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1 Bezpiecze�stwo 

1.1 Rozpoznawanie informacji dotycz�cych bezpiecze�stwa 

OSTRZE�ENIE 

Umieszczony obok symbol to symbol niebezpiecze�stwa. 

Symbol ten umieszczony na maszynie lub w instrukcji stanowi ostrze�enie przed 

potencjaln� mo�liwo�ci� odniesienia obra�e�. Aby unikn�� wypadków 

zagra�aj�cych powa�nymi obra�eniami cia�a lub �mierci�, nale�y uwa�nie 

przeczyta� niniejsz� instrukcj� oraz znaki ostrzegawcze na maszynie i ca�kowicie 

ich przestrzega�"  

OSTRZE�ENIE 

Utrzymywa� znaki ostrzegawcze w dobrym stanie. Uzupe!nia�

brakuj�ce i wymienia� uszkodzone znaki ostrzegawcze. 

Zamienne znaki ostrzegawcze s� dost�pne u producenta. 

ZABRANIA si� usuwa� znaki ostrzegawcze z maszyny" 

OSTRZE�ENIE 

Przed monta�em maszyny nale�y uwa�nie przeczyta� instrukcj�

obs!ugi oraz nauczy� si� sposobu obs!ugi, sterowania i 

utrzymywania maszyny w dobrym stanie. Nie zezwala� nikomu 

na obs!ug� maszyny bez instrukcji. 
1.326.700 

Utrzymywa� maszyn� w odpowiednim stanie sprawno�ci. Niedozwolone i 

nieprofesjonalne modyfikacje maszyny mog� negatywnie wp!ywa� na jej dzia!anie i 

bezpiecze�stwo, a tak�e skróci� jej trwa!o��.

1.2 Znaczenie etykiet ostrzegawczych 

Zadaniem etykiet jest podanie !atwych do zrozumienia instrukcji dotycz�cych 

bezpiecze�stwa dla osób znajduj�cych si� w pobli�u maszyny w celu 

zminimalizowania ryzyka wypadków. Dlatego wa�ne jest, aby etykiety te by!y 

zawsze czytelne i w dobrym stanie. 
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a. Przed rozpocz�ciem prac konserwacyjnych lub smarowania 

nale�y wy!�czy� silnik kombajnu i wyj�� kluczyk" 

1.326.703 

b. W przypadku zatrzymania kombajnu z podniesion� sekcj�

czo!ow� nale�y zabezpieczy� cylinder roboczy przed 

przypadkowym opadni�ciem za pomoc� urz�dzenia 

zabezpieczaj�cego przed opadni�ciem zamocowanego do 

hydraulicznego cylindra roboczego. 
1.326.701 

c. Podczas pracy zawsze przebywa� z dala od poruszaj�cych 

si� elementów" Przed przyst�pieniem do prac serwisowych 

lub udra�niania sekcji czo!owej zawsze od!�cza� nap�d 

sekcji czo!owej, wy!�cza� silnik i wyjmowa� kluczyk. 

1.315.438 

d. Zawsze zachowywa� odleg!o�� od obracaj�cych si�

elementów maszyny. Ze wzgl�du na ich funkcj� rolki 

zbieraj�ce sekcji czo!owej i inne poruszaj�ce si� elementy 

mog� by� ca!kowicie zakryte. Nie wprowadza� zbiorów 

r�cznie do maszyny ani nie próbowa� r�cznie udra�nia�

maszyny podczas pracy. Rolki mog� wci�gn�� zbiory 

szybciej ni� mo�na zwolni� ich chwyt. Aby unikn�� obra�e�

cia!a lub wypadków �miertelnych, przed przyst�pieniem do 

udra�niania zawsze wy!�cza� silnik. 

1.326.702 

e. Nigdy nie próbowa� otwiera� lub zdejmowa� os!ony przy 

pracuj�cym silniku. Utrzymywa� wszystkie os!ony na swoich 

miejscach. Unika� bezpo�redniego kontaktu r�k, nóg i 

wszelkich cz��ci cia!a lub odzie�y z obracaj�cymi si� lub 

poruszaj�cymi elementami maszyny" Przed zbli�eniem si�

do poruszaj�cych si� elementów poczeka� na ich ca!kowite 

zatrzymanie" 

  

1.326.705 1.326.704  
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f. Unika� st!ucze�" 

Lu	na i niezamocowana sekcja czo!owa mo�e 

nieoczekiwanie opa��. Dlatego nale�y przebywa� z dala od 

lu	nej i niezamocowanej maszyny" 

1.315.439 

g. Elementy ruchome, które wymagaj� mocowania, mog�

powodowa� przytrza�ni�cia. Miejsca takie s� oznaczone 

tym symbolem. Nie dotyka� tych stref ryzyka przed 

zagwarantowaniem ich prawid!owego zamocowania" 

1.315.590 

h. Je�eli silnik pracuje, kombajn mo�e przypadkowo ruszy�. 

Je�eli silnik nie jest wy!�czony, nigdy nie wchodzi�

pomi�dzy sekcj� czo!ow� a kombajn" 

1.326.706 

i. Maszyny wyposa�one w rozdrabniacz s� bardziej 

niebezpieczne, poniewa� mog� nieoczekiwanie wyrzuca�

przedmioty. Nie przebywa� w pobli�u pracuj�cej maszyny. 

Post�powa� zgodnie z instrukcj� obs!ugi i konserwacji no�y 

rozdrabniacza" 
1.315.440 

j. W przypadku maszyn sk!adanych ramy skrzyde! mog� si�

nagle z!o�y�. Nie przebywa� pod ramami skrzyde! ani w ich 

pobli�u" 
1.326.707 

k. Niektóre typy g!owic do kukurydzy s� wyposa�one w 

wysokoci�nieniowy uk!ad hydrauliczny. W przypadku uk!adu 

ci�nieniowego nie wolno zak!óca� przebiegu przewodów ani 

nara�a� ich na uszkodzenia powodowane przez czynniki 

zewn�trzne. 
1.332.254 

�
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l. Obroty wa!u nap�dowego. 

1.332.252-3 

m. Ca!kowita d!ugo�� kombajnu z sekcj� czo!ow� na 

przyczepie mo�e przekracza� dopuszczaln� d!ugo��

wynosz�c� 12,0 lub 18,75 m. Dlatego jest to pojazd 

nadwymiarowy. Pojazdy nadwymiarowe o d!ugo�ci 

przekraczaj�cej d!ugo�� dopuszczaln� mog� porusza� si�

po drogach publicznych jedynie na podstawie specjalnego 

zezwolenia. 

1.332.251 

1.3 Rozmieszczenie etykiet ostrzegawczych 

1.378.937

1.326.705 1.315.439
1.315.440

1.315.438

1.315.590

66613772751

1.332.253
(1.332.252)

1.326.707

Csukható 

adapter

1.308.8181.326.7021.308.818 1.326.702 1.377.274

1.373.044

Sk!adan
e 
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OSTRZE�ENIE 

Uwaga" Rysunek przedstawia jedynie etykiety umieszczone po 

jednej stronie sekcji czo!owej, ale w rzeczywisto�ci musz� one 

by� rozmieszczone symetrycznie po obu stronach. 

Wszelkie etykiety uszkodzone lub brakuj�ce nale�y natychmiast 

wymienia�" 

1.4 Lista aktywnych cz��ci maszyny 

Nr Niebezpieczna cz��� maszyny Niebezpiecze�stwo 

1. Jednostki chwytaj�ce, !a�cuchy Chwycenie, �ci�ni�cie, wci�gni�cie 

2. �limak zbieraj�cy Przeci�cie, �ci�ni�cie, wci�gni�cie 

3. Os!ony zewn�trzne �ci�ni�cie, st!uczenie 

4. Nap�d boczny, nap�d !a�cuchowy Chwycenie, �ci�ni�cie, wci�gni�cie 

5. Wa!y przegubowe Wci�gni�cie 

6. Przestrze� pomi�dzy kombajnem a g!owic� do 

kukurydzy 

Uderzenie, chwycenie, zgniecenie 

7. Rozdrabniacz !odyg Przeci�cie, uderzenia przez wyrzucone 

przedmioty 

8. Os!ony, wloty Po�lizg, potkni�cie 

9. Podniesiona maszyna Po�lizg, potkni�cie 

10. Uk!ad hydrauliczny Wstrzykni�cie p!ynu pod wysokim ci�nieniem 
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2 Wst�p 

Szanowni Klienci, 

Dzi�kujemy za zakup naszego produktu. Chcemy przekaza� przydatne informacje 

oraz zapewni� pomoc w optymalnym u�ytkowaniu adaptera. Zakupili Pa�stwo 

g!owic� do kukurydzy z uniwersaln� ram�, która zosta!a zbudowana z 

wykorzystaniem najnowocze�niejszych technologii. Przed przyst�pieniem do jej 

u�ytkowania prosimy o przeczytanie instrukcji obs!ugi. 

Instrukcja obs!ugi zawiera informacje dotycz�ce przek!adni dla rolek �!obkowanych i 

rolek z no�ami. W razie braku specyfikacji specjalnych informacje te stosuj� si� dla 

obu modeli. 

G!owice do kukurydzy wyst�puj� w wersjach: z 6, 8 i 12 rz�dami z ram�

nieruchom� oraz z 6, 8, 9 i 12 rz�dami z ram� sk!adan�. S� one produkowane z 

rozdrabniaczem lub bez. 

OSTRZE�ENIE 

Ka�da g!owica do kukurydzy nosi oznaczenie CE. Oznacza ono, 

�e spe!nia ona wymagania norm europejskich w zakresie 

bezpiecze�stwa, a tak�e uwzgl�dnia wymagania rynkowe. 

Produkty z tym oznaczeniem mo�na sprzedawa� w dowolnym 

kraju Unii Europejskiej. 

OSTRZE�ENIE 

Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody i/lub 

obra�enia spowodowanie nieprzestrzeganiem instrukcji 

obs!ugi.
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3 Opis, dzia!anie, funkcja 

Adapter g!owicy do kukurydzy mo�na montowa� na kombajnie dowolnego typu 

s!u��cego do zbierania dojrza!ej kukurydzy sianej w rz�dach w odleg!o�ci od 50,8 

do 76,2 cm. 

 Odrywanie kolb od !odyg odbywa si� za pomoc� przylegaj�cych jednostek 

chwytaj�cych. 

