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99-340 Kroœniewice

Dzia³aj¹c jako producent:
deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e maszyna:

AGREGAT DO UPRAW PRZEDSIEWNYCH

WEKTOR

Typ/model:   .........................................
Rok produkcji:  .....................................
Nr fabryczny:  .......................................

do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania:

Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki

Dyrektywy Unii Europejskiej

z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagañ dla maszyn  (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)

i : 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. W sprawie maszyn (Dz.Urz.UE
L157 z 09.06.2006, str.24-86)

PN-EN ISO12100-1:2005+ Ap1:2006+A1:2009
PN-EN ISO12100-2:2005+A1:2009

Oraz normy i przepisy:

Do oceny zgodnoœci zosta³y zastosowane nastêpuj¹ce normy zharmonizowane:

PN-EN ISO 4254-1:2009

PN-ISO 3600:1998, PN-ISO 11684:1998

Imiê i nazwisko......Janusz Podlasiak............adres: ul. Parkowa 2, 99-340 Kroœniewice
Osoba upowa¿niona do przygotowania dokumentacji technicznej:

Niniejsza deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie zmieniona lub
przebudowana bez zgody producenta.

INSTRUKCJA OBS£UGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSA¯ENIE MASZYNY !!!

Kroœniewice mgr in¿. Wietrzyk Marek  - Prezes Zarz¹du..................................................

Miejsce i data wystawienia Nazwisko, imiê i stanowisko osoby upowa¿nionej
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Wyrób identyfikuje tabliczka znamionowa, która znajduje siê na  belce ramy  g³ównej agregatu.
Tabliczka znamionowa zawiera nastêpuj¹ce dane:

nazwa i adres producenta
nazwa maszyny
typ maszyny
rok budowy
nr fabryczny
masa
symbol KTM
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1.Informacje ogólne

gratuluje zakupu nowoczesnego agregatu do upraw przedsiewych
Jesteœmy przekonani, ¿e agregat spe³ni oczekiwania klienta.

U¿ytkownik z chwil¹ kupna otrzymuje maszynê kompletn¹, zmontowan¹ fabrycznie i
gotow¹ do pracy.

W celu prawid³owego i bezpiecznego jej u¿ytkowania zalecamy dok³adne zapoznanie siê
z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.

Instrukcja stanowi istotn¹ czêœæ sk³adow¹ maszyny i nale¿y zachowaæ j¹ do przysz³ego
u¿ytku. Instrukcja zawiera katalog czêœci maszyny i kartê gwarancyjn¹.

Prawid³owe u¿ytkowanie maszyny wraz z odpowiedni¹ konserwacj¹, smarowaniem i
przechowywaniem u³atwi utrzymanie jej w dobrym stanie i gotowoœci do pracy.

Maszyna zosta³a zaprojektowana i wykonana z uwzglêdnieniem wszelkich wymagañ
zwi¹zanych z bezpiecznym jej u¿ytkowaniem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami. Niezbêdne
jest jednak przestrzeganie wszelkich zaleceñ zawartych w instrukcji obs³ugi oraz
obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych dotycz¹cych u¿ytkowania maszyny.

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e mimo zastosowania rozwi¹zañ maj¹cych na celu spe³nienie
wszelkich wymagañ norm krajowych i miêdzynarodowych z zakresu ergonomii i
bezpieczeñstwa u¿ytkowania, nie mo¿na wykluczyæ zagro¿eñ zwi¹zanych na przyk³ad z
ryzykiem resztkowym, a tak¿e z sytuacjami, których pojawienie siê podczas pracy trudno
przewidzieæ.

Agregat mo¿e pracowaæ na glebach lekkich, œrednich i œredniozwiêz³ych, na
polach równych, niezakamienionych, o pochy³oœci stoku do 12°.

EXPOM Sp. z o.o.
WEKTOR.

WEKTOR

U¿ytkowanie  agregatu do innych celów bêdzie rozumiane jako u¿ytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem.

Dodatkowe informacje dotycz¹ce zasad u¿ytkowania oraz czêœci zamiennych mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej: bezpoœrednio lub telefonicznie w firmie

lub w punktach sprzeda¿y maszyny.

Wszelkie odstêpstwa od wymagañ producenta i obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych,
tak¿e dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji maszyny, bez zgody producenta,
stosowanie czêœci zamiennych innych ni¿ oryginalne bêdzie rozumiane jako u¿ytkowanie
niezgodne z wymaganiami.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzgodnionych z i zmian
konstrukcyjnych, technologicznych i w wyposa¿eniu.Zmiany te bêd¹ uwzglêdnione w instrukcji
u¿ytkowania i obs³ugi na bie¿¹co w formie aneksów.

www.expom.eu,
EXPOM Sp. z o.o.

Za powsta³e wówczas szkody EXPOM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci.

IBMER PIMR

Rys.1.Tabliczka znamionowa

R

EXPOM

EXPOM  Sp. z o.o.
99-340 Kroœniewice ul.Parkowa 2

www.expom.eu
E-mail: expom@expom.com.pl

Symbol / Type         ............................................................
Numer fabr.
Serial no                  ...........................................................

