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2. DROGI NABYWCO
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i życzymy powodzenia w pracy. Prosimy zapoznać się z tą
instrukcją, gdyż doskonała znajomość maszyny, prawidłowe jej wyregulowanie i staranna obsługa
gwarantują bezpieczeństwo operatora oraz bezawaryjne działanie siewnika podczas pracy.
Istotne jest zrozumienie każdego z rozdziałów tego podręcznika i stosowanie się do zawartych
w nim instrukcji. W wypadku jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z dostawcą
maszyny. Mamy nadzieję, że nabywca siewnika, po zapoznaniu się z tym podręcznikiem, odeśle
do naszej fabryki podpisany certyfikat gwarancyjny w ciągu 14 dni od daty dostawy maszyny.
2.1 SYMBOL OSTRZEGAWCZY
W niniejszym podręczniku symbol ten jest umieszczany wszędzie tam, gdzie
pojawia się potencjalne niebezpieczeństwo dla operatora maszyny lub innych ludzi.
Oprócz tego, symbol znajduje się tam, gdzie występuje ryzyko spowodowania strat
materialnych lub zagrożenia dla otoczenia.

3. DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [cm]
Międzyrzędzie (nasiona
i nawóz w tej samej bruździe)
Międzyrzędzie przy osobnych rzędach nawozu
– nasiona
– nawóz
Pojemność zbiornika (l)
– nasiona, maksimum
– nawóz, minimum
– nasiona, minimum
– nawóz, maksimum
Wysokość napełniania [cm]
Opony
Masa maszyny pustej [kg]
Szerokość całkowita [cm]

MAESTRO 3000

MAESTRO 4000

300
12,5

400
12,5

12,5
25
3500
2469
773
1545
1760
200
7.50-16” 6 ply
2850
300

12,5
25
4700
3370
1055
2108
2402
200
7.50-16” 6 ply
3500
400

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
– sterownik/komputer siewnika Wizard z funkcjami:
Pomiar areału
Prędkościomierz
Zabezpieczenie (monitorowanie) zbiornika
Znacznik torów jazdy
Znacznik rzędów
Zabezpieczenie (monitorowanie) wału podajnika
– Przesiewacz nawozu
– Oś mieszalnika nasion
– Podest, stopień przedni i tylny
– Brona zagarniająca
– Światła odblaskowe i oświetlenie
– Samoczynna plandeka
– Redlice 24 (3000) lub 32 (4000) częściowe

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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3.1 AKCESORIA

250

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

200

- Zasobnik na małe nasiona i nawóz doglebowy
- Osobny siewnik do nawozów (12/3000, 16/4000)
- Przedni spulchniacz z talerzami falistymi
- Przednia brona talerzowa
- Zaprawiarka nasion
- Włóka przednia 1-rzędowa
- Włóka przednia 2-rzędowa
- Ugniatacz kołowy
- Znacznik wstępny
- Zdalny sterownik/kontroler ilości nawozu (Wizard Plus)
- Regulator nawozu GPS (Profi)

Od otworu holowniczego do brony 567
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Szerokość robocza 315 / 415

