� ju a� na doraz. Dotiahnu� skrutky M16 

tie� na doraz. Uvo�ni� uchytenie spodného hnacieho hriade�a �ikmého 

dopravnika. 

1.5. Namontova� na �ikmý dopravník medzikus (1) s fixným vhadzova�om a 

pripevni� s odmontovanými skrutkovými spojovacími materiálmi. 

1.6. Na pravú a �avú stranu namontova� na konzolu �ikmého dopravníka dva 

u�ahováky a pripevni� ich ku hriade�u (4) pomocou závla�ky (5). 

1.7. Z predlohového hriade�a na pravej strane �ikmého dopravníka odmontova�

ozubené koleso z=18 a namontova�

ozubené koleso z=16. Odstráni�

jeden prechodný �lánok z re�aze a 

namontova� pohonnú re�az 

nahadzova�a na svoje miesto. Uvies�

kontúru re�aze do roviny a nastavi�

pnutie re�aze. 

2. Pripravi� adaptér pre montá� na �ikmý 

dopravník. 

Uzatvárací �tít (3) oto�i� smerom k adaptéru 

tak, aby nevyt��al mimo bo�ného plechu 

adaptéru. 

3. Montá� adaptéra na �ikmý dopravník. 
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Spusti� �ikmý dopravník tak, aby hákové �apy (6) medzikusu (1) boli ni��ia, ako 

háky rámu adaptéra (7). Prís� s kombajnom k adaptéru a vsunú� hákové �apy do 

otvorov pre háky. Zdvihnú� adaptér prostredníctvom �ikmého naná�a�a. Zdvihnú�

háky (8) umiestnené v spodnej �asti adaptéra z �avej a pravej strany a� po zhodu 

otvora, nachádzajúcich sa na hákoch a na konzolách (9), vlo�i� �ap (10) a uchyti�

ho so závla�kou (11).  

Pri�ahovaciu páku (2) predo�le pripravenú a pripevnenú na jednom konci pripevni�

jej druhým koncom ku konzolom (12) pomocou skrutiek s okami (13) umiestnenými 

na horných hákoch adaptéra a upevni� s hriade�om a závla�kou. 

Vlo�i� tesniaci plech medzi bo�né plechy medzikusov, aby sa dotýkal spodného 

plechu, a dole umiestni� po dva pru�iny (14) z pravej a �avej strany do správnej 

pozície. 

6.1.9 RSM-181 

Vytiahnite pripev�ovací �ap na adaptéri! 

Nasa�te bajonet �ikmého dopravníka na pripev�ovací hák adaptéra. Pripevnite 

adaptér k �ikmému dopravníku s dolným pripev�ovacím �apom! 

Uistite sa, �e je správne zabezpe�ený bezpe�nostný �ap! 

Výmena riadeného prstového vhadzova�a na fixný prstový vhadzova� na �ikmom 

dopravníku: 

1. Odmontova� �ací stôl alebo iný adaptér zo �ikmého dopravníka kombajnu. 

2. Prostredníctvom hákov uchyti� rám. 

3. Na blokoch vyrovnávacieho diela odmera� d��ku pru�ín, nachádzajúcich sa na 

pravo, v�avo a pod �ikmým dopravníkom. Následne blok pru�ín povoli�. 

4. Odmontova� pru�iny (5) z rámu (6). 

5. Odmontova� u�ahovacie ty�e (7) a (8) z rámu (6). 

6. Spusti� rám (6) a� na doraz. 
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7. Z pravej strany �ikmého dopravníka odmontova� re�az (9). 

8. Z vhadzova�a (10) odmontova� bezpe�nostný vypína� s klinom (11) a 

spojovacími dielmi. 

9. Z rámu �ikmého dopravníka odmontova� kryciu dosku (12). 

10. Z pravej strany �ikmého dopravníka odmontova� kozu obrázok (13) vhadzova�a 

(10). 

11. Za podr�ania vhadzova�a vykrúti� aj z pravej strany, aj z �avej strany 3-3 ks 

skrutiek (14) a (15), ktoré dr�ia lo�iskové puzdro.

12. Vpredu vybra� vhadzova� (10) spolu s lo�iskovými puzdrami (16 a 17) z rámu 

�ikmého dopravníka. 

13. Namiesto vymontovaného vhadzova�a obilia (10) namontova� vhadzova�

kukurice (18), spolu s ochrannými krytmi (19 a 20).

14. Namontova� na pravú stranu �ikmého dopravníka kozu (21). 

15. Namontova� na pravú stranu �ikmého dopravníka 2 ks skrutiek (14), ktoré 

pridr�iavajú ochranný kryt, ktorý bol u� dávnej�ie odmontovaný (19). 

16. Na vhadzova� kukurice namontova� predtým odmontovanú kozu (13). 

17. Namontovanie podáva�a kukurice do lo�iskového puzdra je potrebné vykona�, 

ako je to znázornené , a to tak, �e vhadzova� po�as rotácie nesmie zasahova�

do �ikmého dopravníka. 

18. Namontova� spä� bezpe�nostný spína� a re�az (11 a 9). 

19. Namontova� spä� skor�ie odmontovaný ochranný kryt (12). 

20. Zodvihnú� rám (6) a uzamknú� ho hákmi (1). 

21. Pripoji� spä� k rámu �ahacie ty�e (7) (8) a pru�iny (5). 

22. Natiahnu� pru�inové napína�e (2,4 a 3)na základe odmeraných výsledkov. 
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Mechanizmus drvi�a po�as zberu obilia 

alebo kukurice v podáva�i: aby ste 

zoradili re�azové kolesá v rovine, 

re�azové koleso podáva�a musí by� v 

nasledujúcej poloh: 
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6.2 Po zabezpe�ení adaptéra na kombajne nasledujú �al�ie kroky 

VAROVANIE! 

Nevykonávajte nasledujúce kroky, kým nebude na kombajne 

správne nasadený a zabezpe�ený zbera� na kukuricu a nebude 

zasunutý zastavova� valca zdvíhania podáva�a kombajnu! 

Odmontujte dutý profil 

umiestnený pod stojanom 

drtiacej jednotky. 

�pice rozde�ova�ov riadkov umiestnite (nakliknite) na �apy (1) horného krytu! V 

záujme �ah�ej montá�e, najprv uvo�nite �es�hranné skrutky (2), ktoré prichytávajú 

�ap horného krytu, pripevnite �pic rozde�ova�a riadkov z vonkaj�ej strany 

prostredníctvom imbusových skrutiek (3), následne utiahnite predo�le uvo�nené 

�es�hranné skrutky! Rozlo�ený poh�ad pre u�ah�enie montá�e sa nachádza na 

strane 21/A zoznamu náhradných sú�iastok. 