Masa / Weight         ......................................................(kg)
Data prod
Manufactured          ...........................................................
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Zabrania siê opuszczania kabiny ci¹gnika podczas ruchu agregatu.

Przed opuszczeniem ci¹gnika nale¿y opuœciæ maszynê na pod³o¿e, wy³¹czyæ
silnik w ci¹gniku i wyj¹æ kluczyk ze stacyjki. Nie wolno pozostawiaæ maszyny na
pochy³oœciach.

Zabrania siê wchodzenia pomiêdzy ci¹gnik a maszynê przy pracuj¹cym silniku
oraz, je¿eli nie jest on zabezpieczony przez zaci¹gniêcie hamulca
postojowego i podstawienia klinów pod ko³a.

Praca agregatem jest dozwolona jedynie wówczas, gdy urz¹dzenia
zabezpieczaj¹ce dzia³aj¹ prawid³owo.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj¹ce z nieprawid³owej
eksploatacji maszyny, niew³aœciwie lub niedok³adnie wykonanej regulacji,
u¿ytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem, zastosowania czêœci
wymiennych innych ni¿ fabryczne, wprowadzania przez u¿ytkownika zmian w
konstrukcji bez uzgodnienia z producentem.

Je¿eli umieszczone na maszynie napisy i znaki ulegn¹ zniszczeniu lub stan¹ siê
nieczytelne, nale¿y niezw³ocznie wymieniæ je na nowe (zamówiæ u producenta lub
w punkcie sprzeda¿y)

Spe³nienie wymagañ dotycz¹cych pos³ugiwania siê maszyn¹, dotycz¹cych obs³ugi
i napraw wed³ug zaleceñ producenta i œcis³e ich przestrzeganie stanowi warunek
u¿ytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Przed po³¹czeniem lub roz³¹czeniem agregatu z trójpunktowym uk³adem
zawieszenia nale¿y sprawdziæ, czy dŸwignie steruj¹ce ci¹gnika s¹ w po³o¿eniu, w
którym nie nast¹pi niezamierzone podniesienie lub opuszczenie ramion
podnoœnika.

Podczas ³¹czenia maszyny z trzypunktowym uk³adem zawieszenia  narzêdzi,
upewniæ siê, ¿e uk³ady przy³¹czeniowe sa tej samej kategorii.

W strefie ciêgie³ uk³adu zawieszenia istnieje zagro¿enie zgnieceniem lub
przeciêciem. Podczas uruchamiania podnoœnika nikt nie mo¿e znajdowaæ siê
pomiêdzy maszyn¹ a ci¹gnikiem.

Nieprzestrzeganie powy¿szych zasad mo¿e prowadziæ do zagro¿eñ dla
operatora i osób postronnych, a tak¿e spowodowaæ uszkodzenie agregatu.
Za szkody wynik³e z tego powodu firma EXPOM Sp. z o.o.  nie ponosi
odpowiedzialnoœci.

2.1. Po³¹czenie agregatu z ci¹gnikiem

R

2.Zasady bezpiecznej pracy

W celu unikniêcia zagro¿eñ, przed rozpoczêciem pracy maszyn¹, nalezy zapoznaæ siê z
treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi  i przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:

Obs³uga i u¿ytkowanie maszyny mo¿e byæ powierzone jedynie osobie, która
posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniaj¹ce do pracy ci¹gnikowymi
agregatami rolniczymi i zapozna³a sie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Obs³ugê
nale¿y wykonywaæ jedynie z pod³o¿a, po uprzednim opuszczeniu maszyny na
równe, utwardzone pod³o¿e.

Agregat nale¿y ³¹czyæ z ci¹gnikiem w sposób prawid³owy, zgodny z zaleceniami
instrukcji obs³ugi, zabezpieczaj¹c elementy ³¹cz¹ce za pomoc¹ fabrycznych
sworzni i przetyczek.

Przed uruchomieniem agregatu nale¿y sprawdziæ, w pobli¿u nie ma osób
postronnych, zw³aszcza dzieci, przedmiotów mog¹cych stanowiæ zagro¿enie.W
strefie pracy agregatu mo¿e przebywaæ jedynie operator.

Przed u¿ytkowaniem maszyny nale¿y zwróciæ uwagê na jej stan techniczny, a
zw³aszcza na sposób mocowania poszczególnych zespo³ów roboczych i uk³adu
przy³¹czeniowego (hydraulicznego) do ci¹gnika.Nale¿y sprawdziæ czy wszystkie
podzespo³y dzia³aj¹ prawid³owo.

Zespo³y robocze agregatu mog¹ stanowiæ zagro¿enie, lecz ze wzglêdu na
wykonywane funkcje nie mog¹ byæ os³oniête. Podczas pracy operator musi
zwracaæ uwagê by w pobli¿u pracuj¹cego agregatu nie znajdowa³y siê osoby
postronne. Nale¿y zapewniæ sobie dobr¹ widocznoœæ strefy wokó³
agregatu.Bezpieczna odleg³oœæ od pracuj¹cego agregatu wynosi 5m.