Podstawowe wymiary
maszyny w pozycji
roboczej

Szerokość transportowa 300 / 400

Od środka maszyny do znacznika rzędu 300

Od otworu holowniczego do koła tylnego 530

4. ZASADY BHP
4.1 OGÓLNE ZASADY BHP
ODZIEŻ: Dla własnego bezpieczeństwa należy nosić dobrze dopasowaną odzież,
bez luźno zwisających części.
UŻYTKOWANIE: Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy zapoznać się ze sposobem jej
podłączenia oraz z jej przyrządami i funkcjami sterującymi.
OSTRZEŻENIA: Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na maszynie.
POKRYWY I ZABEZPIECZENIA: Maszynę można użytkować tylko wówczas, gdy wszystkie pokrywy
są założone; pokrywy muszą być w dobrym stanie.
ŁĄCZENIE Z TRAKTOREM: Przy łączeniu i rozłączaniu maszyny należy zachować szczególną
ostrożność.
SIŁA NACISKU NA HAK HOLOWNICZY: Należy zwracać uwagę na największe dopuszczalne
obciążenia haka holowniczego i sprzęgu traktora.
WSPORNIK: Podczas montażu wspornika występuje niebezpieczeństwo ściśnięcia/zmiażdżenia.
KOŁO JEZDNE: Podczas ustawiania koła jezdnego w pozycji do siewu należy: podtrzymać koło
jezdne prawą ręką, po czym obrócić je na zewnątrz lewą ręką, posługując się dźwignią w maszynie.
PARKOWANIE: Należy zadbać, by zaparkowana maszyna nie mogła się przemieścić.
BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ: Ze względu na swój sposób działania, maszyna ma części, których nie
można w pełni zakryć – konieczne jest zachowanie od nich odpowiedniej, bezpiecznej odległości.
Kierowca musi też dopilnować, by osoby postronne nie zbliżały się do tych części.
PRACA MASZYNY: Nikt nie powinien przebywać w pobliżu pracującej maszyny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podczas podnoszenia, opuszczania i przestawiania maszyny nie wolno wchodzić pomiędzy nią a traktor.
Nie wolno wchodzić pod maszynę, jeżeli jest podtrzymywana tylko przez układ hydrauliczny. Należy
skorzystać ze wspornika obsługowego, który można przymocować do cylindra podnoszącego maszynę
we wszystkich sytuacjach serwisowych.
Przed skierowaniem maszyny do pracy należy sprawdzić, czy jest prawidłowo przyłączona oraz czy
wszystkie jej pokrywy znajdują się na właściwych miejscach.
Przed rozpoczęciem jazdy zawsze należy sprawdzić, czy w pobliżu maszyny nie ma ludzi.
Po pracy należy sprawdzić stan maszyny, zwłaszcza zamocowań i złączy.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w zaprawiarkę do nasion, to przy korzystaniu z preparatu do
zaprawiania należy postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną od jego producenta.
Nasiona lub nawóz nie mogą być transportowane na pokrywach lub podeście siewnika.
Siewnika nie wolno przeciążać. Należy opanować częściowe opróżnianie worków wielkopojemnych.
Należy uważać, by kołyszące się worki nie uszkodziły żadnej części maszyny.

4.2 TRANSPORT I PRZEWOŻENIE
Największa dopuszczalna prędkość siewnika zbożowo-nawozowego (w Finlandii) to 30 km/h.
1.
Podczas jazdy po drogach publicznych zawsze należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
2.
Należy zamontować i sprawdzić działanie całego wyposażenia niezbędnego do transportu po drogach
publicznych, takiego jak reflektory i oznaczenia pojazdu wolnobieżnego.
3.
Należy pamiętać o dopuszczalnych obciążeniach osi, masach całkowitych i wymiarach transportowych.
4.
Znaczniki rzędów należy zablokować w pozycji transportowej, a pokrywę przymocować do zbiornika
we wszystkich rogach gumowymi zaczepami. Zawór kulowy instalacji hydraulicznej obrócić do pozycji
zamkniętej.
5.
Podczas transportu dodatkowe obciążenia oraz maszyny holowane lub przyłączone do mechanizmu
podnoszącego mogą wpłynąć na zachowanie się traktora, jego sterowność oraz działanie hamulców.
Z tego względu ważne jest, aby w każdym wypadku utrzymać niezbędną sterowność i skuteczność
hamulców.
6.
Na maszynie nie wolno przewozić ludzi.
7.
Maszynę można podnosić tylko w punktach wskazanych odpowiednimi znakami (naklejkami).
8.
Wolno stosować wyłącznie atestowane stropy i łańcuchy, po uprzednim sprawdzeniu ich stanu.
9.
Jeżeli maszyna jest przewożona, na przykład na przyczepie, to trzeba ją odpowiednio
unieruchomić łańcuchami lub pasami.