Nastavte rameno (4) pre podporu �picu rozde�ova�a riadkov v súlade s 

po�adovanou vý�kou, následne ho upevnite �es�hrannou skrutkou (5) a 

samoistiacou maticou (6)! V prípade, �e je potrebné aj jemnej�ie nastavenie, je to 

mo�né vzadu prostredníctvom matice (7) na skrutke s okom. 

Aj v prípade krajného krytu je potrebné postupova�, ako je uvedené vy��ie. 

Po vykonaní vy��ie uvedeného postupu, pripojte elementy pre spoenie pohonu, 

respektíve kardanové hriadele! Stroje dodávame s kardanovými hriade�mi, ktoré sú 
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od výroby vybavené ochranným krytom, respektíve aj pre pohon kukuri�ného 

adaptéra ich montujeme s originálnymi ochrannými krytmi. 

VAROVANIE! 

Po pripojení k prechodovému hriade�u �ikmého dopravníka, na 

základe pokynov uvedených v návode na pou�ívanie kombajnu, 

pou�ite pôvodný ochranný kryt dopravníka! 

Na zabránenie rotácie krytu kardanového hriade�a, pripevnite 

obidva re�aze, slú�iace na zabránenie pooto�enia ku kukuri�nému 

adaptéru! 

6.3 Pripojenie elektrického nastavenia drtiacich latiek  

Pripojenie elektrického nastavenia drtiacich latiek sa uskuto��uje pod�a 

nasledujúceho obrázku: 
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Po�iato�ný stav: �ací valec je v rozlo�enej polohe 
Valec A1 a A2 � zdvíhanie a zní�enie krídel 
Valec B1 a B2 � zdvíhanie a zní�enie plastového krytu 
Valec C � otváranie a zatváranie �acích lí�t 
Valec D1 a D2 � uzamknutie a odomknutie krídel 

Po�iato�ný stav: �ací valec je v zlo�enej polohe
Valec A1 a A2 � zdvíhanie a zní�enie krídel 
Valec B1 a B2 � zdvíhanie a zní�enie plastového 
krytu
Valec C � otváranie a zatváranie �acích lí�t 
Valec D1 a D2 � uzamknutie a odomknutie krídel 
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Správne poradie pohybu valcov po�as skladania je nasledujúce: 

1. Zais�ovacie valce (D1, D2) a plastové sklopné deli�e (B1, B2) sa musia 

pred��i� do koncových polôh. 

2. Po kroku 1. �pi�ka zdvíhacích valcov (A1, A2) musí zlo�i� krídla. 

V prípade, �e sa zdvíhacie valce spustili predtým, ako ostatné valce (D1, D2, B1, 

B2) dosiahli svoju koncovú polohu, potom sa nastavovacia skrutka pretlakového 

ventilu musí oto�i� o pol otá�ky v smere hodinových ru�i�iek. 

Tento postup opakujte, a� kým sa nedosiahne vy��ie uvedené poradie.  

6.5 Montá� na iný typ kombajna 

Ak chcete pripoji� �ací valec na iný typ kombajna je potrebná montá�na súprava. 

�al�ie informácie o montá�nych súpravách nájdete v katalógu náhradných dielov. 

Pomoc vám tie� mô�e poskytnú� na�a zákaznícka podpora. Tieto montá�ne 

súpravy je mo�né objedna� od výrobcu. 

VAROVANIE! 

V prípade montá�e zbera�a na iný typ kombajnu v�dy 

namontujte ka�dú bezpe�nostnú plat�u, ktorá sa dodala s 

montá�nou súpravou! 

Nastavovacia skrutka 



 Uvedenie do prevádzky 

30 

7 Uvedenie do prevádzky 

Po namontovaní navrhujeme skú�obné zabehnutie stroja, ktorého �asový rozsah je 

20 minút. Po na�tartovaní obilného kombajnu zapnite pohon kukuri�ného adaptéra 

a pomaly ho spú��ajte. V ka�dom prípade sa vyhnite zapnutiu pohonu vo vysokých 

otá�kach, lebo zrýchlenie zotrva�nej hmoty má o 8-10 krát vy��ie nároky, ako 

celková za�a�enie po�as prevádzky, z toho dôvodu sa mô�u pohonné elementy a 

bezpe�nostné spína�e po�kodi�. Po chode na pomalých otá�kach zdvihnite otá�ky 

do strednej rýchlosti. Sluchom sa presved�te, �e stroj sa krúti bez abnormálnych 

zvukov. Ak nezistíte �iadny abnormálny stav, zvý�te otá�ky na maximum a nechajte 

stroj spustený pribli�ne 10 minút. Po zabehnutí skontrolujte pohonné prvky, skrutky 

a teplotu pohonných agregátov (max. 40-60°C)! 
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8 Úlohy pre vyladenie a nastavenie 

8.1 Rám 

Stojan pre podoprenie stroja je potrebné pred 

zlo�ením stroja nastavi� tak, aby medzi zemou a 

spodným dr�iakom kukuri�ného adaptéra bola 

vzdialenos� pribli�ne 30 cm. Pohybovanie so 

stojanom je mo�né po vytiahnutí zais�ovacieho 

�apu. 

8.2 Podávacia zavitovka 

Na konci podávacej závitovky sa nachádza bezpe�nostný spína� pre zabránenie 

pre�a�eniu a deformáciám. Bezpe�nostný spína� sa nachádza na �avej strane 

závitovky, respektíve v prípade 12 riadkových adaptérov aj na pravej strane. 

V niektorých prípadoch mô�e by� potrebné zmeni� po�et otá�ok závitovky. Pohonné 

koleso je mo�né zmeni�, následkom �oho sa zmení po�et otá�ok v súvislosti s 

aktuálnymi prevádzkovými okolnos�ami. 

Nastavenie vý�ky závitovky: 

1. Rozpojenie pohonnej re�aze 

2. Uvo�nenie úchytných skrutiek 

nastavovacieho plechu 

3. Zdvih / spustenie podávacej závitovky 

prostredníctvom M12 matíc 

4. Nastavenie napína�a re�aze 

5. Koleso pre vedenie re�aze 

6. Nastavenie smerom dopredu/dozadu 

podávacej závitovky prostredníctvom 

M12 matíc 

Stroje s fixnou kon�trukciou: nastavenie kladky je mo�né so skrutkami s ozna�ením 

3 a 6. 