Pracuj¹c agregatem, w przypadku stwierdzenia zagro¿enia dla obs³ugi lub osób
postronnych, nale¿y natychmiast zatrzymaæ ci¹gnik, wy³¹czyæ silnik w ci¹gniku,
opuœciæ maszynê w po³o¿enie spoczynkowe i zaci¹gn¹æ hamulec rêczny.

Podczas pracy operator agregatu powinien nosiæ zapiête ubranie. LuŸne elementy
ubioru mog¹ byæ pochwycone przez obracaj¹ce siê elementy, co stanowi
zagro¿enie dla operatora.

Nie wolno poruszaæ siê agregatem do ty³u z maszyn¹ opuszczon¹.

Zabrania siê przewo¿enia na maszynie ludzi, a tak¿e przedmiotów nie
stanowi¹cych wyposa¿enia agregatu.

Nie wolno pracowaæ maszyn¹, która nie jest sprawna technicznie!
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2.Zasady bezpiecznej pracy

W celu unikniêcia zagro¿eñ, przed rozpoczêciem pracy maszyn¹, nalezy zapoznaæ siê z
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stanowi¹cych wyposa¿enia agregatu.

Nie wolno pracowaæ maszyn¹, która nie jest sprawna technicznie!
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Œruby i nakrêtki nale¿y regularnie sprawdzaæ i dokrêcaæ.

Elementy poluzowane w celu wykonania napraw lub przegl¹du nale¿y ponownie z
zamocowaæ.

Podczas pracy z elementami ostrymi nale¿y stosowaæ odpowiednie narzêdzia i
rêkawice ochronne.

Podczas wykonywania prac spawalniczych na maszynie lub ci¹gniku nale¿y
od³¹czyæ przewody od akumulatora i alternatora.

Przy wymianie czêœci nale¿y stosowaæ oryginalne czêœci zamienne o takiej samej
specyfikacji technicznej.

Podczas przejazdów po drogach publicznych nale¿y przestrzegaæ
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
oœwietlenia pojazdu i maszyny.

Podczas  przejazdów nale¿y pamiêtaæ, ¿e agregat przekracza  szerokoœæ
transportow¹ 2.5m  i mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla osób i zwierz¹t  mijanych
podczas przejazdów transportowych.

Po drogach publicznych wolno poruszaæ siê tylko z ramionami agregatu z³o¿onymi
do po³o¿enia transportowego i zabezpieczonymi mechanicznie przed
przypadkowym roz³o¿eniem.

Do jazdy po drogach publicznych agregat musi byæ wyposa¿ony w urz¹dzenia
œwietlne oraz odpowiednie tablice dla pojazdów wolno poruszaj¹cych siê.

2.4 Transport drogowy

R

2.2 Uk³ad hydrauliczny

Podczas pod³¹czania wê¿y instalacji hydraulicznej do ci¹gnika nale¿y upewniæ
siê,¿e w uk³adzie nie ma ciœnienia. Natomiast podczas roz³¹czania instalacji
nale¿y maszynê opuœciæ na pod³o¿e, zredukowaæ ciœnienie i wy³¹czyæ silnik w
ci¹gniku.

Gniazda i wtyki instalacji hydraulicznej powinny byæ odpowiednio oznakowane w
celu unikniêcia b³êdów podczas pod³¹czania. Nieprawid³owe pod³¹czenie wê¿y
mo¿e prowadziæ do zagro¿eñ operatora. W przypadku wymiany instalacji, nowe
wê¿e hydrauliczne musz¹ mieæ tak¹ sam¹ specyfikacjê techniczn¹ jak
wymieniane.

Nieszczelnoœci instalacji hydraulicznej nale¿y usuwaæ dostêpnymi metodami,
nie stwarzaj¹cymi zagro¿eñ.

Wytrysk cieczy hydraulicznej pod ciœnieniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia
cia³a i  stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla operatora. W przypadku doznania urazu
cia³a nale¿y bezzw³ocznie skonsultowaæ siê z lekarzem.

Elementy opuszczane hydraulicznie mog¹ zmieniæ po³o¿enie tylko wówczas, gdy
w strefie ich zasiêgu nie ma osób postronnych, przedmiotów  lub urz¹dzeñ (np.
linie energetyczne) mog¹cych stanowiæ zagro¿enie.

Zu¿yty olej i smar zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi nale¿y
przekazaæ do odpowiednich punktów (rafinerie, stacje benzynowe) prowadz¹cych
zbiórkê œrodków smarnych.

2.3 Czynnoœci obs³ugowe i naprawcze

Czynnoœci naprawcze mo¿e wykonywaæ osoba z w³aœciwymi kwalifikacjami.

Czynnoœci obs³ugowe i naprawcze wymagaj¹ce po³¹czenia  maszyny z ci¹gnikiem
nale¿y wykonywaæ przy zaci¹gniêtym hamulcu rêcznym i wy³¹czonym silniku w
ci¹gniku i maszynie.

Podczas wykonywania czynnoœci obs³ugowych i naprawczych zabrania siê
wchodzenia pod maszynê, która musi byæ w po³o¿eniu spoczynkowym.