 Na poni�szej ilustracji przedstawiono funkcj� jednostki 

chwytaj�cej. #odyga (4) dostaj�ca si� pomi�dzy cylindry 

chwytaj�ce (1, 2) obracaj�ce si� naprzeciwko siebie i 

umieszczone pomi�dzy rolkami chwytaj�cymi (3) jest wci�gana 

przez cylindry chwytaj�ce (1, 2). Równocze�nie kolba (5) 

docieraj�ca na rolki chwytaj�ce (3) jest rozbijana i odrywana 

od !odygi. Nast�pnie dostaje si� ona do rynny zbieraj�cej (7) 

za pomoc� !a�cuchów zbieraj�cych (6) poruszaj�cych si�

nad rolkami chwytaj�cymi, gdzie �limak zbieraj�cy (8) 

przenosi je do �rodka rynny i dalej do podajnika kombajnu. 

Po oderwaniu kolb (5) !odygi (4) pozostaj� pod jednostkami 

chwytaj�cymi. 

Je�eli g!owica do kukurydzy jest wyposa�ona w 

rozdrabniacz, !odygi pozostaj�ce pod jednostk� chwytaj�c�

s� przecinane i ci�te na kawa!ki przez rozdrabniacz (9) 

umieszczony pod lub za jednostk� chwytaj�c�. 
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OSTRZE�ENIE 

Adapter nie mo�e dzia!a� samodzielnie. Spe!nia on swoj�

funkcj� jedynie po zamontowaniu na kombajnie i pod!�czeniu do 

niego. Aby zapewni� bezpieczn� prac�, nale�y bezwzgl�dnie 

przestrzega� instrukcji obs!ugi adaptera i kombajnu 

kukurydzianego. Maszyny te mog� by� obs!ugiwane wy!�cznie 

przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. 

Adapter g!owicy do kukurydzy jest nap�dzany osi� z nap�du kombajnu 

przechodz�c� przez uniwersalny wa! nap�dowy lub sprz�g!o wa!u !a�cuchowego. 

Wa! nap�dzany przez kombajn nap�dza jednostki chwytaj�ce bezpo�rednio za 

pomoc� nap�du !a�cuchowego. Jednostki chwytaj�ce wykorzystuj� sprz�g!o wa!u 

!a�cuchowego do przenoszenia nap�du (na siebie nawzajem). 

Adaptera nie mo�na przeci��y� dzi�ki wy!�cznikom bezpiecze�stwa wbudowanym 

do ka�dej jednostki chwytaj�cej. Wy!�czniki s� wbudowane w osie przelotowe. 

Nap�d �limaka zbieraj�cego odbywa si� za pomoc� przek!adni !a�cuchowej. W 

przypadku maszyn 6- i 8-rz�dowych �limak jest nap�dzany przez o� przelotow�

lewej zewn�trznej jednostki chwytaj�cej. W maszynach 12-rz�dowych �limak jest 

nap�dzany na obu ko�cach adaptera. Przek!adnia �limakowa jest zabezpieczona 

przed przeci��eniem. Jest ona dostarczana z oddzielnym wy!�cznikiem 

bezpiecze�stwa wbudowanym w ko!o !a�cuchowe na osi �limaka. Poniewa�

adapter nie mo�e dzia!a�, jego obs!uga, mocowanie do kombajnu oraz 

wykonywanie koniecznych regulacji, podobnych do regulacji sto!u odcinania kolb, 

odbywa si� z kabiny operatora kombajnu. 

Po uruchomieniu adapter jest gotowy do zbiorów, które nale�y rozpoczyna� z 

uwzgl�dnieniem nast�puj�cych zalece�: 

1. Po krótkim sygnale d	wi�kowym uruchomi� silnik kombajnu. 

2. Po sprawdzeniu, czy nikt nie przebywa w pobli�u adaptera, opu�ci� go w taki 

sposób, aby �lizg jednostki chwytaj�cej znajdowa! si� na wysoko�ci 8�15 cm 

nad pod!o�em. W przypadku prawid!owej regulacji punkty rozdzielaj�ce 

dotykaj� pod!o�a. Nast�pnie uruchomi� nap�d adaptera. 
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OSTRZE�ENIE 

Uruchamianie nap�du jednostki czo!owej do kukurydzy jest 

dozwolone wy!�cznie w okre�lonym po!o�eniu zbioru. 

3. Rozpocz�� zbiór w kierunku wysiewu kukurydzy. 

4. W rz�dzie prowadzi� adapter z zalecan� pr�dko�ci� zbioru (7�8 km/h). 

Zatrzymanie awaryjne: 

Podczas zbiorów mog� wyst�pi� nieoczekiwane zdarzenia, które wymagaj�

gwa!townego zatrzymania adaptera (wy!�czenia nap�du i zatrzymania maszyny). 

S� to przyk!adowo:  

- wypadek, 

- obce cia!o w zbiorach (rura nawadniaj�ca, rura gazowa itp.), które dosta!o si�

do adaptera, 

- przeci��enie (wyzwolenie wy!�czników bezpiecze�stwa), 

- niedro�no��, zablokowanie, 

- inna usterka, awaria maszyny. 

OSTRZE�ENIE 

Adapter nie posiada w!asnego systemu zatrzymywania 

awaryjnego. Jego zatrzymywanie awaryjne odbywa si� z kabiny 

operatora kombajnu. Zawsze przestrzega� instrukcji kombajnu 

w zakresie zwi�zanym z zatrzymywaniem awaryjnym adaptera" 

Podczas korzystania z adaptera opuszczanie kabiny operatora 

kombajnu jest ZABRONIONE" 

U�ytkowanie nieprawid!owe: 

- Kierunek zbierania niezgodny z kierunkiem wysiewu: 

Adapter jest przeznaczony wy!�cznie do zbierania w kierunku wysiewu (w 

kierunku rz�dów). W przypadku nieprawid!owego u�ytkowania (kierunek 

wysiewu ró�ny od kierunku zbioru, nieodpowiednia odleg!o�� pomi�dzy 

rz�dami kukurydzy) parametry zbierania znacznie si� pogarszaj� (wzrost strat 

ziarna, nieodpowiednia jako�� rozdrabniania). 
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- Zbyt wysokie prowadzenie adaptera podczas zbioru:

Rozdrabniacz jest zamocowany na sztywno do adaptera, dlatego je�eli 

odleg!o�� pomi�dzy p!yt� �lizgow� a pod!o�em przekracza 15 cm, jako��

funkcji rozdrabniania znacznie spada (pole z pozostawionymi wysokimi 

pozosta!o�ciami !odyg). 

- U�ywanie adaptera do zbioru ro�lin innych ni� kukurydza: 

W przypadku zbioru innych ro�lin (np. s!oneczników) wyst�puj� powa�ne 

straty ziarna i ma to negatywny wp!yw na trwa!o�� maszyny (adaptera mo�na 

u�ywa� do zbioru s!oneczników bez znacznych skutków negatywnych po 

wyposa�eniu go w zestaw do s!oneczników). 

- Nadmierna pr�dko�� zbioru: 

Normalna pr�dko�� zbioru dla adaptera wynosi 7�8 km/h, a bez �adnych 

modyfikacji mo�e on dzia!a� z pr�dko�ci� 11�13 km/h. Wy�sze pr�dko�ci 

powoduj� straty ziarna i nieodpowiednie rozdrabnianie. 
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 1.327.442 

4 Identyfikacja, dane techniczne 

4.1 Identyfikacja 

G!owica do kukurydzy jest uniwersalna, a zatem mo�na j� montowa� za pomoc�

oddzielnego zestawu na kombajnie dowolnego typu. Zestawy dostosowuj�ce s�

przykr�cane �rubami do g!owicy do kukurydzy podczas zamawiania maszyny. 

Tabliczka znamionowa jest umieszczona po lewej stronie górnego wspornika 

maszyny. 

 Numer seryjny maszyny jest podany w bia!ym polu obok tabliczki znamionowej � 

patrz ilustracja. 

Na tabliczce znamionowej podane s� nast�puj�ce dane: 

Adres i nazwa producenta 

Typ jednostki czo!owej: Rok produkcji: 

Typ kombajnu: 

Numer seryjny: Masa: 

(w kg)

Oznaczenie typu mo�e mie� nast�puj�ce znaczenie:

Liczba rz�dów: Kombajn:

Budowa: 

sk!adana 
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Masa netto* 

(kg) 

2140 

2180 

3130 

4160 

2250 

2330 

3300 

3740 

4400 

�rodki smarne:          olej SAE 80W-140 i smar EP-00. 

Rozstaw �limaka zbieraj�cego:        560 mm 

Pr�dko�� obrotowa wa!ka wej�ciowego nap�du jednostki chwytaj�cej:  550 obr./min. 

D!ugo�� rozdrobnionych !odyg:        �rednio 50 mm w zale�no�ci od stanu ro�lin. 

Regulacja p!yty zbieraj�cej:      centralna regulacja elektryczna lub hydrauliczna z kabiny. 

* Ca�kowita masa adaptera mo�e si� ró�ni� od podanej w tabeli. Ró�nice powoduje zestaw monta�owy. 

Stan transportowy 

Wysoko�

� (mm) 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

D!ugo��

(mm) 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

Szeroko�

� (mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

3040 

3226 

3226 

3988 

4750 

Stan roboczy 

Wysoko�

� (mm) 

1410 

1410 

1449 

1449 

1584 

1584 

1584 

1584 

1584 

D!ugo��

(mm) 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

Szeroko�

� (mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

4299 

4609 

6135 

6895 

9180 

Typ 

6-rz�dowy, rama nieruchoma, 70 cm 

6-rz�dowy, rama nieruchoma, 76,2 cm 

8-rz�dowy, rama nieruchoma, 76,2 cm 

12-rz�dowy, rama nieruchoma, 76,2 cm 

6-rz�dowy, rama sk!adana, 70 cm 

6-rz�dowy, rama sk!adana, 76,2 cm 

8-rz�dowy, rama sk!adana, 76,2 cm 

9-rz�dowy, rama sk!adana, 76,2 cm 

12-rz�dowy, rama sk!adana, 76,2 cm 
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5 Warunki wysy!ki 

Wszystkie dostarczane g!owice do kukurydzy s� nape!nione olejem i zamontowane 

na podstawie transportowej. 