Uzatvárate�né stroje: Skrutky s ozna�ením 3 a 6 slú�ia pre pripevnenie kladky, nie 

je mo�né ich pou�i� na nastavenie kladky! 
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V závislosti od po�iadaviek zákazníka, je mo�né podávaciu závitovku doru�i� v 

dvoch rôznych vyhotoveniach: 

                

Vyhotovenie s ty�kou prstu �neku Vyhotovenie s prídavným závitom 

závitovky  

8.3 Pohonné ústrojenstvo 

Bo�ný pohon je s jedným kardanovým hriade�om alebo dvojitým kardanovým 

k�bovým (1) pohonom. Pod�a továrenského nastavenia je kombinácia pohonného 

ústrojenstva (2) nastavená tak, aby bol po�et otá�ok drtiacich jednotiek v prípade 

akéhoko�vek kombajnu pribli�ne 550  . Tento pohá�ací stav je vytváraný 

pastorkovým pohonom v rámci pohonnej jednotky. Zmena pohá�acieho stavu je 

mo�ná celkovou výmenou pohonného agregátu. 

Dvojitý kardanový k�bový pohon 

                  (JD, NH) 

    Pohon kardanovou osou 

        (Mega - Lexion, MF) 

Systém bo�ného pohonu si nevy�aduje osobitné vyladenie, nastavenie. 

8.4 Drtiave jednotky 

V zozname náhradných sú�iastok nájdete schematické zobrazenie, ktoré zobrazuje 

pou�itie drtiacich jednotiek kukuri�ného adaptéra s rôznou �írkou riadkou, pod�a 

�ísla výkresu.  
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8.4.1 Nastavenie drtiacich valcov 

Po�as vyladenia alebo nastavenia je potrebné 

dodr�a�, respektíve skontrolova� nasledovné: 

8.4.2 Vzdialenos� osi drtiaceho valca 

Adjust the shafts parallel to each other by setting 

62mm between the two bearing housings as shown 

in the illustration. This distance can be increased or 

decreased by using a washer spacer, as required. 

8.4.3 Pozícia �pica drtiaceho valca 

Pre podopretie �pirálového konca drtiaceho valca pou�ívame 2 

ks uzatvorené guli�kové lo�iská. Jeho ochranu zabezpe�uje 

labyrintové tesnenie. V prípade správneho nastavenia, v 

dôsledku kon�truk�ných rozmerov, je vzdialenos� medzi 

stojacím �picom podpery a �pirálou rotujúceho drtiaceho valca 

medzi 0,5 a 1 mm. 

8.4.4 Kontrola nastavenia do roviny 

Jednorovinnatos�  drtiacich valcov vyplýva z montá�e pohonného agregátu drtiacej 

jednotky, ale paralelnos� dr�ania osí je potrebné skontrolova�. Rota�né osy 

drtiacich valcov musia by� rovnobe�né, tak vzh�adom vzájomne, ako aj k línii rámu 

drtiacej jednotky. 
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Správne nastavenie Nesprávne nastavenie 
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8.5 Nastavenie drtiacich latiek 

Továrenské základné nastavenie je 27-32 mm. Základným h�adiskom je, aby bola 

vzdialenos� drtiacich latiek pri �pirálach drtiacich valcov o 5 mm u��ia, ako zo 

strany od pohonného ústrojenstva. Centrálny nastavovací mechanizmus pre drtiace 

latky nastavuje o 6 mm u��ie a o 10 mm �ir�ie. Na základe znalosti týchto hodnôt 

nastavte mechanizmus do krajných hodnôt /stla�ený stav/. Pohyblivú drtiacu latku 

(1) nastavte k fixnému vpredu na 21 mm, vzadu na 26 mm, následne ju upevnite! 

Po prevádzke mechanizmu je mo�né 27-32 mm nastavi� centrálne. Sna�te sa o 

nastavenie rovnakých hodnôt v ka�dom riadku, lebo ib v tomto prípade pracujú 

drtiace jednotky rovnako! Fixnú drtiacu latku mô�eme tie� nastavi� uvo�nením 

�tyroch kusov imbusových skrutiek (3) a� do 14 mm. �i�e s ozna�eniami 

uvedenými na obrázku A = 21 a B = 26 pri nastavení po montá�i, ako aj A = 27 a B 

= 32 po nastavení prostredníctvom centrálneho mechanizmu. 

8.6 Nastvenie �istiacich no�ov (1,2) 

Optimálny a potrebná vzdialenos� medzi no�mi je 0,5-1 mm. Túto hodnotu 

posta�uje nastavi� len pri jednom drtiacom rebre / no�i a krútením skontrolova�

vzdialenos� ostatných rebier / no�ov. Nastavenie �istiacich no�ov je mo�né po 

uvo�není 4 ks M8 skrutiek (3). Aj nastavenie druhého �istiaceho no�a sa 

uskuto��uje obdobným spôsobom (vi� obrázok �íslo). 
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8.7 Napínanie re�aze drtiacej jednotky 

Rozmery prednapínacej struny sú ur�ené tak, �e si nevy�aduje pravidelnú úpravure 

donastavenie. 

8.8 Prevodovka � nastavenie �es�hranného hriade�a a vôle prevodovky. 

V prípade správneho skompletizovania, vhodné symetrické osy �es�hranných 

hriade�ov drtiacich valcov, respektíve �es�hranných dier musia navzájom uzatvára�

90º-vý uhol. 

Hodnotu uhla nie je potrebné zmera�, nako�ko nesprávne nastavenie ozubenia 

spôsobí hrubý rozdiel, pozíciu je potrebné skontrolova� poh�adom. Medzery medzi 

ozubením sú v súlade s prvkovým ozubením priemerné, ale je dôle�ité, aby v 

ka�dom prípade boli nejaké.  

Je mo�né skontrolova� pooto�ením hriade�ov, zodpovedá pribli�ne 1º. Ich 

nastavenie sa uskuto��uje zmenou mno�stva vymedzovacích podlo�iek. 
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8.9 Kardanové hriadele 

Adaptéry dodávame spolu s kardanovými hriade�mi, ktoré sú potrebné pre pohon. 

Na za�iatku ka�dej sezóny hriadele odmontujte a premastite ich! 