Elementy uszkodzone wymieniæ na nowe oryginalne. Demonta¿ i monta¿ czêœci w
agregacie mo¿e wykonywaæ osoba odpowiednio przeszkolona, przy u¿yciu
odpowiednich narzêdzi.
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4.Przeznaczenie agregatu

5.Opis agregatu

Agregat przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby na polach po
uprzednio wykonanej orce.

Agregat mo¿e pracowaæ w ca³ym zakresie gleb od lekkich do ciê¿kich, na polach
równych, nie zakamienionych, przy nachyleniu terenu do 12

Elementami roboczymi agregatu s¹ zêby sprê¿ynowe zakoñczone redliczkami,
roz³o¿one równomiernie w piêciu rzêdach ramy g³ównej i skrzyde³. Przód agregatu stanowi
listwa równaj¹co - krusz¹ca lub w³óka sprê¿ynowa (opcjonalnie).

Zespo³em zagarniaj¹cym jest rz¹d wa³ków rurowych mocowanych na równoleg³obokach
z dociskiem sprê¿ynowym oraz opcjonalnie w³óka palcowa.

Elementem  zmieniaj¹cym g³êbokoœæ pracy agregatu s¹ ko³a gumowe umieszczone w
ramie œrodkowej i w skrzyd³ach z p³ynn¹ regulacj¹ za pomoc¹ korb.

Do wspó³pracy z agregatem jest wymagany ci¹gnik  wyposa¿ony w pe³nosprawny
system hydrauliki zewnêtrznej i trzypunktowy uk³ad zawieszenia narzêdzi.

WEKTOR

°.

Agregat  przedsiewny produkowany jest w trzech szerokoœciach roboczych:
6m, 7m, 8m. Wyposa¿ony jest w trójpunktowy uk³ad zawieszenia (TUZ)  kategorii III  oraz
dyszel kat.III  Zapotrzebowanie mocy: min 120 KM dla wersji 6m, min 200 KM dla wersji
8m szerokoœci roboczej.

Zasadnicz¹ czêœci¹ agregatu jest rama œrodkowa oraz skrzyd³a sk³adane do pozycji
transportowej za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego z dwoma cylindrami.

Dla ka¿dej szerokoœci roboczej  szerokoœæ transportowa jest ta sama i wynosi 3 m.
Po z³o¿eniu skrzyde³ do pionu podnosimy agregat do pozycji transportowej za pomoc¹

uk³adu hydraulicznego z³o¿onego z cylindra steruj¹cego zespo³em wydŸwigu kó³.
Do ramy œrodkowej oraz skrzyde³ mocowane s¹:

dyszel przy³¹czeniowy z belk¹ TUZ kategorii III,
zespól listwy równaj¹co - krusz¹cej z regulacj¹ skokow¹ w pionie (opcjonalnie),
zespó³ w³óki sprê¿ynowej z regulacj¹ k¹tow¹ (opcjonalnie),
zespól wydŸwigu agregatu do pozycji transportowej,
piêæ rzêdów zêbów sprê¿ynowych zakoñczonych dwustronnymi redliczkami,
zespól zagarniaj¹cy sk³adaj¹cy siê z rzêdu wa³ków rurowych mocowanych na
równoleg³obokach z dociskiem sprê¿ynowym,

Poprzeczna listwa równaj¹co - krusz¹ca rozgniataj¹c glebê na ca³ej szerokoœci
agregatu, wyrównuje powierzchniê pola i kruszy bry³y gleby po uprzednio wykonanej orce.
Listwa jest mocowana wahliwie z dociskiem sprê¿ynowym. Segmentowa konstrukcja listwy
umo¿liwia dok³adne dopasowanie jej do nierównoœci terenu.

Sprê¿ynowe zêby spulchniaj¹ce maj¹ charakter uniwersalny i mog¹ byæ stosowane w
ca³ym zakresie warunków gleb lekkich i œrednich. Zêby s¹ mocowane do ramy w 5 rzêdach i
zakoñczone dwustronn¹ redliczk¹ z mo¿liwoœci¹ przestawiania o 180° w momencie stêpienia
b¹dŸ uszkodzenia.

Podczas pracy rama agregatu opiera siê na pod³o¿u na ogumionych ko³ach s³u¿¹cych
do regulacji g³êbokoœci pracy zêbów spulchniaj¹cych. Wyposa¿enie kó³ w szerokie
niskociœnieniowe opony zwiêksza stabilnoœæ nastaw regulacyjnych przy typowych
nierównoœciach powierzchni pola.

Stanowi¹cy tyln¹ czêœæ agregatu zespó³ zagarniaj¹cy sk³adaj¹cy siê z rzêdu wa³ków
rurowych lekko ugniata i kruszy pozosta³oœci bry³ i ostatecznie wyrównuje powierzchniê pola
przygotowuj¹c j¹ do siewu.

Do ramy podwozia przymocowane s¹ trzymaki tablic ostrzegawczo -  oœwietleniowych.
Agregat nie jest wyposa¿ony fabrycznie w w/w tablice.