Przed odbiorem g!owicy do kukurydzy sprawdzi� poziom �rodka smarnego" 

OSTRZE�ENIE 

G!owic� do kukurydzy mo�na podnosi� za pomoc�

odpowiedniego d	wigu i wózka wid!owego. Podczas doboru 

urz�dzenia d	wigowego nale�y uwzgl�dni� podan� mas�. 

Podczas podnoszenia za pomoc� wózka wid!owego g!owica do kukurydzy staje si�

ruchoma po umieszczeniu wide! pod metalowym wspornikiem transportowym pod 

maszyn�. Pami�ta� o umieszczaniu wide! symetrycznie wzgl�dem linii �rodkowej 

maszyny. Dok!adne rozmieszczenie punktów do podnoszenia wskazano etykietami 

na ilustracji. 

Podczas podnoszenia za pomoc� d	wigu zawiesia nale�y zamocowa� do 

zaczepów do podnoszenia zamontowanych na p!ytach �lizgowych jednostek 

chwytaj�cych. Miejsca do podnoszenia s� oznaczone etykietami na zaczepach 

zawiesi.

Podczas podnoszenia za pomoc� d	wigu k�t pomi�dzy zawiesiami nie mo�e 

przekracza� 90° (zgodnie z ilustracj�). 

Minimalna d!ugo�� �l� zawiesi umo�liwiaj�ca zachowanie maks. k�ta 90°: 

� Maszyny 6- i 8-rz�dowe z ram� nieruchom� i sk�adan�: 2150 mm 

� Maszyny 12-rz�dowe z ram� nieruchom� i sk�adan�: 11250 mm (w przypadku 4 

zawiesi).
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Zawiesia musz� mie� jednakowe d�ugo�ci z obu stron" 

OSTRZE�ENIE 

Nale�y u�ywa� zawiesi, których no�no�� jest zgodna z mas�

maszyny" 

Podczas podnoszenia 12-rz�dowej jednostki czo!owej do kukurydzy nale�y u�ywa�

czterech zawiesi zgodnie z poni�szym zdj�ciem! 

Maks. 90º 
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6 Monta� g�owicy do kukurydzy na kombajnie 

Po zdj�ciu mocowa� transportowych: 

• Przeci�� foli� termokurczliw�. 

• Przeci�� opaski, wloty nale�y zdj�� z maszyny. 

Zdemontowa� podpory parkingowe (i wloty, je�eli s� zamocowane do g!owicy do 

kukurydzy) z po!o�enia wysy!kowego i zamontowa� je w po!o�eniu z!o�onym 

(transportowym). Ostro�nie opu�ci� maszyn� do po!o�enia poziomego za pomoc�

zawiesi zamocowanych do zaczepów do podnoszenia. 

Po bezpiecznym ustawieniu maszyny poziomo, usun�� podstaw� transportow�. 

OSTRZE�ENIE 

Po wykonaniu powy�szych czynno�ci dosun�� i bezpiecznie 

zamocowa� g!owic� do kukurydzy do kombajnu zgodnie z 

instrukcj� obs!ugi kombajnu (zestaw monta�owy g!owicy do 

kukurydzy zosta! ju� do niej zamocowany przez producenta). 

Wsun�� ogranicznik bezpiecze�stwa si!ownika podnosz�cego 

podajnik i zabezpieczy� dolne zatrzaski. 

W przypadku maszyn sk!adanych wykr�ci� �ruby mocuj�ce 

skrzyd!a (po obu stronach) do ramy g!ównej. 
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6.1 Monta� g�owic do kukurydzy na kombajnie zosta� opisany poni�ej. 

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

�

Wyregulowa� po!o�enie uchwytu zatrzasku (1), aby zapewni� ca!kowite wsuni�cie 

d	wigni obudowy podajnika.  Je�eli nie mo�na uzyska� prawid!owego po!o�enia, 

wymieni� oryginaln� d	wigni� obudowy podajnika na d	wigni� dostarczon� jako 

element do!�czony. 

Uwaga" W przypadku adaptacji do kombajnu 

Case AFX nale�y zdemontowa� perforowan�

p!yt� z dachu okapu. 

6.1.2 John Deere 

W!o�y� spr��ynowy sworze� obrotowy (2) obudowy podajnika do otworu w p!ytce 

ograniczaj�cej (1) zamontowanej na wsporniku dolnym. W razie potrzeby 

wyregulowa� wyrównanie ko!ka. 
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6.1.3 Claas Mega, Claas Dominator, Claas Lexion 

W przypadku ró�nicy pomi�dzy osi� zatrzasku a osi� otworu pasa zaciskaj�cego 

obudow� podajnika umie�ci� pas zaciskaj�cy obudow� podajnika, a nast�pnie 

zamocowa� sworze� obrotowy. 

6.1.4 MF32-40 � S 52.153=>

W przypadku ró�nicy pomi�dzy osi� zatrzasku a osi� otworu pasa zaciskaj�cego 

obudow� podajnika umie�ci� pas zaciskaj�cy obudow� podajnika, a nast�pnie 

zamocowa� sworze� obrotowy. 

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 

Monta� g�owicy do kukurydzy na obudowie podajnika: 

1. Przygotowanie obudowy podajnika do monta�u g�owicy do kukurydzy. 

1.1. Zdemontowa� ram� i element dystansowy z opadaj�c� rolk� z obudowy 

podajnika. 

1.2. Poluzowa� bloki dolnej spr��yny, a nast�pnie zdemontowa� boczne bloki 

spr��ynuj�ce z t�umikami. Zdemontowa� równie� dwie spr��yny znajduj�ce 

si� nad obudow� podajnika. 

1.3. Podnie�� dolny wa� nap�dowy na obudow� podajnika, uwolni� i zamocowa�

wsporniki dolne. 

1.4. Odkr�ci� �ruby M16 do momentu, a� zetkn� si� z zawleczk�. Wykr�ci�

�ruby M12. Obróci� wsporniki tak, aby ich otwory gwintowane pokry�y si� z 

otworami w panelu bocznym, w�o�y� �rub� M12 i dokr�ci� do oporu. 

Dokr�ci� �rub� M16 do oporu. Zwolni� mocowanie dolnych wa�ów 

nap�dowych obudowy podajnika. 

1.5. Zamontowa� element dystansowy (1) z nieruchomym bolcem na obudowie 

podajnika, a nast�pnie dokr�ci� wykr�cone �ruby. 

1.6. Zamontowa� obydwa t�umiki po prawej i lewej stronie konsoli obudowy 

podajnika do wa�u (4) za pomoc� zawleczek (5). 

1.7. Zdemontowa� z prawej przedniej osi obudowy podajnika ko�o z�bate o 18 

z�bach i zamontowa� ko�o z�bate o 16 

z�bach. Zdemontowa� ogniwo 

przej�ciowe w �a�cuchu i zamontowa�

w jego miejscu opadaj�cy �a�cuch 

nap�dowy. Kontur �a�cucha musi by�

p�aski. Nast�pnie wyregulowa�

napi�cie �a�cucha. 

2. Przygotowa� g�owic� do 

kukurydzy do monta�u na obudowie 

podajnika. 

P�yt� izolacyjn� (3) nale�y obróci� w 

taki sposób, aby nie wystawa�a poza 

p�yt� boczn� g�owicy do kukurydzy. 
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3. Monta� g�owicy do kukurydzy na obudowie podajnika. 

 Opu�ci� obudow� podajnika, tak aby sworze� (6) zaczepu elementów 

dystansowych (1) znalaz� si� ni�ej ni� zaczepy g�owicy do kukurydzy na ramie (7). 

Podjecha� kombajnem do g�owicy do kukurydzy i wsun�� sworznie zaczepów do 

otworów zaczepów. Podnie� g�owic� do kukurydzy z obudow� podajnika. Na dolnej 

cz��ci g�owicy do kukurydzy, lewym i prawym zaczepie (8) podnie�� zaczep na 

wsporniki (9) w�o�y� sworznie do otworów (10) i zabezpieczy� ko�kami 

spr��ynowymi (11).  

Na jednym z ko�ców wcze�niej przygotowanego uchwytu (2) zamocowanego do 

drugiego ko�ca wsporników (12) zamocowa� zaczepy g�owicy do kukurydzy za 

pomoc� górnych �rub oczkowych (13) i zabezpieczy� za pomoc� trzpieni i ko�ków. 

W�o�y� p�yt� uszczelniaj�c� pomi�dzy element ��cz�cy na p�ycie bocznej, tak aby 

styka� si� z p�yt� doln�, a nast�pnie umie�ci� dwie dolne spr��yny (14) w 

prawid�owych po�o�eniach po prawej i lewej stronie. 

6.1.9 RSM-181 

Wyci�gn�� sworze� zabezpieczaj�cy z adaptera. 

Za�o�y� wypusty obudowy podajnika na zaczepy blokuj�ce adaptera, a nast�pnie 

zamocowa� adapter do obudowy podajnika za pomoc� sworznia 

zabezpieczaj�cego. 

Upewni� si�, �e sworze� zabezpieczaj�cy jest prawid�owo w�o�ony. 

Wymiana sterowanego bolca opadaj�cego obudowy podajnika na bolec 

nieruchomy: 

1. Zdemontowa� osprz�t do zbioru zbo�a lub inne adaptery z obudowy podajnika 

kombajnu. 
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2. Zamocowa� ram� (6) za pomoc� zaczepów (1). 

3. Zmierzy� d�ugo�� spr��yn pod obudow� podajnika po prawej i lewej stronie oraz 

od spodu (2, 3, 4). Nast�pnie poluzowa� bloki spr��ynowe. 

4. Wyj�� spr��yny (5) z ramy (6). 

5. Zdemontowa� dr��ki napinaj�ce (7, 8) z ramy (6). 

6. Opu�ci� ram� (6) do oporu. 

7. Zdj�� �a�cuch po prawej stronie obudowy podajnika (9). 

8. Zdemontowa� wy��cznik bezpiecze�stwa (11) oraz obejmy mocuj�ce z bijaka 

(10). 

9. Zdemontowa� p�yt� pokrywy (12) z ramy obudowy podajnika. 

10. Zdemontowa� wspornik (13) bijaka (10) z prawej strony obudowy podajnika. 

11. Podtrzymuj�c bijak, wykr�ci� �ruby 3-3 mocuj�ce obudow� �o�yska po lewej i 

prawej stronie (14, 15). 