8.10 Umelohmotné kryty 

�pice rozde�ova�ov riadkov je potrebné nastavi� tak, �e ke� sú ly�iny drtiacej 

jednotky od zeme 8 cm, nech sa �pice nedotýkajú zeme. Kovový �pic nie je mo�né 

nastavova�. 

Transportná pozícia 

Výrobca a distribútor nezodpovedajú za �kody, vzniknuté z dôvodu nesprávneho 

nastavenia. 

Rebrový pohon No�ový pohon 
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8.11 Ovládanie vý�ky automatického zbera�a 

�truktúra elektroniky ovládania vý�ky zbera�a je plne konzistentná s elektronikou 

kombajnu. Proces kalibrácie, ktorý závisí od typu kombajnu, by sa mal vykonáva�

tak, ako je popísané v prevádzkovej príru�ke. 

Prepravná poloha Pracovná poloha 

Vý�ka zbera�a skontroluje, �i je upevnený gumený posuvný prvok tak, ako je 

zobrazené na obrázku v�avo, ke� sa dodá zbera� na kukuricu. Posuvný prvok sa 

nachádza v pracovnej polohe, ak sa vyberie skrutka s ozna�ením �A� a prere�e sa 

kábel s ozna�ením �B�. Gumený posuvný prvok umiestnite do polohy zobrazenej na 

obrázku vpravo. Následne dotiahnite obidve skrutky uvedené na obrázku vpravo. 

8.12 Montá� súpravy pre zber slne�níc 

VAROVANIE! 

Povolená vzdialenos� medzi no�mi je    

0,5-1 mm! 
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�íslo dielu: Názov: 6R 8R 9R 12R 4+2R 4+2x2R 6+2x3R 

1.377.153 
Súprava pre zber 

slne�níc - �avý 
- - - - 1 kúsky 1 kúsky 1 kúsky 

1.377.154 
Súprava pre zber 

slen�níc - správny 
6 kúsky 8 kúsky 9 kúsky 12 kúsky 5 kúsky 7 kúsky 11 kúsky 

Odstrá�te odlamovacie valce spolu s vodiacimi 

doskami a chráni�mi pred prachom! 

Odstrá�te obidve skrutky so zápustnou hlavou. Vlo�te 

kryciu dosku a zaistite ju skrutkami, ktoré ste predtým 

odstránili!

Pod�a vy��ie uvedenej tabu�ky si zvo�te správny typ a 

ve�kos� súpravy pre zber slne�níc pre vá� adaptér! 

V prípade sklopného adaptéra je potrebné, aby verzia 

LH súpravy pre zber slne�níc bola namontovaná na 

poslednej odlamovacej jednotke na pravej strane 

hlavného rámu! 

Odstrá�te zbernú re�az spolu s pru�inou na napínanie 

re�aze!  

Odstrá�te vodítko re�aze a �aciu li�tu!  
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Demontované diely odlo�te do krabice a umiestnite medzi ne bublinkovú 

fóliu!

VAROVANIE! 

Hlavnou funkciou adaptéra je zber kukurice. Pou�itie súpravy 

pre zber slne�níc sa odporú�a len na malom priestore (0 � 50 

h/rok). Zber vä��ieho mno�stva spôsobí výrazne rýchlej�ie 

opotrebenie (ovplyvnené sú najmä plastové kryty). Výrobca 

nepreberá �iadnu zodpovednos� za po�kodenie spôsobené 

nadmerným pou�ívaním adaptéruadapter!

Namontujte súpravu pre zber slne�níc 

tak, ako je to zobrazené na obrázku 

pomocou �tyroch kusov skrutiek so 

zápustnou hlavoubolt! 

Skrutka so 

zápustnou hlavou 

M10 

Znovu pripevnite napína� re�aze a 

zbernú re�az tak, ako je to zobrazené 

na obrázku! 

Na pru�inu dajte poistný krú�ok a 

následne zaistite krú�ok vo 

vzdialenosti 80 mm od spodnej �asti 

pru�iny! 

Pri in�talácii zbernej re�aze sa uistite, 

�e záchytky sú v rovnakej 

vzdialenosti od seba a re�az sa 

nachádza v správnej polohe na 

re�azovom kolese! 
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9 Technické pokyny pre montá� ochrannej siete pre slne�nice 

9.1 Vytvorenie potrebných vrtov na hornom dr�iaku: 
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Vzdialenosti ozna�ené na obrázku sú závislé od adaptéra, ktoré uvádzame v 

nasledujúcej tabu�ke: 

  X1 Y1 X2 Y2 Z Diery Ø 

Cornado 

FIXný 6R 
579 mm 659 mm - - 30 mm 11 mm 

Cornado 

FIXný  8R 
973 mm 1053 mm - - 40 mm 11 mm 

Cornado 

FIXný 12R 
973 mm 1053 mm 2525 mm 2605 mm 40 mm 11 mm 

9.2 Montá� stredných sietí: 

� Vtiahnutie nitových matíc do vrtov, vyhotovených v prvom kroku. 

Naskrutkovanie pätiek (obj. �.: 1.379.824)  

� So skrutkou 10x25 pripevnite Dr�iak (obj. �.: 1.379.829) k Pätke. 

M8 nitových matíc1.329.824 

M8 x 25 skrutka 

Adaptér rám 
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So skrutkou M8x25 pripevnite strednú �as� siete a fixné siete k dr�iaku. 

1.379.829 

1.379.825 

M10 matkaM10 x 25 skrutka

M8 matka 1.331.640 1.379.829 M8 x 25 skrutka
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9.3 Umiestnenie nastavite�nej siete: 

� Nastavite�né siete pripevnite skrutkami M8x20 k fixnej �asti siete. 

9.4 Namontujte a pripevnite bo�né dr�iaky:

Adaptéry CORNADO (Výmena existujúcich bo�ných dr�iakov siete: 

1.376.721 na 1.379.795; 1.376.722 na 1.379.796). 

M8 x 20 skrutka

M8 matka

1.379.795 � pravá
1.379.796 � �avý 

M8 podlo�ka 

M8 x 30 skrutka
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9.5 Pripevnenie bo�ných sietí: 

� Ozna�te diery na plastovom kryte 

� Vytvorte diery 9mm 

� Naskrutkujte plastovú inzertnú maticu 

� Bo�nú sie� pripevnite do plastového krytu skrutkami M8x20. 

Ozna�enie úchytných bodov, 

miesto inzertných matíc. 

1.379.795 � pravá

1.379.796 � �avý

1.379.813 � pravá

1.379.814 � �avý
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9.6 Pripevnite k sebe prvky cez oválne diery. 