5

4.3 OBSŁUGA I NAPRAWY
1.
Przed przystąpieniem do mycia, smarowania, prac instalacyjnych i regulacji należy sprawdzić,
czy wyłączone jest zasilanie elektryczne i hydrauliczne oraz czy wyłączony jest silnik.
Ze stacyjki należy wyjąć kluczyk, aby nie doszło do przypadkowego uruchomienia traktora lub
maszyny.
2.
Przed rozpoczęciem prac obsługowych maszynę zawsze trzeba odpowiednio podeprzeć.
Wykorzystać do tego należy wspornik obsługowy, umieszczany na ramieniu cylindra
podnoszącego. Wspornik daje się zamontować tylko wówczas, gdy maszyna jest uniesiona do
położenia transportowego. Zamknąć też należy zawór kulowy węża cylindra podnoszącego.
4.4 HYDRAULIKA
Maksymalne ciśnienie w instalacji hydraulicznej wynosi 210 barów.
1.
Po połączeniu w instalacji hydraulicznej panuje wysokie ciśnienie. Uchodzący pod wysokim
ciśnieniem olej hydrauliczny może przedostać się przez skórę i spowodować poważny uraz.
Zagrożenie urazem występuje także podczas poszukiwania przecieków.
2.
Przy wszystkich częściach hydraulicznych trzeba zachować ostrożność – zagrażają one
zmiażdżeniem lub skaleczeniem ciała.
3.
Złączy hydraulicznych nie wolno rozłączać, gdy maszyna jest podtrzymywana tylko przez
układ hydrauliczny, gdyż w instalacji panuje wysokie ciśnienie. W razie potrzeby należy użyć
wspornika obsługowego.
4.
Podczas podłączania węża hydraulicznego do traktora w instalacji hydraulicznej, tak w
traktorze, jak i w maszynie, nie może być ciśnienia (zawór kulowy musi być zamknięty!).
5.
Podczas transportu zawór kulowy węża cylindra podnoszącego musi być zamknięty, jeżeli
zachodzi choćby najmniejsze prawdopodobieństwo nieszczelności w instalacji hydraulicznej
traktora. Można też wykorzystać wspornik obsługowy cylindra podnoszącego.
OCHRONA PRZED OLEJAMI I SMAREM
1.
Podczas manipulowania olejami lub smarem zawsze należy nosić odpowiednią odzież
ochronną i rękawice olejoodporne.
2.
Skórę należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami, gdyż mogą one wywołać
podrażnienia.
3.
Olejów smarowych i smarów nie wolno używać do czyszczenia skóry! W substancjach tych
mogą znajdować się małe, metalowe cząstki, raniące ręce, a olej dodatkowo pogarsza stan
takich obrażeń.
4.
Należy stosować się do instrukcji i zasad BHP przedstawianych przez producentów środków
smarnych.
5.
Wiele olejów syntetycznych ma własności korozyjne i powoduje silne podrażnienia skóry.
ZUŻYTY OLEJ
1.
Zużyty olej należy gromadzić i kierować do likwidacji zgodnie z krajowymi przepisami.
WYPADKI
1.
W razie rozlania się oleju na ziemi nie wolno dopuścić do rozszerzenia się wylewu – olej
trzeba zebrać np. zasypując torfem (absorbentem).
2.
Jeżeli olej lub smar spowoduje obrażenia skóry, należy bezzwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
4.5 MYCIE
1.
Siewnik trzeba myć przy każdej zmianie nasion i nawozu.
2.
Jeżeli maszyna stoi nieużywana przez całą noc lub w czasie długiego deszczu, zawsze trzeba
opróżnić zbiornik nawozu a wałki żłobkowane wyczyścić, obracając regulator wielkości dawki
z jednego skrajnego położenia na drugie.
3.
Wody nie wolno kierować bezpośrednio na urządzenia elektryczne.
4.
Przy stosowaniu środków myjących (detergentów) zawsze trzeba sprawdzić, czy nadają się
do danej pracy oraz postępować zgodnie z zasadami BHP przekazanymi przez producenta
środka myjącego.
PRZY WSZYSTKICH PRACACH REGULACYJNYCH I OBSŁUGOWYCH NALEŻY
KORZYSTAĆ ZE WSPORNIKA OBSŁUGOWEGO, UMIESZCZANEGO NA TŁOCZYSKU
CYLINDRA PODNOSZĄCEGO!
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PRZY WSZYSTKICH PRACACH REGULACYJNYCH I OBSŁUGOWYCH NALEŻY
KORZYSTAĆ ZE WSPORNIKA OBSŁUGOWEGO, UMIESZCZANEGO NA
TŁOCZYSKU CYLINDRA PODNOSZĄCEGO!

WSPORNIK
OBSŁUGOWY

5. NALEPKI OSTRZEGAWCZE, ZABEZPIECZENIA
I TABLICZKA ZNAMIONOWA

UCHO DO
PODNOSZENIA

UWAGA! DRUGI PUNKT PODNOSZENIA
MASZYNY ZNAJDUJE SIĘ NA DYSZLU.
MASZYNA ZAWSZE MUSI BYĆ PODNOSZONA
ZA OBYDWA UCHA DO PODNOSZENIA.

ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA
POD MASZYNĘ
�����

ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA
PASAŻERÓW
�����

UWAGA NA OPADAJĄCE
WYSIĘGNIKI
�����

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZMIAŻDŻENIA
�����
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TABLICZKA ZNAMIONOWA
1. Rok nadania znaku CE
2. Typ maszyny
3. Numer seryjny i rok modelu
4. Masa maszyny bez wyposażenia
5. Jednostka nadająca oznaczenie CE
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UWAGA
�����

HUOM: Kiristä pultit 3 tunnin
ajon jälkeen.
OBS: Spänn bultarna efter
3timmar körning.
UWAGA: Dociągnąć/dokręcić
śruby po 3 godzinach pracy.
ACHTUNG: Bolzen nach 3 Stunden
Fahrt festziehen.
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Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet aina ennen käyttöönottoa.
Läs bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter innan den nya
maskinen tas i bruk.
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Przed przystąpieniem do
korzystania z tej maszyny należy
zapoznać się z podręcznikiem
użytkownika i instrukcjami BHP.
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ZAWIERA INSTRUKCJĘ
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CIŚNIENIE
W OPONACH
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5.1 ŚWIATŁA ODBLASKOWE I OŚWIETLENIE
ŚWIATŁA ODBLASKOWE I PASY OSTRZEGAWCZE
Na holowanej maszynie muszą znajdować się trójkątne światła odblaskowe, odbijające do
tyłu czerwone światło (światło odblaskowe 1).
Światła odblaskowe skierowane do przodu powinny być białe i nie mogą być trójkątne
(światło odblaskowe 2).
Po bokach maszyny powinny znajdować się prostokątne, żółte światła odblaskowe. Liczba
tych świateł zależy od długości maszyny (światło odblaskowe 3).
Maszyna holowana zawsze powinna być oznakowana trójkątnym światłem odblaskowym,
sygnalizującym pojazd wolnobieżny (światło odblaskowe 4).
Po bokach maszyny powinny znajdować się czerwono-żółte pasy, widoczne z przodu i z
tyłu (pasy 1 i 2).
Światła odblaskowe i pasy ostrzegawcze wymagane w przepisach ruchu drogowego są
standardowym wyposażeniem siewników Junkkari Maestro.
OŚWIETLENIE
Siewniki Junkkari Maestro są standardowo wyposażone w oświetlenie wymagane w
przepisach ruchu drogowego. Światła te są zamocowane do specjalnych wysięgników.
Wtyczki przewodów mają konstrukcję umożliwiającą połączenie tylko w jeden właściwy
sposób, co zapobiega problemom np. z podłączeniem kierunkowskazów.
Światła podłącza się do gniazdka zasilającego w traktorze za pomocą standardowej,
7-bolcowej wtyczki.

Światło
odblaskowe 4

Światło
odblaskowe 2

Światło
Światło odblaskowe 1

Światło
odblaskowe 2

Pasy 2
Pasy 1
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6. ŚRODOWISKO PRACY
6.1 PRZEZNACZENIE
Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari Maestro jest przeznaczony, w wersji podstawowej, do
równoczesnego wysiewu nasion i granulowanego nawozu. Przy użyciu podstawowego wyposażenia
Junkkari Maestro wysiewa nasiona i nawóz w tym samym rzędzie, przy rozstawie rzędów 12,5
cm oraz wałuje powierzchnię gleby nad nasionami, a także, w razie potrzeby, bronuje glebę.
Jeżeli nasiona i nawóz mają być wysiewane tradycyjnie, w osobnych rzędach, to maszynę można
wyposażyć w osobny siewnik do nawozów o rozstawie rzędów 25 cm. W takim wypadku nasiona
są wysiewane przez redlice podstawowe. Dzięki licznym akcesoriom maszynę można wyposażyć
zgodnie z wymaganiami niemal wszystkich typów gospodarstw i gleb. (Patrz strona 4, akcesoria).
6.2 ZASTOSOWANIA
Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari Maestro ze standardowym wyposażeniem jest gotowy do
siewu na glebie przygotowanej, lekko przygotowanej, a nawet nieprzygotowanej. Dzięki różnym
opcjom wyposażenia i akcesoriów właściwości maszyny można zmieniać tak, by odpowiadały
różnym warunkom i sposobom wykorzystania. Najbardziej zalecany sposób wykorzystania
poszczególnych elementów wyposażenia jest podany w opisie każdego z akcesoriów i elementów
dodatkowego wyposażenia.
6.3 OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA I ZABRONIONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA
Ograniczenia dotyczące operatora
Operator siewnika nie może znajdować się pod wpływem substancji odurzających,
alkoholu bądź silnych lekarstw.
W wypadku choroby lub niedyspozycji, lekarz może wydać pozwolenie
na posługiwanie się maszyną.
Siewnika nie mogą używać osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i umiejętności
rolniczych, a także dzieci mające mniej niż 15 lat.
Ograniczenia środowiskowe
Należy unikać korzystania z maszyny w warunkach wyjątkowo mokrych lub suchych, gdy nie
można mieć pewności, że nasiona otrzymają odpowiednią ilość wilgoci.
Zabronione sposoby użytkowania
Maszyny nie wolno użytkować w strefach ochrony zasobów wodnych ani w innych miejscach
objętych ochroną przyrody. Zabrania się wysiewania cieczy, materiałów palnych, piasku,
materiałów sproszkowanych oraz materiałów włóknistych.