12. Wymontowa� bijaki (10) z obudow� �o�yska (16, 17) z ramy obudowy podajnika. 

13. W miejscu wymontowanych bijaków do zbo�a (10) zamontowa� bolce bijaków 

do kukurydzy (18) wraz z p�ytami zabezpieczaj�cymi (19, 20). 

14. Zamontowa� wspornik po prawej stronie obudowy podajnika (21).

15. Przykr�ci� po prawej stronie obudowy podajnika 2 �ruby (14), które zosta�y 

wcze�niej wykr�cone, wraz z p�ytami zabezpieczaj�cymi (19, 20). 

16. Zamontowa� wcze�niej zdemontowany wspornik (13) na bijakach do kukurydzy. 

17. Podajnik kukurydzy nale�y zamontowa� w obudowie �o�yska w taki sposób, aby 

podczas obrotów bijaki nie si�ga�y do obudowy podajnika. 

18. Zamontowa� wcze�niej wymontowane sprz�g�o bezpiecze�stwa i �a�cuch (9, 

11). 

19. Zamontowa� wcze�niej zdemontowan� p�yt� zabezpieczaj�c� (12). 

20. Podnie�� ram� (6) i zablokowa� j� za pomoc� zaczepów (1). 

21. Po��czy� z ram� dr��ki napinaj�ce (7, 8) oraz spr��yny (5). 

22. Napi�� napinacze spr��ynowe (2, 3, 4) do zmierzonych wymiarów. 
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Mechanizm bijaków w podajniku 

podczas zbioru zbó� lub kukurydzy: aby 

uzyska� ustawienie kó� �a�cuchowych w 

p�aszczy	nie ko�o �a�cuchowe 

podajnika musi znajdowa� si� w 

nast�puj�cym po�o�eniu: 
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6.2 Kolejne kroki po zamocowaniu adaptera do kombajnu 

OSTRZE�ENIE 

NIE podejmowa� prób wykonywania kolejnych kroków do 

momentu prawid�owego zamocowania i zabezpieczenia g�owicy 

do kukurydzy na kombajnie i w�o�eniu ogranicznika si�ownika 

podnosz�cego podajnik kombajnu" 

Zdemontowa� pr�t do 

podnoszenia z jednostki 

chwytaj�cej. 

Umie�ci� wlot centralny na sworzniu (1) rozdzielaczy tylnych. Aby u�atwi� monta�, 

najpierw nale�y poluzowa� sworze� rozdzielaczy tylnych, który jest zamocowany za 

pomoc� �rub (2) z �bami sze�ciok�tnymi, zamocowa� wlot centralny od zewn�trz za 

pomoc� �ruby (3) z �bem wpuszczanym, a nast�pnie dokr�ci� wcze�niej 

poluzowane �ruby z �bami sze�ciok�tnymi. Aby u�atwi� monta�, nale�y zapozna�

si� z katalogiem cz��ci, strona 21/A. 

Wyregulowa� rami� s�u��ce do podpierania rozdzielacza centralnego (4) na 

odpowiedni� wysoko��, a nast�pnie zamocowa� je za pomoc� �ruby z �bem 

sze�ciok�tnym (5) i nakr�tki blokuj�cej (6). Je�eli konieczna jest dok�adniejsza 

regulacja, mo�na j� wykona� za pomoc� nakr�tki (7) z ty�u. 

Dla rozdzielaczy zewn�trznych nale�y post�powa� równie� w sposób opisany 

powy�ej. 

Po wykonaniu czynno�ci opisanych powy�ej po��czy� elementy ��cz�ce nap�du 

oraz wa� nap�dowy. 
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Maszyny s� dostarczane z wa�ami nap�dowymi, które s� fabrycznie wyposa�one w 

os�ony, a nap�dy g�owic do kukurydzy s� wyposa�one w oryginalne os�ony. 

OSTRZE�ENIE 

Umie�ci� os�on� ochronn� wa�u nap�dowego zgodnie z instrukcj�

obs�ugi kombajnu po uprzednim po��czeniu z wa�em nap�dowym 

podajnika. 

Aby zapobiec obrotom os�ony wa�u nap�dowego jednostki 

czo�owej zamocowa� obydwa oryginalne ograniczniki �a�cucha do 

g�owicy do kukurydzy. 

6.3 Pod!�czanie elektrycznego regulatora p!yty chwytaj�cej 

Pod��czy� elektryczny regulator p�yty chwytaj�cej zgodnie z poni�szym rysunkiem: 
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Warunek pocz�tkowy: jednostka czo�owa w po�o�eniu roz�o�onym.
Si�owniki A1 i A2 � podnoszenie i opuszczanie skrzyde�.  

Si�owniki B1 i B2 � podnoszenie i opuszczanie plastikowych pokryw.  
Si�ownik C � otwieranie i zamykanie p�yt chwytaj�cych 

Si�owniki D1 i D2 � blokowanie i odblokowywanie skrzyde�. 

Warunek pocz�tkowy: jednostka czo�owa w po�o�eniu z�o�onym. 

Si�owniki A1 i A2 � podnoszenie i opuszczanie skrzyde�.  
Si�owniki B1 i B2 � podnoszenie i opuszczanie plastikowych pokryw.  
Si�ownik C � otwieranie i zamykanie p�yt chwytaj�cych. 

Si�owniki D1 i D2 � blokowanie i odblokowywanie skrzyde�. 

Sk�adanieRozk�adanie
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Prawid!owa kolejno�� ruchu si!owników podczas sk!adania jest nast�puj�ca: 

1. Si�owniki blokuj�ce (D1, D2) oraz plastikowe rozdzielacze na zawiasach (B1, 

B2) musz� wysun�� si� do po�o�e� kra�cowych. 

2. Po 1. punkcie si�owniki podnosz�ce (A1, A2) musz� z�o�y� skrzyd�a. 

Je�eli si�owniki podnosz�ce uruchomi� si� zanim pozosta�e si�owniki (D1, D2, B1, 

B2) osi�gn� po�o�enia kra�cowe, nale�y obróci� wkr�t regulacyjny zaworu 

nadmiarowego ci�nienia o pó� obrotu w prawo. 

Krok ten nale�y powtarza� do momentu uzyskania opisanej powy�ej kolejno�ci.  

6.5 Monta� do kombajnów ró�nych typów 

Aby zamontowa� jednostk� czo�ow� do kombajnów ró�nych typów, konieczny jest 

�zestaw monta�owy�. Wi�cej informacji na temat zestawów monta�owych mo�na 

znale	� w katalogu cz��ci zamiennych. Pomóc mo�e równie� nasz dzia� wsparcia 

klientów. Zestawy monta�owe mo�na zamawia� u producenta. 

OSTRZE�ENIE 

W przypadku monta�u jednostki czo�owej do kombajnów 

ró�nych typów zawsze nale�y montowa� ka�d� p�yt�

zabezpieczaj�c� wchodz�c� w sk�ad zestawu monta�owego. 

Wkr�t regulacyjny 
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7 Procedura ustawiania 

Po pierwszym monta�u sugerujemy przeprowadzenie trwaj�cej 20 minut próby. Po 

uruchomieniu kombajnu nale�y utrzymywa� najni�sz� pr�dko�� g�owicy do 

kukurydzy, a nast�pnie powoli j� uruchomi�. Unika� uruchamiania nap�du z wysok�

pr�dko�ci�, poniewa� bezw�adno�� podczas przyspieszania powoduje 8�10 razy 

wi�ksze obci��enie ni� pe�ne obci��enie, co mo�e spowodowa� uszkodzenie 

uk�adu nap�dowego i sprz�gie� bezpiecze�stwa. Po powolnym uruchomieniu 

zwi�kszy� pr�dko�� do �redniego poziomu. Upewni� si�, �e podczas pracy 

maszyny nie s�ycha� odg�osów klekotania. Je�eli nie stwierdzono �adnych 

nieprawid�owo�ci, nale�y zwi�kszy� pr�dko�� do poziomu maksymalnego i 

pozostawi� maszyn� pracuj�c� z t� pr�dko�ci� przez oko�o 10 minut. Po 

przeprowadzeniu próby nale�y sprawdzi� temperatur� elementów nap�du, �rub 

oraz jednostek nap�dowych (maks. 40�60°C). 
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8 Procedura ustawiania i regulacji g!owicy do kukurydzy 

8.1 Rama 

Przed od��czeniem maszyny od kombajnu nale�y 

zawsze u�ywa� podpór parkingowych wchodz�cych 

w sk�ad zestawu. Wyregulowa� po�o�enie podpór 

parkingowych w taki sposób, aby odleg�o��

pomi�dzy pod�o�em a wspornikiem dolnym a 

g�owicy do kukurydzy wynosi�a ok. 30 cm. Podpor�

mo�na porusza� po wyj�ciu ko�ka ustalaj�cego. 

8.2 �limak zbieraj�cy 

�limak zbieraj�cy jest nap�dzany za po�rednictwem sprz�g�a ograniczaj�cego 

moment obrotowy, które mo�e od��cza� nap�d przy nadmiernych obci��eniach. 

Sprz�g�o to znajduje si� po lewej stronie, ale w przypadku 12-rz�dowych g�owic do 

kukurydzy dodatkowe sprz�g�o znajduje si� po stronie prawej. 

W pewnych warunkach konieczna mo�e by� zmiana pr�dko�ci �limaka 

zbieraj�cego. Dost�pne jest dodatkowe ko�o �a�cuchowe umo�liwiaj�ce zmian�

pr�dko�ci �limaka i dostosowanie jej do warunków polowych. 

Elementy regulatora wysoko�ci �limaka 

zbieraj�cego: 

1. ��cznik �a�cucha nap�dowego, 

2. nakr�tki p�yty regulacyjnej, 

3. uk�ad podnoszenia/opuszczania 

�limaka z nakr�tkami M12, 

4. uk�ad ustawiania napinacza �a�cucha,  

5. prowadnice �a�cucha, 

6. �ruba regulacyjna przesuni�cia �limaka 

do przodu/do ty�u. 

Jednostka czo�owa z ram� nieruchom�: do regulacji �limaka u�ywa� �rub nr 3 i nr 

6. 

Jednostka czo�owa sk�adana: �limaka nie mo�na regulowa�. 
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 Aby spe�ni� potrzeby klientów, dla podajników kombajnów dost�pne s� dwa typy 

�limaków: 

                

z bolcami, ze �limakiem. 