Skontrolujte, �i sú prvky vo�i sebe, ako aj vo�i rámu stabilné. A opatrným 

zdvihnutím �ikmého dopravníka o tom, �e sie� nezasahuje do kabíny 

kombajnu.  

9.7 Pou�itie polo�iek pod�a typu adaptéra: 

Por.�
�ísla 

kreslenie 
Názov: 

Cornado
 6 riadkový 
s FIXným 
rámom

Cornado 
8 riadkový s 

FIXným 
rámom

Cornado   
12 riadkový 
s FIXným 
rámom

1. 1.331.635 SIETE ZVÁR. 1 - - 
1. 1.331.640 SIETE ZVÁR. - 1 3 
2. 1.379.824 PODSTAVEC ZVÁR. 2 2 4 
3. 1.379.829 DR�IAK ZVÁR. 2 2 4 

4. 79410002566
�ES�HRANNÉ SKRUTKY 
10X25 DIN933/8.8  
POZINK. 

4 4 8 

5. 74910000066
PLASTOVÁ VLO�KA MATKA 
M-10 DIN 985/8 POZINK. 

4 4 8 

6. 96717970000 NITOVANIE MATICA M8x16 5 5 10 

7. 79408003066
�ES�HRANNÉ SKRUTKY 
8x30 DIN 933/8.8 POZINK. 

4 4 8 

8. 1.379.805 FIXNÝ SIETE ZVÁR. 2 - 2 
8. 1.379.809 FIXNÝ SIETE ZVÁR. - 2 - 

9. 79410002566
�ES�HRANNÉ SKRUTKY 
10X25 DIN 933/8.8 POZINK. 

4 4 8 

10. 74910000066
PLASTOVÁ VLO�KA MATKA 
M-10 DIN 985/8 POZINK. 

4 4 8 

11. 1.379.830 
NASTAVITE�NÝ SIETE 
ZVÁR. �AVÝ 

1 1 1 

12. 1.379.799 
NASTAVITE�NÝ SIETE 
ZVÁR. PRAVÁ 

1 1 1 

13. 79408002066
�ES�HRANNÉ SKRUTKY 
8X20 DIN 933/8.8 POZINK. 

18 18 18 

14. 74908000066
PLASTOVÁ VLO�KA MATKA 
M-8 DIN 985/8 POZINK. 

8 8 8 

15. 1.379.795 
VONKAJ�EJ DR�IAK 
PRAVÁ 

1 1 1 

16. 1.379.796 VONKAJ�EJ DR�IAK �AVÝ 1 1 1 

17. 1.379.813 
BO�NÉ SIETE ZVÁR. 
PRAVÁ 

1 1 1 

18. 1.379.814 BO�NÉ SIETE ZVÁR.. �AVÝ 1 1 1 

19. 74908000066
PLASTOVÁ VLO�KA MATKA 
M-8 DIN 985/8 POZINK. 

4 4 4 

20. 96714446000
NITOVANIE MATICA M8x13 
14446 

8 8 8 
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10 �atva 

Adaptér je po vykonaní nastavovacích úloh a uvedení do prevádzkového stavu 

vhodný na �atvu (vi� predchádzajúce kapitoly). 

Adaptér sa smie uvies� do chodu len v �acej polohe! 

VAROVANIE! 

Kon�truk�né vyhotovenie, spolu s predpísanými dennými 

kontrolami a dodr�iavaním bezpe�nostných predpisov 

zabezpe�í, �e nô� pre drtenie stebla sa nemô�e uvo�ni� od 

dr�iaka no�ov, ale je potrebné vzia� do úvahy také ne�akané 

okolnosti, �e sa nô� zrazí s cudzím materiálom, kame�om, 

alebo iným predmetom, nachádzajúcim sa na zemi. Z tvrdenej 

�epele no�a mô�u v neur�enom smere vyletie�

úlomky rôznych rozmerov. 

Preto je ZAKÁZANÉ zdr�iava� sa v blízkosti adaptéra 

vykonávajúceho �atvu! 

Ak sú plodiny naklonené alebo ve�mi plevnaté, je 

ú�elné z krytu odstráni� gumené uchá! 

Po prvej jednohodinovej práci odstavte kombajn, vyberte z neho k�ú�e a 

skontrolujte nasledovné: 

- zohrievanie sa pohonného ústrojenstva drtiacich jednotiek (max. 40-60°C) 

- prípadné uvo�nenie sa/strata sú�iastok, 

- napnutie re�azí (ly�icová re�az, re�az závitovky), 

- v�eobecný stav, stav krytov 

Predný drvi� stebla, vybavený �peciálnymi no�mi (1) umo��uje, aby sa odrezanie 

stebla uskuto�nilo u� priamo pod drtiacimi valcami (2). Pohon drvi�a stebla je 

mo�né oto�ením spína�a (3) o 180° rozpoji�. 
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V prípade, ak si no�e vy�adujú výmenu, pre objednávku pou�ite zoznam 

náhradných sú�iastok! Prihliadnite na to, �e spolu s výmenu no�ov je potrebné 

vymeni� aj puzdra no�ov a skrutky no�ov! 

10.1 Systém automatického ovládania vý�ky �acieho valca (AHHC) pre 

adaptér na zber kukurice 

Systém AHHC vy�aduje kombajn, ktorý je vybavený systémom AHHC od 

pôvodného výrobcu zariadení (OEM). Pracuje tie� s naklápacím systémom 

bo�ného �acieho valca kombajna v prípade, �e je kombajn vybavený takýmto 

systémom. 

Obvykle sú na adaptéri na zber kukurice umiestnené dva senzory, jeden na ka�dej 

hlave, vnútri vonkaj�ích hláv. 

Ak to systém OEM AHHC podporuje, do strednej hlavy mô�ete umiestni� tretí 

senzor (zväzok káblov je navrhnutý tak, aby podporoval tento senzor, ale pou�íva 

sa len v prípade �acích valcov s 12 alebo viac riadkami). 
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Obvykle je mo�né vykona� z kombajnu alebo na kombajne nasledujúce nastavenia: 

- vý�ka adaptéra na zber kukurice nad zemou,, 

- citlivos� (hodnota pohybu senzora skôr, ako systém zareaguje), 

- rýchlos� (ako rýchlo sa má �ací valec pohybova�) 

Komponenty potrebné pre montá�: 

- V katalógu náhradných dielov na strane 42 je zostava senzora. Budete 

potrebova� dve. 