7. ZASADA PRACY
W siewniku zbożowo-nawozowym Junkkari Maestro, w mechanizmie podawania nasion znajdują się
dwa wałki kołeczkowe, a wydajność mechanizmu podającego reguluje się przez zmianę prędkości
obrotowej wałka za pomocą przekładni umieszczonej w siewniku. W mechanizmie podającym
nawóz zastosowano wałek żłobkowany a ilość podawanego nawozu reguluje się zmieniając
efektywną długość wałka – za pomocą pokręteł regulacyjnych z lewej strony maszyny lub przy
użyciu opcjonalnego zespołu zdalnego sterowania. Mechanizm podający jest napędzany przez
koło jezdne maszyny. Napęd jest przenoszony do mechanizmu podającego za pomocą łańcucha
rolkowego i wału Cardana przechodzącego przez maszynę. Nasiona i nawóz przepływają przez
przewody podające do redlic, a te pozostawiają je w glebie na zadanej głębokości. Głębokość
roboczą redlic reguluje się albo poprzez zmianę nacisku poszczególnych redlic, albo centralnie,
przy użyciu regulacyjnych płytek zakładanych na tłoczysko cylindra podnoszącego maszyny. Tylne
koła maszyny pełnią równocześnie funkcję kół ugniatających, gdyż ich teksturowana powierzchnia
uniemożliwia tworzenie się na glebie twardej skorupy. Siewniki zbożowo-nawozowe są standardowo
wyposażone w bronę zagarniającą, która przy siewie tradycyjnym zakrywa nasiona warstwą
napowietrzonej gleby, co zapobiega przepływowi wilgoci ku powierzchni i tym samym chroni glebę
przed nadmiernym wysuszeniem przez słońce.
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8. TRANSPORT MASZYNY, JEJ OBSŁUGIWANIE I PRZECHOWYWANIE
(IMPORTER, FIRMA CENTRALNA, SPRZEDAWCA DETALICZNY)
8.1 TRANSPORT
1.
2.
3.
4.

Siewnik jest dostarczany na zasadzie loco fabryka, o ile nie uzgodniono inaczej.
Nabywca (firma centralna) uzgadnia z producentem termin, w którym produkt będzie gotowy
do odebrania.
Producent odpowiada za załadowanie produktu.
W czasie transportu za produkt odpowiada firma przewozowa.

8.2 OBSŁUGIWANIE MASZYNY
1.
2.
3.
4.

Z siewnikiem należy obchodzić ostrożnie, jak ze wszystkimi maszynami rolniczymi,
uważając, by go nie uszkodzić.
Na siewniku nie wolno umieszczać innych produktów.
W momencie wysyłki z fabryki siewnik jest starannie zapakowany.
Podczas manipulacji (w czasie przenoszenia) zawsze musi być zamocowane wyposażenie
transportowe.

8.3 PRZECHOWYWANIE
1.
2.
3.

Podczas przechowywania (magazynowania) maszyna musi być ustawiona w normalnej
pozycji roboczej, zabezpieczona przed słońcem i deszczem, na kołach, z redlicami
uniesionymi nad grunt.
Podczas przechowywania na otwartej przestrzeni maszynę należy okresowo kontrolować,
aby nie dopuścić do nagromadzenia się w niej lub na niej śniegu i wody.
Na czas dłuższego magazynowania maszynę zawsze powinno się umieszczać w
zamkniętym pomieszczeniu.