8.3 Uk!ad nap�dowy 

Nap�d boczny z jednym wa�em lub nap�d z ze sprz�g�em i podwójnym przegubem 

(1). Przek�adnia (2) jest wyregulowana przez producenta, tak aby pr�dko��

wej�ciowa jednostki chwytaj�cej dla dowolnego kombajnu wynosi�a ok. 550 

obr./min. Takie prze�o�enie nap�dowe uzyskuje si� za pomoc� montowanej na 

wsporniku przek�adni k�towej z ko�ami o z�bach krzywoliniowych. Aby zmieni�

prze�o�enie, nale�y wymieni� kompletn� przek�adni�. 

Nap�d ze sprz�g�em i podwójnym 

przegubem 

(JD, NH) 

Nap�d za pomoc� wa�u 

(Mega - Lexion, MF) 

Boczny uk�ad nap�dowy nie wymaga �adnych dodatkowych regulacji ani ustawie�. 

8.4 Jednostki chwytaj�ce 

W katalogu cz��ci na podstawie numerów rysunków mo�na znale	� schematy 

poszczególnych jednostek chwytaj�cych do g�owic do kukurydzy dla ró�nych 

rozstawów rz�dów.  
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8.4.1 Regulacja rolek chwytaj�cych 

Podczas monta�u lub regulacji rolek chwytaj�cych nale�y przestrzega� trzech 

wa�nych ustawie�: 

8.4.2 Odleg!o�� pomi�dzy wa!ami rolek 

chwytaj�cych 

Wyregulowa� wa�y równolegle wzgl�dem siebie, 

ustawiaj�c odleg�o�� 62 mm pomi�dzy obudowami 

�o�ysk, tak jak pokazano na ilustracji. Odleg�o��

mo�na zwi�ksza� lub zmniejsza� stosownie do 

potrzeb za pomoc� podk�adek dystansowych. 

8.4.3 Ustawianie uszczelnienia labiryntowego 

Do podtrzymywania spiralnej ko�cówki rolki chwytaj�cej s�u��

dwa uszczelnione �o�yska z podwójnymi kulkami zabezpieczone 

uszczelnieniami labiryntowymi. Uszczelnienie dzia�a tylko wtedy, 

kiedy odleg�o�� pomi�dzy nieruchomym blokiem �o�yskowym a 

obracaj�c� si� rolk� chwytaj�c� nie jest wi�ksza ni� 0,5 lub 

1 mm. 

8.4.4 Ustawianie wspó!liniowe 

P�askie u�o�enie rolek chwytaj�cych jest zapewniane przez przek�adni� jednostki 

chwytaj�cej, ale nale�y sprawdzi� równoleg�o�� osi. Osie obrotu rolek chwytaj�cych 

musz� by� równoleg�e do siebie oraz do linii hamowania ramy jednostek 

chwytaj�cych. 
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8.5 Ustawienia p!yty chwytaj�cej 

Podstawowe ustawienie fabryczne wynosi 27�32 mm. Aby zapewni� prawid�owe 

dzia�anie odst�py p�yt chwytaj�cych powinien by� o 5 mm mniejszy na ko�cu 

przednim ni� na ko�cu tylnym. Centralny mechanizm regulacyjny p�yt chwytaj�cych 

mo�e zmniejsza� odst�py o 6 mm lub zwi�ksza� je o 10 mm wzgl�dem po�o�enia 

nominalnego. Na podstawie powy�szych danych nale�y ustawi� mechanizm w 

po�o�eniu minimalnym. Ustawi� ruchom� p�yt� chwytaj�c� (1) w odleg�o�ci 21 mm z 

przodu i 26 mm z ty�u od nieruchomej p�yty chwytaj�cej (2). Obs�uga z kabiny 

powinna da� wynik 27�32 mm. Nale�y do�o�y� stara�, aby zachowa� jednakowe 

warto�ci w ka�dym rz�dzie. Zapewni to jednakowe dzia�anie wszystkich jednostek 

chwytaj�cych. Nieruchoma p�yta chwytaj�ca jest zamocowana za pomoc� czterech 

�rub z �bem z gniazdem sze�ciok�tnym. Po ich wykr�ceniu nieruchom� p�yt�

chwytaj�c� mo�na wyregulowa� w zakresie do 14 mm. W odniesieniu do wymiarów 

na rysunku � po ustawieniach pocz�tkowych A = 21 i B = 26, natomiast po 

regulacji za pomoc� mechanizmu centralnego A = 27 i B = 32. 

8.6 Regulacja no�y czyszcz�cych (1, 2) 

Optymalny odst�p pomi�dzy no�em czyszcz�cym a rolk� do �odyg wynosi 0,5�

1 mm. Odst�p ten nale�y ustawi� na jednym �eberku, a nast�pnie, obracaj�c rolk�, 

nale�y sprawdzi� odst�py wszystkich �eberek w celu upewnienia si�, �e nie 

wyst�puj� kolizje. Regulacja odbywa si� poprzez luzowanie �rub M8 (3). Regulacja 

pozosta�ych no�y czyszcz�cych odbywa si� w taki sam sposób. 
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8.7 Regulacja napi�cia !a�cucha zbieraj�cego 

Spr��yna napinacza wst�pnego kó� �a�cuchowych zosta�a dobrana w taki sposób, 

by nie wymaga� regularnych regulacji. 

8.8 Regulacja wa!u sze�ciok�tnego i luzu mi�dzyz�bnego przek!adni 

Wyrównane kó� z�batych jest prawid�owe, je�eli ich osie symetrii s� wzajemnie 

prostopad�e. 

Pomiar k�ta nie jest konieczny, poniewa� nieprawid�owa regulacja jest wyra	nie 

widoczna. Luz mi�dzyz�bny dotyczy pojedynczego z�ba i mo�na go mierzy�, 

obracaj�c ko�o z�bate na wale wzgl�dem ko�a z�batego pasuj�cego wa�u.  

Wymagany luz mi�dzyz�bny wynosi w przybli�eniu 1° obrotu. Ustawienia mo�na 

zmienia�, zmieniaj�c ilo�� podk�adek dystansowych. 

Przek�adnia rolki 
��obkowanej 

Przek�adnia rolki 
z no�ami 
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8.9 Wa!y przegubowe 

Nasze maszyny s� dostarczane z wa�ami przegubowymi wyposa�onymi w cierne 

sprz�g�a bezpiecze�stwa. 

Na pocz�tki ka�dego sezonu zbiorów nale�y wymontowa� wa� z przegubem PTO i 

posmarowa� go. 

8.10 Wloty plastikowe 

Po zamontowaniu na obudowie podajnika kombajnu g�owic� do kukurydzy nale�y 

ustawi� w taki sposób, aby odleg�o�� mi�dzy stop� �lizgow� jednostki chwytaj�cej a 

pod�o�em wynosi�a 8 cm, a stopa �lizgowa wlotu lekko styka�a si� z pod�o�em. 

Stopy �lizgowej nie mo�na regulowa�. 

Po�o�enie transportowe 

Producent i dystrybutor nie ponosz� odpowiedzialno�ci za szkody spowodowane 

nieprawid�owym ustawieniem po�o�enia wlotów. 
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8.11 Automatyczne sterowanie wysoko�ci� jednostki czo!owej 

Budowa elektronicznego uk�adu sterowania wysoko�ci� jednostki czo�owej jest w 

pe�ni zgodna z uk�adami elektronicznymi kombajnu. Proces kalibracji zale�ny od 

kombajnu nale�y przeprowadza� w sposób opisany w instrukcji obs�ugi. 

Po�o�enie transportowe Po�o�enie robocze 

Gumowy element �lizgowy uk�adu sterowania wysoko�ci� jednostki czo�owej jest 

zamocowany na czas wysy�ki g�owicy do kukurydzy w sposób pokazany na ilustracji 

po lewej stronie. Element �lizgowy znajduje si� w po�o�eniu roboczym, je�eli �ruba 

oznaczona �A� jest wykr�cona a linka oznaczona �B� jest odci�ta. Umie�ci� gumowy 

element �lizgowy w po�o�eniu przedstawionym na ilustracji po prawej stronie. 

Nast�pnie dokr�ci� �ruby pokazane na ilustracji po prawej stronie. 

8.12 Monta� zestawu do s!oneczników 

OSTRZE�ENIE 

Dopuszczalna odleg�o�� pomi�dzy no�ami 

wynosi 0,5�1 mm. 
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Numer 

cz��ci: 
Nazwa: 6R 8R 9R 12R 4+2R 4+2x2R 6+2x3R 

1377153 

Zestaw do 

s�oneczników 

� lewy 

� � � � 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

1.377.154 

Zestaw do 

s�oneczników 

� prawy 

6 szt. 8 szt. 9 szt. 12 szt. 5 szt. 7 szt. 11 szt. 

Zdemontowa� rolki chwytaj�ce razem z p�ytami 

prowadz�cymi i os�onami przeciwpy�owymi. 

Wykr�ci� obie �ruby z �bami wpuszczanymi. Za�o�y�

p�yt� pokrywy i zamocowa� j� uprzednio wykr�conymi 

�rubami.

Na podstawie powy�szej tabeli dobra� typ i liczb�

zestawów do s�oneczników odpowiednie dla 

posiadanego adaptera. 

W przypadku adaptera sk!adanego wersj�

lewostronn� zestawu do s!oneczników nale�y 

zawsze montowa� na ostatniej jednostce 

chwytaj�cej po prawej stronie ramy g!ównej. 

Zdemontowa� �a�cuch zbieraj�cy razem ze spr��yn�

napinaj�c� �a�cuch.  

Zdemontowa� prowadnic� �a�cucha i p�yt� zbieraj�c�.  
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Umie�ci� zdemontowane elementy w skrzynce, uk!adaj�c pomi�dzy nimi foli�

b�belkow�"

OSTRZE�ENIE 

Podstawow� funkcj� adaptera jest zbieranie kukurydzy. 

Korzystanie z zestawu do s�oneczników jest zalecane jedynie na 

ma�ych powierzchniach (0�50 h/rok). Zbieranie wi�kszych ilo�ci 

spowoduje znacznie szybsze zu�ycie (g�ównie plastikowych 

pokryw). Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody 

wynikaj�ce z nieprawid�owego u�ytkowania adaptera"

Zamontowa� zestaw do s�oneczników 

w sposób pokazany na ilustracji za 

pomoc� 4 �rub z �bem wpuszczanym.