- Káble (po�et a typ káblov závisí od typu kombajnu). 

- Káblové zväzky pre konkrétny kombajn)  

Komponenty potrebné pre montá� systému na iný typ kombajnu: 

- Káblový zväzok pre konkrétny typ kombajnu (1 ks) 

- Senzory (2ks) 

VAROVANIE! 

Systém AHHC nedoká�e nahradi� potrebu dozoru zo strany 

príslu�nej osoby. V prípade zlyhania systému musí obsluhujúci 

pracovník zasiahnu�, aby sa predi�lo nehodám. 
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11 Mazanie a údr�ba 

Pred tým, ako by ste na stroji vykonali akúko�vek údr�bovú prácu, vyveste na dobre 

vidite�né miesto pokyn na zákaz na�tartovania stroja. 

11.1 Rám 

Skladací mechanizmus skladacieho adaptéra na zber 

kukurice je potrebné namaza� mazivom Liton Ep2 

alebo mazivom rovnakej kvality raz za sezónu. 

Nama�te spojovacie diely, a� kým mazivo nevyteká zo 

strán dielov tak, ako je to zobrazené na obrázku 

(ozna�ené písmenom A)!   

11.2 Podávacia závitovka 

Ka�dých 50 hodín namastite pohonnú re�az závitovky. 

Ka�dodenne vykonajte kontrolu re�aze, v prípade 

potreby odstrá�te uvo�nenie. Napnutie re�aze je 

správne, ak sa re�az ohýba 10 � 15 mm v zobrazenej 

pozícii (A). 

�e�uste spojky nama�te ka�dý de� mazivom Liton Ep2. 

11.3 Bajonetové spojky podávacej závitovky  

Povrch �e�ustí spojky nama�te ka�dých 50 hodín 

mazivom Liton Ep2. 

Pohon odlamovacej jednotky a spojky, ktoré spájajú 

závitovku je nutné namaza� mazivom Liton Ep2 v 

prevádzkovom stave (rozlo�enom stave). 
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11.4 Pohonné jednotky 

Pohon drtiacej jednotky je s kardanovým hriade�om, tzv. pohon s dvojitým 

kardanovým hriade�om (vi� v kapitole "Úlohy pre vyladenie a nastavenie"). 

Kardanový krí� nama�te cez spojovacie diely mazivom Liton Ep2, a� kým mazivo 

nevyteká. 

11.5 Spú��acie agregáty 

Na spú��acích agregátoch sa nachádza 90º-vý pastorkový pohon. Pre mazanie 

pohonu pou�ívame mazací olej s ozna�ením SAE 80W-140 . Hladinu oleja je 

mo�né kontrolova� vykrútením vhodnej 

uzatváracej skrutky (1) (presné ozna�enie 

mô�ete nájs� na nasledujúcej strane). Potrebné 

mno�stvo je 9 decilitrov. 

V prípade, ak sa vizuálne nezistí te�enie, 

presakovanie oleja, sta�í skontrolova� hladinu 

oleja raz ro�ne. Kontrolu je potrebné vykona� v 

pracovnej pozícii adaptéra! Skrutky pre 

vypú��anie, respektíve doplnenie oleja sa 

nachádzajú na plá�ti púzdra pohonu (2), ale doplnenie je mo�né uskuto�ni� aj po 

odstránení vhodnej uzatváracej skrutky (1), cez diery vrchného krytu. 

Umiestnenie skrutiek pre kontrolu hladiny oleja na pohonných jednotkách: 

"Pohá�acia" pohonná jednotka 

montovaná v dolnej pozícii (napr. John 

Deere) 

"Pohá�acia" pohonná jednotka 

montovaná v hornej pozícii (napr. Claas 

Lexion, Fiat) 

�

�

2

1
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"Pohá�aná" hnacia jednotka, ak je 

"pohá�aná" hnacia jednotka montovaná 

do dolnej pozícieposition. 

� Pohá�aná" hnacia jednotka, ak je 

"pohá�aná" hnacia jednotka montovaná 

do hornej pozície. 

The location of the breather also depends on the final position of the gearbox. It is 

important that the breather is placed on the hole over the theoretic oil level 

(preferably).  

11.6 Spojovacie prvky pohonu 

11.6.1 Kardanové hriadele 

• kardanové osy majú 250 hodinový cyklus mazaniacheck  

• na za�iatku ka�dej sezóny skontrolujte kardanové osy a kardanové vidlice, v 

prípade potreby naolejujte ich �mykové plochy. 

11.6.2 Re�azové spojky a spojky iného vyhotovenia 

• vy�adujú si sezonálne mazanie 

11.7 Drtiaca jednotka 

11.7.1 Pohonné ústrojenstvá 

 Pohonné ústrojenstvo 

drtiacej jednotky 

Pohonná jednotka drvi�a 

stebla 

mazací olej SAE 80W-140 - 0,26 kg (0,3 l) 

EP-00 (tekutého) maziva 2,5 kg (2,5 l) - 

Kontrola hladiny oleja 

Na za�iatku ka�dej sezóny, 

resp. pri spozorovaní 

presakovania 

Ka�dých 50 hodín, resp. 

pri spozorovaní 

presakovania 
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Pohonné ústrojenstvá kontrolujte ka�dý de�, aby v dôsledku nepravidelného 

vyte�enia, presakovania vznikli poruchy! 

Hlavná pohonná jednotka drtiacej jednotky: 

Pohonná jednotka drvi�a stebla: 

Postup pri kontrole hladiny oleja: 

- skrutku úplne vyskrutkujte, 

- vlo�te spä� skrutku do diery (SKRUTKU NEZASKRUTKUJTE!) 

- vytiahnite skrutku, a skontrolujte, �i je potrebné doplnenie (hladina oleja sa musí 

nachádza� medzi �iarami, ozna�ujúce minimálne (min.) a maximálne (max.) 

mno�stvo!) 

Otvor pre doplnenie maziva 

Skrutka pre spustenie maziva 

Otvor pre doplnenie oleja/hladinová skrutka

Skrutka pre vypustenie oleja
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Drtiace no�e a ich údr�ba: 

VAROVANIE! 

Ka�dodenne skontrolujte stav no�ov (1)! 

Nikdy nepracujte s po�kodeným no�om! 

Radiálny ráz no�ov nikdy nesmie presahova� 1 mm (vi� obrázok!), 

V prípade od tohto vä��ieho rázu, v dôsledku udr�ania vyrovnania 

váhy, je potrebné obe no�e vymeni� naraz. 