8.4 SPECJALNE WYMAGANIA BHP PRZY TRANSPORCIE MASZYNY
1.

Maszynę można unosić tylko w punktach wskazanych nalepkami
informacyjnymi (ścianka działowa wewnątrz maszyny i dyszel). Maszyna
posiada dwa uchwyty do podnoszenia – przy unoszeniu maszyny zawsze
korzysta się z obu równocześnie.
2.
Przed uniesieniem maszyny należy upewnić się, czy tylnym kołom, podtrzymywanym
przez układ hydrauliczny, nie grozi opadnięcie – to znaczy, czy cylinder podnoszący
jest pod ciśnieniem, a zawór węża ciśnieniowego jest zamknięty.
3.
Sprawdzić, czy urządzenie dźwigowe jest sprawne i bezpieczne oraz czy nie
występuje ryzyko wywrócenia lub upadku.
4.
Siewnika zbożowo-nawozowego nie wolno unosić za pomocą wózków widłowych
– konieczne jest stosowanie pasów lub łańcuchów.
5.
Wolno stosować wyłącznie atestowane pasy i łańcuchy.
6.
Przed podnoszeniem zawsze należy sprawdzić stan pasów i łańcuchów.
7.
W wypadku użycia żurawia zawsze trzeba sprawdzić odległość unoszenia (wysięg żurawia).
8.
Podczas transportu maszyna zawsze musi być przytwierdzona do platformy.
9.
Podczas podnoszenia maszyny zawsze występuje niebezpieczeństwo jej wahnięcia
– należy unikać gwałtownych ruchów.
10. Podczas transportu siewnika Maestro 3000 po drogach publicznych trzeba
upewnić się, czy pojazd transportujący jest dopuszczony do przewozu ładunków
o zwiększonych gabarytach – jest to wskazane przy transportowaniu maszyny
zmontowanej (kompletnej).
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9. ODDANIE MASZYNY DO EKSPLOATACJI
9.1 PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie maszyny do pracy, o ile przy sprzedaży siewnika
nie uzgodniono inaczej. Jeżeli maszyny są transportowane w kontenerach, to importer lub
przedstawiciel autoryzowany przez importera jest odpowiedzialny za doprowadzenie maszyn do
stanu standardowego przed ich dostarczeniem do klienta.
Klient odpowiada też za zainstalowanie akcesoriów, o ile przy sprzedaży siewnika nie uzgodniono
inaczej. Akcesoria mogą być też zamontowane fabrycznie – w takim wypadku koszty montażu są
dodawane do ceny sprzętu.
9.2 PAKOWANIE
Przy normalnej dostawie maszyna oraz jej wyposażenie mieszczą się w jednej skrzyni. Maszyna
jest zapakowana w plastik i składa się z poniższych części:
-

Instrukcja, umieszczona w ochronnej tubie na tylnym podeście.
Przesiewacze nawozu w zbiorniku nawozu.
Oświetlenie elektryczne i światła odblaskowe (zamontowane).
Korba do próby kręconej w punkcie jej mocowania.
Trójkąt odblaskowy oznaczający pojazd wolnobieżny (zamontowany).
Belka zaczepowa + belka holownicza (zamontowane).
Ramię popychające (zamontowane)
Brona zagarniająca, uniesiona
Brezentowa plandeka założona na maszynę.
Wspornik węża hydraulicznego (zamontowany).
Wspornik (zamontowany).
Podesty robocze (zainstalowane).
Komputer Wizard-drive zapakowany w styropian w zbiorniku nawozu.
Puszka połączeniowa i czujniki komputera Wizard-drive, zamontowane w maszynie.

Przykład maszyny zapakowanej w skrzynię do transportu.