M10 

�ruba z �bem 

wpuszczanym 

Zamontowa� napinacz �a�cucha i 

�a�cuch zbieraj�cy w sposób 

przedstawiony na ilustracji. 

Za�o�y� pier�cie� ustalaj�cy na 

spr��yn�, a nast�pnie zamocowa�

pier�cie� w odleg�o�ci 80 mm od 

do�u spr��yny. 

Podczas monta�u �a�cucha 

zbieraj�cego zwraca� uwag�, aby 

zaczepy znajdowa�y si� w 

jednakowych odleg�o�ciach od 

siebie i aby �a�cuch by� 

prawid�owo za�o�ony na ko�o 

�a�cuchowe.
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9 Dokumentacja techniczna dotycz�ca monta�u siatki ochronnej 

na s!oneczniki 

9.1  Wywierci� konieczne otwory w górnej belce: 
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D�ugo�ci podane na ilustracji zmieniaj� si� w zale�no�ci od wielko�ci adaptera. S�

one podane w poni�szej tabeli: 

  X1 Y1 X2 Y2 Z 
Ø 

otworu 
Cornado Rigid 

6R 
579 mm 659 mm � � 30 mm 11 mm 

Cornado Rigid 
8R 

973 mm 1053 mm � � 40 mm 11 mm 

Cornado Rigid 
12R 

973 mm 1053 mm 2525 mm 2605 mm 40 mm 11 mm 

9.2  Monta� siatki �rodkowej: 

� Zamocowa� nakr�tki nitów w otworach wykonanych w pierwszym kroku i 

zamontowa� wsporniki (nr cz��ci: 1.379.824).  

� Za pomoc� �rub 10 x 25 zamocowa� uchwyt (nr cz��ci: 1.379.829) do 

stopy. 

Nakr�tka nitu M81.329.824 

�ruba M8 x 25 

1.379.829 

1.379.825 

Nakr�tka M10 �ruba M10 x 25 

Rama adaptera 
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� Za pomoc� �rub M8 x 25 zamocowa� siatk� �rodkow� i boczn� do 

uchwytu. 

9.3 Monta� siatki regulowanej 

�  Za pomoc� �rub M8 x 20 zamocowa� siatki regulowane do elementów 

siatek bocznych. 

Nakr�tka M8 1.331.640 1.379.829 �ruba M8 x 25

�ruba M8 x 20

Nakr�tka M8 
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9.4 Monta� uchwytów zewn�trznych

Wymiana uchwytów wst�pnie zamocowanych: 1.376.721 na 1.379.795 oraz 

1.376.722 na 1.379.796

9.5 Mocowanie siatek bocznych 

� Zaznaczy� po�o�enie otworów w plastikowych pokrywach. 

� Wywierci� otwory o �rednicy 9 mm. 

� Zamocowa� plastikowe nakr�tki wk�adane. 

� Zamocowa� siatki boczne do plastikowych pokryw za pomoc� �rub       

M8 x 20. 

1.379.795 � strona prawa 
1.379.796 � strona lewa

Po�o�enie nakr�tek wk�adanych i 

miejsca mocowania siatki do 

plastikowych pokryw 

1.379.795 � strona prawa

1.379.796 � strona lewa 

1.379.813 � strona prawa

1.379.814 � strona lewa 

�ruba M8 x 30 

Podk�adka M8 



 Dokumentacja techniczna dotycz�ca monta�u siatki ochronnej na s�oneczniki

45 

9.6 Zamontowa� elementy i zamocowa� je razem przez otwory owalne. 

. Upewni� si�, �e cz��ci s� stabilne wzgl�dem siebie i wzgl�dem ramy. 

Powoli podnie�� obudow� podajnika, uwa�aj�c, by siatka nie zaczepi�a o 

szyb� czo�ow� kabiny. 

9.7 Ilo�ci u�ywanych elementów w zale�no�ci od typu jednostki czo!owej: 

Ozn. Numer cz��ci Opis 
Cornado 

Rigid 6R 

Cornado 

Rigid 8R 

Cornado 

Rigid 12R 

1. 1.331.635 Siatka zgrzewana 1 � � 

1. 1.331.640 Siatka zgrzewana � 1 3 

2. 1.379.824 Wspornik spawany 2 2 4 

3. 1.379.829 Uchwyt spawany 2 2 4 

4. 79410002566
�ruba z �bem sze�ciok�tnym 

M10 x 25, DIN 933/8.8 
4 4 8 

5. 74910000066
Nakr�tka blokuj�ca M10, 

wk�adka plastikowa, DIN 985 
4 4 8 

6. 96717970000 Nakr�tka wk�adana M8 x 16  5 5 10 

7. 79408003066
�ruba z �bem sze�ciok�tnym 

M8 x 30, DIN 933/8.8 
4 4 8 

8. 1.379.805 Siatka nieruchoma zgrzewana 2 � 2 

8. 1.379.809 Siatka nieruchoma zgrzewana � 2 � 

9. 79410002566
�ruba z �bem sze�ciok�tnym 

M10 x 25, DIN 933/8.8 
4 4 8 

10. 74910000066
Nakr�tka blokuj�ca M10, 

wk�adka plastikowa, DIN 985 
4 4 8 

11. 1.379.830 
Regulowana siatka zgrzewana 

� lewa 
1 1 1 

12. 1.379.799 
Regulowana siatka zgrzewana 

� prawa 
1 1 1 

13. 79408002066
�ruba z �bem sze�ciok�tnym 

M8 x 20, DIN 933/8.8 
18 18 18 

14. 74908000066
Nakr�tka sze�ciok�tna, wk�adka 

plastikowa M8, DIN 985 
8 8 8 

15. 1.379.795 Uchwyt � prawy 1 1 1 

16. 1.379.796 Uchwyt � lewy 1 1 1 

17. 1.379.813 Siatka zgrzewana � prawa 1 1 1 

18. 1.379.814 Siatka zgrzewana � lewa 1 1 1 

19. 74908000066
Nakr�tka sze�ciok�tna, wk�adka 

plastikowa M8, DIN 985 
4 4 4 

20. 96714446000 Nakr�tka wk�adana M8 x 13 8 8 8 



 Zbiór 

46 

10 Zbiór 

G�owica do kukurydzy jest gotowa do zbioru po wykonaniu opisanych wcze�niej w 

niniejszej instrukcji czynno�ci zwi�zanych z monta�em, ustawieniami i regulacjami. 

G�owicy do kukurydzy nale�y u�ywa� wy��cznie w po�o�eniu roboczym" 

OSTRZE�ENIE 

Sposób budowy oraz codzienne kontrole i przestrzeganie zasad 

bezpiecze�stwa zapewniaj� brak mo�liwo�ci wysuni�cia si�

no�a rozdrabniaj�cego �odygi z uchwytu. Nale�y bra� pod 

uwag� nieoczekiwane zdarzenia, takie jak uderzenie no�a w 

cia�o obce, kamie� lub inny przedmiot znajduj�cy si� na 

pod�o�u. W takim przypadku mo�e doj�� do wyrzucenia 

odprysków z no�a w dowolnym kierunku. 

Przebywanie w pobli�u adaptera podczas jego pracy jest 

ZABRONIONE" 

Je�eli zbiory s� powa�nie po�o�one, zaleca si�

zdj�cie os�ony gumowej z rozdzielacza. 

Po pierwszej godzinie pracy nale�y zatrzyma�

maszyn�, wyj�� kluczyk ze stacyjki kombajnu i wykona� nast�puj�ce sprawdzenia: 

- rozgrzewanie si� nap�du jednostek chwytaj�cych (maks. 40�60°C), 

- poluzowanie/utrat� jakichkolwiek elementów, 

- napi�cie �a�cucha (�a�cucha zbieraj�cego, �a�cucha nap�dowego 

�limaka), 

- stan ogólny, stan rozdzielacza. 

Rozdrabniacz �odyg jest wyposa�ony w specjalne no�e (1), które umo�liwiaj�

odcinanie �odyg bezpo�rednio pod rolkami chwytaj�cymi (2). Nap�d rozdrabniacza 

�odyg mo�na od��czy�, obracaj�c prze��cznik (3) o 180 stopni. 
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Je�eli no�e wymagaj� wymiany, podczas ich zamawiania nale�y skorzysta� z 

katalogu cz��ci. Nale�y pami�ta�, �e podczas wymiany no�y nale�y równie�

wymienia� ich tuleje i �ruby. 

10.1 Automatyczny uk!ad sterowania wysoko�ci� g!owicy do kukurydzy 

(AHHC) 

Uk�ad AHHC wymaga kombajnu wyposa�onego w uk�ad AHHM OEM (Original 

Equipment Manufacturer � producenta wyposa�enia oryginalnego). Wspó�dzia�a 

on równie� z uk�adem pochylania bocznego jednostki czo�owej, je�eli kombajn jest 

we� wyposa�ony. 

Zazwyczaj na g�owicy do kukurydzy zamontowane s� 2 czujniki, po jednym na 

ka�dym wlocie, od wewn�trz wlotów zewn�trznych. 

Je�eli uk�ad OEM AHHC kombajnu obs�uguje trzeci czujnik, mo�na go zamontowa�

na wlocie �rodkowym (budowa wi�zki przewodów umo�liwia jego obs�ug�, ale jest 

on stosowany wy��cznie w jednostkach czo�owych z 12 lub wi�ksz� liczb� rz�dów). 
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Zazwyczaj nast�puj�ce regulacje mo�na wykonywa� z kombajnu: 

- wysoko�� g�owicy do kukurydzy nad pod�o�em, 

- czu�o�� (warto�� przemieszczenia czujnika przed reakcj� uk�adu), 

- pr�dko�� (pr�dko�� ruchu jednostki czo�owej). 

Podzespo!y wymagane do monta�u: 

- Czujnik przedstawiono na stronie 42 katalogu cz��ci zamiennych. Konieczne 

s� 2 takie czujniki. 

- Przewody (liczba i typ przewodów zmienia si� w zale�no�ci od typu 

kombajnu). 

- Wi�zka przewodów dla danego kombajnu 

Podzespo!y wymagane do monta�u uk!adu w kombajnach ró�nego typu: 

- Wi�zka przewodów dla danego typu kombajnu (1 szt.). 