WEKTOR
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3.Grafika ostrzegawcza i informacyjna

Agregat jest fabrycznie oznakowany nastêpuj¹c¹ grafik¹:

Symbol (znak) Znaczenie symbolu Miejsce umieszczenia na
bezpieczeñstwa (znaku) maszynie

Przeczytaj instrukcjê obs³ugi Belka œrodkowa agregatu

Wy³¹cz silnik i wyjmij kluczyk
przed rozpoczêciem Belka œrodkowa agregatu

czynnoœci obs³ugowych
lub napraw

Zmia¿d¿enie-skrzyd³o Ramiê boczne lewe i prawe
agregatu agregatu

Zmia¿d¿enie palców d³oni Zawias ramy agregatu

Zmia¿d¿enie palców stopy Rama agregatu

WEKTOR
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Rys.2.Grafika ostrzegawcza i informacyjna
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WEKTOR

R

Rys.2.Grafika ostrzegawcza i informacyjna
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6.3 Uk³ad hydrauliczny

CJ2F - 100/56/800z

CJ2F - 80/45/320z

Bez wzglêdu na stan wê¿y hydraulicznych nale¿y je wymieniaæ co 5 lat na tak samo
oznakowane. Wê¿e uszkodzone nale¿y wymieniæ na nowe a nie naprawiaæ.

6.4 Regulacja agregatu

Zalecana maksymalna g³êbokoœæ pracy: 15 cm.

Zmiana g³êbokoœci pracy agregatu

Zmiana po³o¿enia w pionie w³óki przedniej listwowej

Zmiana po³o¿enia k¹ta zêbów w³óki przedniej sprê¿ynowej

Regulacja docisku wa³ków tylnych

Instalacja hydrauliczna agregatu WEKTOR  sk³ada siê z dwóch cylindrów dwustronnego
dzia³ania o symbolu: oraz wysokociœnieniowych przewodów.

Przewody ³¹czy siê z gniazdami hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika. Si³owniki s³u¿¹ do
sk³adania skrzyde³ agregatu w po³o¿enie transportowe lub robocze.

Ponadto do podnoszenia i opuszczania podwozia oraz regulacji g³êbokoœci pracy
zastosowano cylinder: z osobnym uk³adem zasilania przewodami.

Przed ka¿dym sezonem nale¿y sprawdziæ stan wê¿y, po³¹czeñ uk³adu, szczelnoœæ
instalacji. Zauwa¿one wycieki usun¹æ a uszkodzone przewody wymieniæ na nowe.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podczas pracy w instalacji znajduje siê olej pod wysokim ciœnieniem
i przetarcia lub przeciêcia mog¹ spowodowaæ niekontrolowany wyciek, niebezpieczny dla
operatora lub otoczenia.

Regulacjê pracy agregatu nale¿y przeprowadziæ podczas pierwszego przejazdu, przy
zalecanej prêdkoœci pracy: 7 - 10 km/h.

Agregat WEKTOR posiada nastêpuj¹ce mo¿liwoœci regulacji:

- Zasadnicza regulacja g³êbokoœci pracy agregatu
polega na w³aœciwym dla danych warunków, ustawieniu w pionie po³o¿enia zêbów
roboczych. Zmianê po³o¿enia zêbów wykonujemy przestawiaj¹c za pomoc¹ korb ko³a
podporowe umieszczone w skrzyd³ach, a¿ do satysfakcjonuj¹cej nas g³êbokoœci pracy.
Natomiast w ramie œrodkowej zmiana po³o¿enia zêbów polega na odpowiednim
wysuniêciu t³oczyska cylindra œrodkowego co zmieni k¹t ustawienia kó³ œrodkowych.Przy
wysuwaniu t³oczyska korzystamy ze skali umieszczonej na ramie œrodkowej. Pamiêtamy,
aby g³êbokoœæ pracy zêbów ramy œrodkowej i skrzyde³ by³a jednakowa.

- Regulujemy po³o¿enie i k¹t
pracy w³óki poprzez przestawienie w kolejne otwory przetyczkê,  w celu zmiany k¹ta
pracy w³óki, odpowiednio naci¹gamy sprê¿ynê,Pamiêtamy, aby we wszystkich sekcjach
w³óki przemieœciæ przetyczkê w to samo po³o¿enie,

- regulujemy k¹t natarcia
zêbów w³óki sprê¿ynowej poprzez obracanie korb a¿ do w³aœciwego k¹ta dla danych
warunków glebowych. Pamiêtamy, aby we wszystkich sekcjach w³óki ustawiæ ten sam k¹t
zêbów,

- W zale¿noœci od potrzeby, w celu zmiany docisku
wa³ków przestawiamy k¹t ramy trzymaków przestawiaj¹c przetyczki w kolejne pozycje.
Mamy tak¿e mo¿liwoœæ zmiany naci¹gu sprê¿yn dociskowych.