Nikdy nepou�ívajte drvi� stebla bez ochranných prstencov 

pripev�ovacích skrutiek (2)! 

Utiahnutie no�ových skrutiek je potrebné kontrolova� s dennou 

pravidelnos�ou. 

Za �kody a zranenia vzniknuté v dôsledku nedodr�ania vy��ie uvedených 

pravidiel výrobca nenesie �iadnu zodpovednos�!

Otvor pre doplnenie maziva/hladinováskrutka Otvor pre doplnenie oleja/hladinová skrutka 

Kontrola hladiny maziva hlavnej pohonnej jednotky drtiacej jednotky

Kontrola hladiny oleja pohonnej jednotky drti�a stebla 



 Mazanie a údr�ba 

54 

11.7.2 Drtiaci valec 

Lo�iská odlamovacích valcov sú naplnené mazivom Liton Ep2. V závislosti od 

pou�itia sa budú musie� premaza� pomocou spojovacích dielov na hornej strane 

valca. Musia sa opätovne namaza� ka�dých 250 hodín.  

Musíte pravidelne kontrolova� tesnos� skrutiek odlamovacích valcov a v prípade 

potreby ich dotiahnu�! 

11.7.3 Ly�icové re�aze 

• If potrebné maza� denne, mazacou látkou rastlinného pôvodu za pou�itia 

ekologicky �etrných mazivo. 

• Je potrebné denne kontrolova� výskyt abnormálneho opotrebenia, trenia. 

Na konci návodu na obsluhu sa nachádzajú kontrolné zoznamy adaptéra na zber 

kukurice pre kontrolu pred zberom a pred dodaním. 

Pred spustením si overte stav adaptéra na zber kukurice pomocou postupov 

kontrolu pred zberom. 

Pred spustením si overte stav adaptéra na zber kukurice pomocou postupov 

kontrolu pred dodaním. 
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11.8 Mazací �títok 

  - Naolejovaný         - Namasti�
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12 Elektrické schémy 

12.1 JD elektrické schémy 



Elektrické schémy

57 

12.2 CNH elektrické schémy 
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12.3 AGCO elektrické schémy 
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12.4 CLAAS Lexion elektrické schémy 
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12.5 CIH 2000 elektrické schémy 
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13 Odstra�ovanie problémov 

V tejto kapitole sme po�ítali s najviac sa vyskytujúcimi problémami. S ka�dou 

mo�nos�ou samozrejme nemô�eme po�íta�, preto Vás prosíme, ak sa stretnete s 

takým javom, ktorý nie je uvedený v tabu�ke, alebo uvedené návrhy na rie�enie sa 

ukázali ako neú�inné, zavolajte ná� zákaznícky servis! 

Mo�né prí�iny Návrhy na rie�enie 

Problém �íslo 1. Ve�ké mno�stvo mrveného zrna medzi podávacou závitovkou a dopravníkom. 

Premontovanie kombajnu na �atvu 

kukurice nebolo vykonané správne. 

Presved�te sa o tom, �i ste obilný 

kombajn na �atvu kukurice premontovali 

v súlade s predpismi, ak áno, vpredu 

zvý�te �trbinu na ko�i bubna pribli�ne  

na 60 mm! Vi�. pokyny uvedené v 

návode na pou�itie kombajnu!

Problém �íslo 2. V naklonenej plodine sa steblo dostáva do drtiacej jednotky ve�mi �a�ko. 

Pri niektorých plodinách gumené ucho, 

namontované na umelohmotný kryt, 

mô�e preká�a� pri pohybe stebla. 

Odmontujte gumené uchá z 

umelohmotného krytu! (kapitola: �íslo 

10)

Problém �íslo 3. Drtiaca jednotka sa upcháva. 

Hrúbka kukuri�ného stebla sa mô�e 

meni� v závislosti od porastu alebo od 

druhu. 

Zberná re�az mô�e sk�znu�. 

Nastavte drtiace latky do optimálnej 

vzdialenosti! (kapitola: �íslo 8.5)

Vyme�te zbernú re�az! 

Problém �íslo 4. Na drtiaci valec sa namotalo steblo alebo plevel. 

�trbiny na �istiacich no�och nie sú 

správne. 

Nastavte �trbiny �istiacich no�ov! 

(kapitola: �íslo 8.6) 

Problém �íslo 5. Podávacia závitovka s nekrúti. 

Podávacia závitovka je opatrená 

bezpe�nostným spína�om, ktorý sa nad 

ur�itou silou krútiaceho momentu 

rozopne, pre�mykne. 

Závitovka je pre�a�ená. 

Skontrolujte bezpe�nostný spína�, v 

prípade potreby vyme�te pre�mykovacie 

vlo�ky! (kapitola: �íslo 8.2)

Zní�te mno�stvo plodiny tak, �e zní�ite 

rýchlos� kombajnu. Upravte polohu 

závitovky.

Problém �íslo 6. Kukuri�né �ú�ky vysko�ia zo ��abu. 

Rýchlos� otá�ok podávacej závitovky. Výmenou re�azového kolesa zní�te! 

(kapitola: �íslo 8.2)
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Mo�né prí�iny Návrhy na rie�enie 

Problém �íslo 7. Kukuri�ný adaptér sa �a�ko udr�uje v riadkoch. 

Pou�itie kukuri�ného adaptéra s 

nesprávnou �írkou riadkov pre danú 

porast kukurice. 

Skontrolujte vzdialenos� riadkov 

kukuri�ného porastu a kukuri�ného 

adaptéra! 

Problém �íslo 8. Pohonné jednotky sa príli� zohrievajú. 

Nedostato�né mazanie pohonných 

jednotiek 

Skontrolujte hladinu oleja pohonných 

jednotiek! 

Problém �íslo 9. Pohonná re�az podávacej závitovky je príli� hlu�ná, hrkoce. 

Pohonná re�az podávacej závitovky nie 

je dostato�ne napnutá. 

Nastavte pnutie pohonnej re�aze 

podávacej závitovky! 

Problém �íslo 10.  Pohonná re�az podávacej závitovky príli� chrap�í. 

Mazanie re�aze je nedostato�né.. ,,Nama�te re�azový pohon v�ahovacieho 

�neku pod�a návodu, �as�: Mazanie a 

údr�ba! (kapitola: �íslo 11)

Problém �íslo 11. Jedno alebo viac drti�ov stebiel nefunguje 

Pohon drti�a stebiel sa cez spína�

preru�il, vypol sa. 