- Czujniki (2 szt.). 

OSTRZE�ENIE 

Uk�ad AHHC nie zast�puje konieczno�ci zwracania uwagi przez 

cz�owieka. Aby zapobiec wypadkom w przypadku awarii uk�adu, 

konieczna jest interwencja ze strony operatora. 
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11 Konserwacja i smarowanie 

 Przed przyst�pieniem do prac konserwacyjnych maszyny nale�y na maszynie 

wywiesi� wyra	nie widoczny zakaz uruchamiania. 

11.1 Rama 

Rama maszyn niesk�adanych nie wymaga szczególnej 

konserwacji. 

Mechanizm sk�adania sk�adanej g�owicy do kukurydzy 

wymaga smarowania smarem Liton Ep2 lub 

równowa�nym raz w sezonie. Smar nale�y 

wprowadza� do smarowniczek do momentu, a�

zacznie wychodzi� z boków cz��ci, tak jak pokazano 

na ilustracji (oznaczenie �A�).   

11.2 �limak 

#a�cuchy nap�dowe �limaka nale�y smarowa� co 50 

godzin, a ich napi�cie sprawdza� codziennie. Napi�cie 

�a�cucha jest prawid�owe, je�eli we wskazanym miejscu 

(�A�) �a�cuch ugina si� o 10�15 mm.  

Szcz�ki sprz�g�a nale�y smarowa� codziennie smarem 

Liton Ep2. 

11.3 Sprz�g!a !�cz�ce �limak 

Powierzchnie szcz�k sprz�gie� nale�y smarowa� co 

50 godzin smarem Liton Ep2. 

Nap�d jednostek chwytaj�cych i sprz�g�a ��cz�ce 

�limak nale�y smarowa� smarem Liton Ep2 w 

po�o�eniu roboczym (roz�o�onym). 
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11.4 Jednostki nap�dowe 

Nap�d jednostek chwytaj�cych mo�e si� odbywa� za pomoc� wa�u lub sprz�g�a z 

podwójnym przegubem (patrz �Procedura ustawiania i regulacji g�owicy do 

kukurydzy�). Przeguby Cardana nale�y smarowa� za po�rednictwem smarowniczek 

smarem Liton Ep2 do momentu, a� smar zacznie by� wyciskany na zewn�trz 

elementów. 

11.5 Przek!adnie wej�ciowe 

Przek�adnia wej�ciowa do przek�adnia k�towa o k�cie 90 stopni. Do smarowania 

nap�du nale�y stosowa� olej SAE 80W-140. Poziom oleju mo�na sprawdza�, 

wykr�caj�c �rub� zamykaj�c� (1). Je�eli 

nie wyst�puj� wycieki oleju, wystarczy 

sprawdza� poziom oleju raz w roku. 

Konieczna ilo�� wynosi 0,9 litra. 

Kontrol� nale�y wykonywa� przy 

adapterze w po�o�eniu roboczym. �ruby 

spustowe i wlewowe oleju znajduj� si� na 

p�aszczu przek�adni (2), ale uzupe�nianie 

mo�e si� odbywa� przez otwory w 

pokrywie po wykr�ceniu �ruby 

zamykaj�cej (1). 

Po�o�enie �rub do sprawdzania poziomu oleju na przek�adni: 

Przek�adnia nap�dzaj�ca jest 

zamocowana w po�o�eniu dolnym 

(przyk�ad: John Deere). 

Przek�adnia nap�dzaj�ca jest 

zamocowana w po�o�eniu górnym 

(przyk�ad: Claas Lexion, Fiat). 
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Przek�adnia nap�dzana, je�eli 

przek�adnia nap�dzaj�ca jest 

zamontowana w po�o�eniu dolnym. 

Przek�adnia nap�dzana, je�eli 

przek�adnia nap�dzaj�ca jest 

zamontowana w po�o�eniu górnym. 

Po�o�enie odpowietrznika zale�y równie� od ostatecznego po�o�enia przek�adni. 

Wa�ne jest, by odpowietrznik znajdowa� si� w otworze znajduj�cym si� powy�ej 

teoretycznego poziomu oleju (najlepiej).  

11.6 Elementy !�cz�ce nap�du 

11.6.1 Wa!y przegubowe 

• Wa�y przegubowe nale�y sprawdza� co 250 godzin. 

• Wa�y przegubowe i wa�y krzy�owe nale�y sprawdza� na pocz�tku ka�dego 

sezonu, a w razie potrzeby smarowa� powierzchnie �lizgowe. 

11.6.2 Sprz�g!a !a�cuchów i inne wyznaczone sprz�g!a 

• Wymagaj� smarowania raz w sezonie. 

11.7 Jednostki chwytaj�ce 

11.7.1 Przek!adnia 

 Przek�adnia jednostki 

chwytaj�cej 

Przek�adnia 

rozdrabniacza 

Olej smarny SAE 80W-140 � 0,26 kg (0,3 l) 

Smar EP-00 (p�ynny) 2,5 kg (2,5 l) � 

Kontrola poziomu oleju 

Na pocz�tku ka�dego 

sezonu lub w przypadku 

wykrycia wycieku oleju. 

Co 50 godzin lub w 

przypadku wykrycia 

wycieku. 

Codziennie sprawdza� przek�adni� pod k�tem wycieku. Wycieki oleju mog�

spowodowa� usterk�. 
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Przek�adnia g�ówna jednostki chwytaj�cej: 

Ken
anyag feltölt
 csavar

Ken
anyag leereszt
 csavar

Przek�adnia rozdrabniacza �odyg: 

Ken
anyag feltölt
 csavar

Ken
anyag leereszt
 csavar

Procedura sprawdzania poziomu oleju: 

� Wykr�ci� wska	nik i wytrze� go do czysta. 

� W�o�y� wska	nik (NIE WKR�CA� GO). 

� Poczeka� sekund�, wyj�� wska	nik i sprawdzi� poziom (poziom oleju musi 

znajdowa� si� na �rodku odcinka pomi�dzy oznaczeniami poziomu minimalnego i 

maksymalnego). 

Ken
anyag feltölt
 csavar Ken
anyag feltölt
 csavar

Tör
egység f
hajtóm ken
anyagszint ellen
rzése Zúzóm hajtóm olajszint ellen
rzése

max

min

max

min

wska	nik 

poziomu 

wska	nik 

poziomu 

Posmarowa� otwór wlewowy. 

Posmarowa� otwór 

spustowy. 

Otwór wlewowy oleju. 

�ruba spustowa oleju. 

Posmarowa� otwór do nape�niania/ Posmarowa� otwór do nape�niania/ 

Przek�adnia g�ówna jednostki chwytaj�cej Przek�adnia rozdrabniacza 
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No�e rozdrabniacza i ich konserwacja: 

OSTRZE�ENIE 

Stan no�a (1) nale�y sprawdza� codziennie. 

Nigdy nie u�ywa� uszkodzonych no�y" 

Odst�p promieniowy pomi�dzy no�em a tulej� nie mo�e 

przekracza� 1 mm (patrz ilustracja). W przeciwnym razie nale�y 

wymieni� nó�. 

Ze wzgl�du na wysok� pr�dko�� obrotow� i wymagania w zakresie 

wywa�enia no�e nale�y wymienia� wy��cznie parami. 

Nigdy nie uruchamia� rozdrabniacza bez pier�cieni zakrywaj�cych 

nakr�tki blokuj�ce (2) uchwyty no�y" 

Dokr�cenie �rub uchwytów no�y nale�y sprawdza� codziennie. 

Producent i dystrybutor nie ponosz� odpowiedzialno�ci za zu�ycie lub usterki 

wynikaj�ce z nieprawid!owej konserwacji lub smarowania"
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11.7.2 Rolki chwytaj�ce 

#o�yska rolek chwytaj�cych s� nape�nione smarem Liton Ep2. Wymagaj� one 

smarowania w zale�no�ci od intensywno�ci u�ytkowania. Smarowanie odbywa si�

za pomoc� smarowniczek u góry rolek. Smarowanie jest konieczne co 250 godzin.  

Nale�y regularnie sprawdza� dokr�cenie �rub rolek chwytaj�cych i dokr�ca� w razie 

potrzeby" 

11.7.3 #a�cuch zbieraj�cy 

• W przypadku intensywnego u�ytkowania nale�y go smarowa� codziennie, 

stosuj�c �rodek smarny przyjazny dla �rodowiska. 

• Codziennie sprawdza� pod k�tem nieprawid�owego zu�ycia i ocierania. 

Listy kontrolne dla g�owicy do kukurydzy przed rozpocz�ciem zbiorów i przed 

dostaw� znajduj� si� na ko�cu instrukcji obs�ugi. 

Stan g�owicy do kukurydzy przed pierwszym uruchomieniem nale�y sprawdzi�

zgodnie z list� kontroln� przed dostaw�.  

Stan g�owicy do kukurydzy przed ka�dym zbiorem nale�y sprawdza� zgodnie z list�

kontroln� przed rozpocz�ciem zbiorów. 
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11.8 Tabela smarowania 
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12 Schematy elektryczne 

12.1 Schemat elektryczny JD 
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12.2 Schemat elektryczny CNH 
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12.3 Schemat elektryczny AGCO 
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12.4 Schemat elektryczny CLAAS Lexion 
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12.5 Schemat elektryczny CIH 2000 
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13 Rozwi�zywanie problemów 

W niniejszym rozdziale opisano najcz��ciej wyst�puj�ce problemy. Nie mo�na 

oczywi�cie opisa� wszystkich mo�liwo�ci, dlatego w przypadku stwierdzenia problemu, 

który nie zosta� opisany w tabeli, lub je�eli zaproponowane rozwi�zania s�

niewystarczaj�ce, prosimy o kontakt z dzia�em wsparcia. 

Mo�liwe przyczyny Sugerowane rozwi�zania 

Problem 1. Du�a ilo�� kolb dostaje si� pomi�dzy �limak zbieraj�cy a obudow� podajnika.

Kombajn nie zosta� prawid�owo 

przygotowany do zbioru kukurydzy. 

Upewni� si�, �e kombajn zosta� 

przygotowany do zbioru kukurydzy 

zgodnie z instrukcj�.  Je�eli kombajn jest 

prawid�owo przygotowany, zwi�kszy�

odst�p wkl�s�y do ok. 60 mm. 