W zale¿noœci od warunków glebowych, warunków pogodowych lub na przyk³ad potrzeby
przygotowania gleby pod odpowiedni typ uprawy, agregat WEKTOR wymaga w³aœciwej
regulacji.
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6.Praca z agregatem

6.1 Po³¹czenie agregatu z ci¹gnikiem

6.2 Blokada skrzyde³  (rys.5)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Przed zaczepieniem agregatu nale¿y sprawdziæ, czy ³¹czniki podnoœnika ci¹gnika maj¹
tê sam¹ d³ugoœæ;
Po w³o¿eniu sworzni zaczepowych w otwory belki poprzecznej zawieszenia (TUZ)
zabezpieczyæ je zawleczkami;
Cofaj¹c spowodowaæ sprzêgniêcie agregatu z ci¹gnikiem;
Po³¹czyæ przewody hydrauliczne do gniazd hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika;
Odblokowaæ rygle zabezpieczaj¹ce przed opadniêciem skrzyd³a w pozycji transportowej;
Roz³o¿yæ skrzyd³a maszyny do pozycji poziomej;

Agregat wyposa¿ony jest w mechaniczn¹ blokadê skrzyde³ w pozycji transportowej.
Bezwzglêdnie nale¿y ka¿dorazowo blokowaæ skrzyd³a, szczególnie w czasie przejazdów po
drogach publicznych.
W celu zablokowania skrzyde³ przed przypadkowym, niekontrolowanym opadniêciem,  nale¿y:

nacisn¹æ na spust blokuj¹cy i przesun¹æ sworzeñ w otwór w p³ycie skrzyd³a,
zwolniæ nacisk na spust w celu zablokowania sworznia w tej pozycji

W celu zablokowania skrzyde³ przed przypadkowym, niekontrolowanym opadniêciem,  nale¿y:
nacisn¹æ na spust blokuj¹cy i wysun¹æ sworzeñ z otworu w p³ycie skrzyd³a,
Zwolniæ nacisk na spust w celu zablokowania sworznia w tej pozycji,

Rys.5.Blokada skrzyde³ w pozycji transportowej
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Rys.6. Agregat WEKTOR  g³ówne gabaryty

Instrukcja obs³ugi WEKTOR Data: 2011.10

Ka¿dorazowo, przed przewidywanym transportem maszyny po drogach publicznych,
nale¿y przygotowaæ maszynê. W tym celu wykonujemy nastêpuj¹ce czynnoœci:

Za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego sk³adamy ramiona maszyny do pozycji pionowej i
zabezpieczamy mechanicznie sworzniami wsuwaj¹c je w otwory w p³ytach skrzyde³,
Opuszczamy za pomoc¹ cylindra œrodkowego podwozie g³ówne do pozycji jazdy na
drodze. Po ca³kowitym wysuniêciu siê t³oczyska  i osi¹gniêciu przez ko³a pozycji
maksymalnej dolnej nast¹pi samoczynne zablokowanie kó³. Przed podniesieniem kó³ do
pozycji roboczej nale¿y, przed podaniem ciœnienia, poci¹gn¹æ za linkê co odblokuje ko³a i
pozwoli je podnieœæ;
Od³¹czamy wê¿e hydrauliczne od ci¹gnika i umieszczamy je w odpowiednich gniazdach;
Z przodu ci¹gnika zawieszamy obci¹¿niki o wadze w³aœciwej dla zachowania sterownoœci
i manewrowoœci na drodze;
Mocujemy w uchwytach umieszczonych na agregacie tablice wyró¿niaj¹ce pojazdy wolno
poruszaj¹ce siê i przenoœne urz¹dzenia œwietlno - ostrzegawcze. Nale¿y stosowaæ
urz¹dzenie zawieraj¹ce dwie tablice ostrzegawcze ze œwiat³ami bia³ymi pozycyjnymi i
bia³ymi odblaskowymi skierowanymi do przodu oraz dwie tablice ze œwiat³ami
zespolonymi i czerwonymi odblaskowymi skierowanymi do ty³u.
W czasie transportu agregat powinien byæ uniesiony na tak¹ wysokoœæ aby przeœwit
pod agregatem wynosi³ oko³o 30 cm. Uzyskujemy to poprzez wysuniêcie na maksymaln¹
dlugoœæ t³oczyska cylindra œrodkowego i blokadê samoczynn¹ kó³.
Prêdkoœæ transportu nie mo¿e przekraczaæ 15 km/h.

6.5 Transport drogowy

Poruszanie siê po drogach publicznych bez wymaganego przez przepisy ruchu
drogowego oznakowania ostrzegawczego i oœwietlenia grozi wypadkiem.

Urz¹dzenia œwietlno - ostrzegawcze nie stanowi¹ wyposa¿enia agregatów. U¿ytkownik
mo¿e je zakupiæ w punktach sprzeda¿y maszyn rolniczych.

Zabrania siê przewo¿enia na agregacie ludzi a tak¿e przedmiotów nie
stanowi¹cych jego sta³ego wyposa¿enia.

Zespo³y robocze agregatu mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla osób postronnych i
innych u¿ytkowników drogi st¹d nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê w czasie jazdy.
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7.G³ówne gabaryty maszyny
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Instrukcja obs³ugi WEKTOR Data: 2011.10
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7.G³ówne gabaryty maszyny
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Rys.8. Agregat WEKTOR punkty smarowania

8.Charakterystyka techniczna

Szerokoœæ robocza (m)
L.p.               Parametry J.m.