Presved�te sa o tom, �i je pohon drti�a 

stebiel v spojenom stave! 

Problém �íslo 12. �acie li�ty sa nepohybujú správne. 

Mechanizmus �acej li�ty sa upchá. 

Hydraulický nastavova� �acej li�ty 

nefunguje správne. 

Vy�istite mechanizmus. �acie li�ty sa 

musia pohnú� nieko�kokrát za de�! 

Skontrolujte hydraulický systém (hadice, 

potrubia, prípojky), uistite sa, �e sa v 

systéme nenachádzajú �iadne vzduchové 

bubliny. 

Problém �íslo 13. Ve�ká strata kukuri�ných klasov. 

�acie li�ty nie sú správne nastavené. 

Príli� vysoká rýchlos� zberu. 

Nastavte men�iu medzeru medzi �acími 

li�tami! 

Zní�te rýchlos� zberu! 
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14 Zimné skladovanie kukuri�ného adaptéra  

Po ukon�ení �atvy stroj umyte a odstrá�te zvy�ky stebiel! Prekontrolujte stroj, aby 

ste mohli pokojne pracova� cez celú nasledujúcu sezónu. Opravte odretú farbu, ak 

to neviete uskuto�ni�, kovové �asti namastite. Kukuri�ný adaptér pod�a mo�ností 

skladujte na krytom mieste, odmontujte vná�acie ly�icové re�aze, namastite ich a 

aspo� tie skladujte na krytom mieste. Dopl�te chýbajúce alebo po�kodené kryty, 

sú�iastky, bezpe�nostné �títky! 

VAROVANIE! 

V prípadoch, kedy existuje mo�nos� vymývania mazacích látok 

do pôdy, pou�ívajte len mazacie látky �etrné na �ivotné 

prostredie! 

15 Záruka, zákaznícky servis, objednávka náhradných sú�iastok 

V otázkach týkajúcich sa záruky a zákazníckeho servisu sa obrá�te na svojho 

distribútora. 

Nako�ko výrobca nemá vplyv na bezpodmiene�né dodr�iavanie mazacích, 

údr�bových, �istiacich a skladovacích úkonov, z toho dôvodu, za po�kodenia a 

�kody, vznikajúce z dôvodu zanedbania týchto úkonov nenesie �iadnu 

zodpovednos�. 

Záruka sa nevz�ahuje na opotrebujúce sa diely. 

Spotrebné diely: 

• �istenie no�ov 

• Sekacie no�e 

• Re�aze 

• Plastové kryty 

• Gumové u�ká  

Pred uvedením �acieho valca do prevádzky po�lite e-mail na nasledujúcu e-mailovú 

adresu: oros.garancia@linamar.com s nasledujúcimi informáciami:: 

• Adresa 

• Telefónne �íslo 

• E-mailová adresa 
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• Sériové �íslo 

• De�, kedy bol �ací valec uvedený do prevádzky 

Ak tak neurobíte, potom sa záruka pova�uje za aktívnu d�om vystavenia faktúry 

výrobcom. 

�al�ie podrobnosti o záruke mô�ete získa� od na�ej zákazníckej podpory. 

VAROVANIE! 

Svoju objednávku náhradných dielov za�lite predajcovi v súlade 

s typom zbera�a na kukuricu a sériovým �íslom, ako aj s 

identifika�ným �íslom v zozname náhradných dielov! 

16 Ochrana �ivotného prostredia a ochrana zdravia 

16.1 Vplyv prevádzky na �loveka 

S oh�adom na rozmery a hlavne funkciu stroja, je mimoriadne zlo�itý, plný rotujúcich 

a pohybujúcich sa strojných elementov, ktoré predstavujú aj samostatne 

nebezpe�enstvo úrazu. 

V záujme bezpe�ného výkonu práce bezo zvy�ku dodr�ujte pracovno-

bezpe�nostné pokyny, uvedené v návode na pou�itie, vykonajte predpísanú údr�bu! 

Pri údr�be pou�ívajte predpísané mazivá! 

16.2 Tuhý a iný odpad 

Po�as uvedenie do prevádzky a prevádzkovania stroja mô�u vzniknú� nasledujúce 

odpady: 

• Drevo pou�ité pri balení: prvok priaznivý k �ivotnému prostrediu, pre jeho 

skladovanie a likvidáciu nie je potrebné dodr�iavanie zvlá�tnych pravidiel. 

• Mazivá, oleje, pou�ívané na mazanie: pou�ité mazivá zozbierajte do 

osobitnej, uzavretej nádoby a odovzdajte ich na najbli��om zbernom mieste, 

napr. �erpacia stanica. 

• Opotrebované, vymenené kovové sú�iastky: sú�iastky zozbierajte a odneste 

ich na najbli��iu prevádzku zberných surovín. 

• Po�kodené, resp. nepou�ite�né umelohmotné kryty, ako aj umelohmotnú fóliu 

a umelohmotnú stuhu, pou�itú pri balení odovzdajte s cie�om likvidácie 

správcovi odpadu, vykonávajúcemu miestne komunálne slu�by. Pre 
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zu�itkovanie je ich mo�né odovzda� spolo�nosti, ktoré sa tým zaoberajú 

(napríklad zberné suroviny). 

V prípade opotrebovania alebo vyradenia stroja z prevádzky je smerodajné 

dodr�iavanie vy��ie uvedených zále�itostí. 

16.3 Emisia hluku 

Kukuri�ný adaptér samostatne nie je schopný prevádzky, svoju úlohu mô�e plni� po 

jeho namontovaní na vhodný typ kombajnu. 

VAROVANIE! 

Nako�ko pri prevádzke adaptéra úrove� spolo�nej zvukovej 

emisie adaptéra a kombajnu prekra�uje 85 dB, v prípade 

zdr�iavania sa v blízkosti stroja po�as dlh�ieho �asu je potrebné 

pou�i� osobnú ochrannú pomôcku pre ochranu proti hluku. 

Úrove� hluku merate�ná v kabíne kombajnu neprekra�uje 

prahovú hodnotu, preto v kabíne nie je povinné nosenie 

ochrannej pomôcky pre ochranu proti hluku. 
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17 Kontakt 

���������	ABCDE�FD���

Adresa: MAGYARORSZÁG, H-5900 Orosháza, Csorvási út 27. 

Telefónne �íslo: +36 68 514-600 

Fax: +36 68 514-692 

E-mailovú: oros@linamar.com

Webstránka: www.oros.linamar.hu
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18 Kontroly 
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