Patrz specyfikacje w instrukcji obs�ugi 

kombajnu.

Problem 2. W po�o�onej kukurydzy �odygi nie s� prawid�owo podawane do rolek chwytaj�cych.

W niektórych przypadkach gumowe 

wyst�py umieszczone na plastikowych 

pokrywach mog� uniemo�liwia�

dostawanie si� �odyg do jednostek 

chwytaj�cych. 

Zdj�� wyst�py gumowe z plastikowych 

pokryw (patrz: rozdzia� 10).

Problem 3. Jednostka chwytaj�ca mo�e si� zatyka�.

Mo�liwa zmiana grubo�ci �odyg 

kukurydzy i odmiany ro�lin. 

#a�cuch zbieraj�cy mo�e si� �lizga�. 

Ustawi� p�yt� chwytaj�c� w optymalnej 

odleg�o�ci (patrz: rozdzia� 8,5).

Sprawdzi� ustawienia regulatora 

�a�cucha. 

Wymieni� �a�cuch zbieraj�cy. 

Problem 4. #odygi lub chwasty owijaj� si� na rolkach chwytaj�cych.

Ustawi� odst�py zgarniaczy. Ustawi� odst�py rolek chwytaj�cych 

(patrz: rozdzia� 8,6).

Problem 5. �limak zbieraj�cy nie obraca si�.

Sprawdzi� ustawienia sprz�g�a 

ograniczaj�cego moment obrotowy 

nap�du �limaka. 

�limak jest przeci��ony. 

Sprawdzi� wy��cznik bezpiecze�stwa, a 

w razie potrzeby wymieni� podk�adki 

cierne (patrz: rozdzia� 8,2).

Zmniejszy� ilo�� zbieranego materia�u 

poprzez obni�enie pr�dko�ci kombajnu; 

wyregulowa� po�o�enie �limaka.
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Mo�liwe przyczyny Sugerowane rozwi�zania 

Problem 6. Kolby rozszczepiaj� si� we wg��bieniu zbieraj�cym.

Zbyt wysoka pr�dko�� �limaka 

zbieraj�cego. 

Obni�y� pr�dko�� �a�cucha 

zbieraj�cego, wymieniaj�c ko�o 

�a�cuchowe 

(patrz: rozdzia� 8,2).

Problem 7. Trudno�� w prawid�owym utrzymywaniu g�owicy do kukurydzy w rz�dzie.

Sprawdzi� rozstaw rz�dów g�owicy do 

kukurydzy. 

Sprawdzi� sposób wysiewu kukurydzy i 

odst�py mi�dzy rz�dami. 

Problem 8. Przek�adnia jest bardzo gor�ca.

Niewystarczaj�ca ilo�� �rodka smarnego 

w przek�adni. 

Sprawdzi� poziom oleju w przek�adni. 

Problem 9. #a�cuch nap�dowy �limaka zbieraj�cego jest zbyt g�o�ny.

#a�cuch nap�dowy �limaka 

zbieraj�cego jest niewystarczaj�co 

napi�ty. 

Wyregulowa� napi�cie �a�cucha 

nap�dowego. 

Problem 10. #a�cuch nap�dowy �limaka zbieraj�cego wydaje odg�osy zgrzytania.

Nieprawid�owe smarowanie �a�cucha. #a�cuchy nap�dowe �limaka nale�y 

smarowa� w sposób opisany w rozdziale 

�Konserwacja i smarowanie� (patrz: 

rozdzia� 11).

Problem 11. Nie dzia�a jeden lub wi�cej no�y rozdrabniacza.

W��cznik nap�du rozdrabniacza jest 

uszkodzony lub wy��czony. 

Upewni� si�, �e nap�d rozdrabniacza 

jest w��czony. 

Problem 12. P�yty chwytaj�ce nie poruszaj� si� prawid�owo.

Mechanizm p�yt chwytaj�cych jest 

zatkany. 

Hydrauliczny regulator p�yt chwytaj�cych 

nie dzia�a prawid�owo. 

Wyczy�ci� mechanizm. P�yty chwytaj�ce 

nale�y porusza� kilka razy dziennie. 

Sprawdzi� uk�ad hydrauliczny (przewody 

elastyczne, sztywne, z��cza). Upewni�

si�, �e uk�ad nie jest zapowietrzony. 

Problem 13. Wysokie straty kolb kukurydzy.

P�yty chwytaj�ce nie s� prawid�owo 

wyregulowane. 

Zbyt wysoka pr�dko�� zbierania. 

Zmniejszy� odst�p pomi�dzy p�ytami 

chwytaj�cymi. 

Zmniejszy� pr�dko�� zbierania. 



 Przechowywanie g�owicy do kukurydzy w okresie zimowym

63 

14 Przechowywanie g�owicy do kukurydzy w okresie zimowym 

Po zako�czeniu zbiorów umy� maszyn� i usun�� resztki �odyg. Sprawdzi�

maszyn�, aby zapewni� jej bezusterkowe dzia�anie w nast�pnym sezonie. 

Uzupe�ni� ubytki farby, a je�eli nie jest to mo�liwe pokry� konstrukcj� metalow�

smarem. Adapter nale�y przechowywa� w miejscu zadaszonym, a je�eli nie jest to 

mo�liwe, zdemontowa� �a�cuchy zbieraj�ce, posmarowa� je, umie�ci� w k�pieli 

olejowej lub co najmniej przenie�� w miejsce zadaszone. Wymieni� brakuj�ce lub 

uszkodzone pokrywy, elementy, naklejki ostrzegawcze. 

Ostrze�enie# 

Je�eli istnieje mo�liwo�� dostania si� �rodków smarnych do 

gruntu, nale�y stosowa� �rodki smarne przyjazne dla 

�rodowiska. 
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15 Gwarancja, wsparcie klienta, zamawianie cz��ci zamiennych 

W przypadku jakichkolwiek pyta� dotycz�cych gwarancji lub us!ug wysy!kowych 

prosimy o kontakt z dealerem. 

Poniewa� producent nie ma wp!ywu na smarowanie, czyszczenie, konserwacj� i 

warunki przechowywania, nie ponosimy odpowiedzialno�ci za szkody lub 

pogorszenie jako�ci spowodowane nieprawid!owym u�ytkowaniem 

(nieprzestrzeganiem instrukcji obs!ugi, u�ywaniem niezgodnym z przeznaczeniem) 

g!owicy do kukurydzy. 

Gwarancja nie obejmuje materia!ów eksploatacyjnych i elementów ulegaj�cych 

zu�yciu. 

Materia!y eksploatacyjne i elementy ulegaj�ce zu�yciu: 

• no�e czyszcz�ce, 

• no�e rozdrabniacza, 

• !a�cuchy, 

• plastikowe pokrywy, 

• wyst�py gumowe.  

Przed rozpocz�ciem u�ytkowania jednostki czo!owej prosimy o wys!anie na adres 

oros.garancia@linamar.com  e-maila zawieraj�cego nast�puj�ce informacje: 

• adres, 

• numer telefonu, 

• adres e-mail, 

• numer seryjny jednostki czo!owej, 

• dat� rozpocz�cia u�ytkowania jednostki czo!owej. 

Je�eli informacje te nie zostan� przes!ane, jako data pocz�tkowa okresu 

gwarancyjnego zostanie uznana data wystawienia faktury przez producenta. 

Dodatkowe informacje na temat gwarancji mo�na uzyska� od naszego dzia!u 

wsparcia klientów. 

Ostrze�enie# 

Zamówienia cz��ci zamiennych nale�y kierowa� do dealera, 

podaj�c typ i numer seryjny g!owicy do kukurydzy oraz numer 

identyfikacyjny z listy cz��ci zamiennych. 
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16 Ochrona �rodowiska 

16.1 Skutki u�ytkowania maszyny dla ludzi 

Maszyna (ze wzgl�dy na swoje wymiary i funkcje) jest wyposa�ona w wiele cz��ci 

obracaj�cych si� i poruszaj�cych. Elementy te stanowi� 	ród!a zagro�e�. 

Aby zapewni� bezpieczne warunki pracy, nale�y ca!kowicie przestrzega� przepisów 

w zakresie ochrony bezpiecze�stwa pracy podanych w instrukcji obs!ugi oraz 

wykonywa� wymagane prace konserwacyjne. Podczas konserwacji stosowa�

wymagane �rodki smarne. 

16.2 Odpady sta�e i inne 

Podczas monta�u i u�ytkowania wytwarzane s� nast�puj�ce odpady: 

• Drewno wykorzystane do pakowania � odpady przyjazne dla �rodowiska. 

Nie wymaga specjalnego podej�cia podczas przechowywania i usuwania. 

• Smary i oleje stosowane do smarowania. Zu�yte �rodki smarne nale�y 

zbiera� do oddzielnych pojemników i oddawa� do najbli�szego punktu 

odbioru (np. na stacji paliw). 

• Zu�yte lub wymienione element metalowe. Nale�y je zbiera� i oddawa� do 

najbli�szego punktu zbiórki i recyklingu. 

• Uszkodzone lub niezdatne do u�ytku plastikowe os!ony, folie i ta�my u�yte 

do pakowania nale�y przekazywa� do punktu przetwarzania odpadów (w 

celu utylizacji). Mo�na je równie� przekazywa� do recyklingu do 

wyspecjalizowanych firm. 

Je�eli maszyna wymaga z!omowania, nale�y bezwzgl�dnie stosowa� powy�sze 

zasady. 

16.3 Emisja ha�asu 

G!owica do kukurydzy nie mo�e dzia!a� samodzielnie. Wymaga ona zamontowania 

na kombajnie. 

OSTRZE�ENIE 

Poziom ha!asu emitowanego przez kombajn i g!owic� do 

kukurydzy przekracza 85 dB. Dlatego w przypadku d!u�szego 

przebywania w pobli�u maszyny nale�y stosowa� ochron�

s!uchu. Poziom ha!asu w kabinie kombajnu nie przekracza 

warto�ci progowej. Stosowanie ochrony s!uchu nie jest 

obowi�zkowe. 
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Adres: W�GRY, H-5900 Orosháza, Csorvási út 27. 

Telefon: +36 68 514-600 

Faks: +36 68 514-692 

E-mail: oros@linamar.com

Strona internetowa: www.oros.linamar.hu
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