6m 7m 8m

1 G³êbokoœæ robocza cm max 15 max 15 max 15

2 Wymiary gabarytowe:
po³o¿enie robocze

d³ugoœæ mm 5850 5850 5850
szerokoœæ mm 6000 7000 8000
wysokoœæ mm 1500 1500 1500

3 Wymiary gabarytowe:
po³o¿enie transportowe

D³ugoœæ mm 5850 5850 5850
Szerokoœæ mm 3000 3000 3000
Wysokoœæ mm 2670 3170 3670

4 Zapotrzebowanie mocy KM 120 160 200

5 Masa agregatu kg 3200 3350 3500

6 Liczba zêbów roboczych: szt 57 67 77

7 Typ wa³u zagarniaj¹cego - rurowy rurowy rurowy

8 Œrednica wa³u
zagarniaj¹cego mm 400 400 400

9 Typ zêbów roboczych mm 45x12 45x12 45x12

10 Typ/szt zêby w³óki mm 45x10 45x10 45x10
Sprê¿ynowej szt 39 45 51

11 Rozstaw zêbów mm 100 100 100

12 Obs³uga agregatu osoba 1 1 1

13 Ogumienie - 11.5/80 - 15.3

14 Prêdkoœæ transportowa km/h max. 25

Rys.7.Charakterystyka techniczna

9.Punkty smarowania
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Rys.8. Agregat WEKTOR punkty smarowania

8.Charakterystyka techniczna

Szerokoœæ robocza (m)
L.p.               Parametry J.m.

6m 7m 8m

1 G³êbokoœæ robocza cm max 15 max 15 max 15

2 Wymiary gabarytowe:
po³o¿enie robocze

d³ugoœæ mm 5850 5850 5850
szerokoœæ mm 6000 7000 8000
wysokoœæ mm 1500 1500 1500

3 Wymiary gabarytowe:
po³o¿enie transportowe

D³ugoœæ mm 5850 5850 5850
Szerokoœæ mm 3000 3000 3000
Wysokoœæ mm 2670 3170 3670

4 Zapotrzebowanie mocy KM 120 160 200

5 Masa agregatu kg 3200 3350 3500

6 Liczba zêbów roboczych: szt 57 67 77

7 Typ wa³u zagarniaj¹cego - rurowy rurowy rurowy

8 Œrednica wa³u
zagarniaj¹cego mm 400 400 400

9 Typ zêbów roboczych mm 45x12 45x12 45x12

10 Typ/szt zêby w³óki mm 45x10 45x10 45x10
Sprê¿ynowej szt 39 45 51

11 Rozstaw zêbów mm 100 100 100

12 Obs³uga agregatu osoba 1 1 1

13 Ogumienie - 11.5/80 - 15.3

14 Prêdkoœæ transportowa km/h max. 25

Rys.7.Charakterystyka techniczna

9.Punkty smarowania



Instrukcja obs³ugi WEKTOR Data: 2011.10

20

Instrukcja obs³ugi WEKTOR Data: 2011.10

21

12.Demonta¿ i kasacja

Demonta¿ maszyny powinny przeprowadzaæ osoby uprzednio zaznajomione z jego
budow¹ i odpowiednimi kwalifikacjami, wyposa¿one  w odpowiednie œrodki ochrony osobistej i
ubranie robocze. Czynnoœci te nale¿y wykonywaæ z wykorzystaniem odpowiednich narzêdzi, po
ustawieniu maszyny w po³o¿eniu spoczynkowym, na równym i twardym pod³o¿u.

Ze wzglêdu na wielkoœci si³ mog¹ce przekraczaæ 200 N, podczas demonta¿u
poszczególnych podzespo³ów takich jak rama, skrzyd³a itd. Nale¿y korzystaæ z urz¹dzeñ
podnoœnikowych wykorzystuj¹c jako zaczepy wêz³y konstrukcyjne.

Kasacjê maszyny nale¿y przeprowadziæ po uprzednim ca³kowitym jej demonta¿u.
Zu¿yte œrodki smarne oraz olej z cylindra hydraulicznego nale¿y przekazaæ poprzez
prowadz¹ce zbiórkê sieci stacji benzynowych lub bezpoœrednio do rafinerii.

Zdemontowany agregat nale¿y oddaæ do punktu skupu z³omu lub jako materia³ wtórny.

Urz¹dzenia podnoœnikowe stosowane podczas demonta¿u mo¿e obs³ugiwaæ jedynie
osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje.

RR

10.Usuwanie niesprawnoœci

11.Obs³uga techniczna i przechowywanie

Objawy Przyczyna Sposób usuniêcia

Cylinder hydrauliczny Niew³aœciwe po³¹czenie Poprawiæ po³¹czenie
Nie dzia³a Niewystarczaj¹ca iloœæ oleju Dodaæ oleju

Nieszczelnoœæ instalacji Usun¹æ nieszczelnoœæ
Niedro¿ny otwór w  kryzie Sprawdziæ dro¿noœæ kryzy

Wa³ek rurowy nie krêci Uszkodzone ³o¿ysko Wymieniæ ³o¿ysko
siê Piasta wa³ka okrêcona sznurkiem Odblokowaæ piastê

Nierównomierny docisk Z³e wypoziomowanie maszyny Poprawiæ poziomowanie
wa³ków tylnych

Maszyna zagarnia zbyt
du¿e iloœci ziemi Z³a regulacja w³óki przedniej Ustawiæ w³ókê na w³aœciwej

wysokoœci

D³ugoœæ eksploatacji i niezawodnoœæ pracy agregatu œciœle zale¿y od prawid³owo
wykonywanej obs³ugi i konserwacji.

Po pierwszych 10 godzinach pracy nale¿y dokrêciæ wszystkie po³¹czenia œrubowe.
Ka¿dorazowo po zakoñczeniu pracy agregat nale¿y dok³adnie obejrzeæ, oczyœciæ z resztek
gleby, kurzu.

Przed d³u¿szym postojem na przyk³ad zimowym elementy robocze maszyny maj¹ce
bezpoœredni kontakt z gleb¹ nale¿y zakonserwowaæ smaruj¹c ich powierzchniê olejem.Ubytki
pow³ok lakierniczych nale¿y uzupe³niæ.

Przewody hydrauliczne nale¿y oczyœciæ, wtyki os³oniæ przed ew. zabrudzeniem lub
zawilgoceniem i osadziæ we w³aœciwych do tego celu gniazdach na maszynie.

Podczas wykonywania prac obs³ugowych i naprawczych nale¿y stosowaæ odpowiednie
ubranie i rêkawice ochronne.

Czynnoœci konserwacji nale¿y wykonywaæ po uprzednim zapewnieniu odpowiedniej
wolnej strefy wokó³ maszyny.

Agregat nale¿y przechowywaæ na równym, utwardzonym, poziomym pod³o¿u w miejscu
suchym, przewiewnym, os³oniêtym od wp³ywów atmosferycznych, w sposób nie stwarzaj¹cy
zagro¿enia dla ludzi lub zwierz¹t.

W czasie przechowywania agregat musi spoczywaæ na pod³o¿u w stanie roz³o¿onym.

Rys.9. Usuwanie niesprawnoœci
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K A R T A G W A R A N C Y J N A

Nr zamówieniowy ..................... nr fabryczny .................... rok produkcji....................

Data sprzeda¿y (s³ownie)............................................................................................

Gwarancja jest wa¿na od daty sprzeda¿y .

Obs³ugê gwarancyjn¹ w imieniu producenta sprawuje:

....................................................................................................................................
(wype³nia sprzedawca)

................................................
(podpis i pieczêæ sprzedawcy)

......................................................
(data wydania karty gwarancyjnej)

.................................................
(czytelny podpis kupuj¹cego)

Przy reklamacji nale¿y okazaæ kartê gwarancyjn¹.

Sprzedawca otrzymuje gwarancjê od producenta sprzêtu na okres licz¹c
od daty dostawy sprzêtu.

Po tym okresie sprzedawca udziela gwarancji nabywcy na swój koszt.

24 miesi¹ce

Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI
ZAPOZNA³EM SIÊ I JE AKCEPTUJÊ

U W A G A !!!

24 miesi¹ce,

R

13.Ogólne zasady postêpowania gwarancyjnego

1.

24 miesi¹ce od daty zakupu

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynik³e z winy producenta, na skutek wady
materia³u, z³ej obróbki lub monta¿u.
U¿ytkownik otrzymuje gwarancjê bezawaryjnego dzia³ania agregatu na okres

.
Przy udzielaniu gwarancji producent zobowi¹zuje siê do:

- bezp³atnej naprawy reklamowanego sprzêtu,
- dostarczenia u¿ytkownikowi bezp³atnie nowych, w³aœciwie wykonanych czêœci,
- pokrycia kosztów wraz z kosztami robocizny i zwrotu poniesionych kosztów transportu;

Gwarancj¹ nie objête s¹ te czêœci, których zu¿ycie nastêpuje na skutek normalnej
eksploatacji lub w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji
obs³ugi;

Obs³ugê gwarancyjn¹ wykonuje producent;

W przypadku zaistnienia drobnych uszkodzeñ, u¿ytkownik otrzymuje bezp³atnie / za zwrotem
starych / nowe czêœci potrzebne do naprawy, po uznaniu reklamacji przez producenta.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany zg³osiæ reklamacjê niezw³ocznie, jednak nie dalej jak w ci¹gu
14 dni od daty powstania reklamacji;

Gwarancja ulega przed³u¿eniu o okres, w którym sprzêt by³ w naprawie;

Producent ma prawo nie uznaæ reklamacji je¿eli:

- maszyna nie posiada fabrycznej tabliczki znamionowej,
- w okresie gwarancji dokonano w sprzêcie jakichkolwiek zmian technicznych lub
napraw, bez wiedzy producenta,
- sprzêt by³ przechowywany lub eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami instrukcji obs³ugi,
- nabywca nie potrafi okazaæ oryginalnej instrukcji obs³ugi sprzêtu z dat¹ zakupu oraz
odpowiednimi wpisami identyfikuj¹cymi maszyny;

Podstaw¹ do za³atwienia reklamacji jest kupon reklamacyjny z poœwiadczon¹ na nim dat¹
zakupu sprzêtu;

Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy maszyny, typu, modelu, do³¹czonego dowodu
zakupu daty i miejsca sprzeda¿y oraz czytelnego podpisu kupuj¹cego jest  niewa¿na.

R
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