����

belka
zaczepowa

��

����

siewnik do nawozów
���

���

2-rzędowa włóka
dyszel
����
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9.3 PRZYŁĄCZANIE MASZYNY DO TRAKTORA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BHP!
Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari Maestro przyczepia się do traktora bezpośrednio do haka
holowniczego (ISO 6489/1) lub pośrednio, przez ugniatacz kołowy, dostępny jako wyposażenie
dodatkowe i mocowany do ramion unoszących maszyny.
ABY MASZYNĘ UCHRONIĆ PRZED USZKODZENIEM I ZATKANIEM,
SIEWNIK ORAZ UGNIATACZ KOŁOWY TRZEBA UNIEŚĆ PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAZDY DO TYŁU!
HYDRAULIKA
Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari Maestro wymaga do pracy w standardowym wyposażeniu
dwóch 2-funkcyjnych bloków zaworowych. Jeżeli maszyna jest wyposażona w różne kultywatory
przednie, wówczas do każdego z nich potrzebne są dwa kolejne 2-funkcyjne bloki zaworowe.
Hydrauliczny znacznik rzędów, standardowo montowany w siewniku, sterowany przez komputer
Wizard-drive, jest podłączany do szybkozłącza w instalacji hydraulicznej siewnika.
Szybkozłącza w maszynach dostarczanych na obszar UE są zgodne z normą ISO 7241-1.
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Oświetlenie maszyny podłącza się do 7-bolcowego gniazdka oświetleniowego w traktorze.
Gniazdko musi być zgodne z normą SFS 2472 DIN 3732.
Komputer Wizard drive, stanowiący standardowe wyposażenie maszyny, podłącza się złączami
zgodnymi z normą ISO/TR 12369. Nominalne napięcie urządzeń wynosi 12 V; do zasilania służy
prąd stały.
Dokładne instrukcje montażu poszczególnych urządzeń znajdują się w dalszej części tego
podręcznika lub w instrukcjach montażu konkretnych akcesoriów.
Dodatkowo są dostępne inne akcesoria elektryczne. Do ich przyłączenia służą złącza zgodne z
normą DIN ISO 4165 lub ISO/TR 12369.

Siewnik musi być uniesiony podczas opuszczania koła jezdnego,
gdyż w przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo przygniecenia.
Koło jezdne opuszcza się w sposób pokazany na rysunku
1, gdy maszyna jest uniesiona. Lewą ręką należy chwycić
uchwyt odciągający, a prawą uchwyt podtrzymujący. Koło
jezdne należy obrócić na zewnątrz za pomocą uchwytu
odciągającego, równocześnie podtrzymując je i ostrożnie
opuszczając za pomocą uchwytu podtrzymującego.

���� �
RYSUNEK
1

Uchwyt podtrzymujący

Uchwyt
odciągający

13

9.4 MONTAŻ I INSTALACJA
1.
2.

Z maszyny zdjąć zabezpieczające plastiki, pętle mocujące i taśmy.
Sprawdzić zawartość opakowania. Jeżeli dostawa jest niekompletna lub jeżeli
występują powody do złożenia reklamacji, prosimy skontaktować się z działem obsługi
posprzedażnej Junkkari Oy, tel.: +3586-4835241.

MONTAŻ I REGULACJA BRONY ZAGARNIAJĄCEJ
Brona zagarniająca jest mocowana do ramy wału oponowego z obu stron maszyny, za pomocą
sworzni zabezpieczanych w środku jedną zawleczką. W normalnej dostawie brona zagarniająca
jest już przymocowana. Sprężyny podtrzymujące bronę są przymocowane do łańcuchów
brony w taki sposób, że na obu łańcuchach pozostaje wiele swobodnych ogniw (rysunek
1). Głębokość pracy brony reguluje się przez zmianę długości łańcucha. Jest to konieczne,
ponieważ w ten sposób można ograniczyć najniższe położenie lub napięcie (obciążenie) brony.

RYSUNEK 1.

ŁAŃCUCH
REGULACYJNY
SWORZEŃ
MOCUJĄCY
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PLANDEKA ZBIORNIKA
Samoczynnie otwierana plandeka zbiornika jest montowana fabrycznie – jest mocowana do
brzegów zbiornika za pomocą zacisków. W celu ułatwienia napełniania obu zbiorników, zaciski
powinny być przymocowane w najwyższym położeniu regulowanej ścianki działowej.
UWAGA! Podczas mocowania linki przytrzymującej pokrywę po
stronie nasion, trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, by w
żadnym miejscu linka nie zwisała wewnątrz zbiornika. Zwisająca
linka mogłaby owinąć się wokół osi mieszalnika i uszkodzić
maszynę. Linkę wiąże się do zamocowania umieszczonego na
przedniej ściance zbiornika.
UŻYTKOWANIE
Podczas przewożenia maszyny, zwłaszcza po drogach publicznych, plandeka musi być
zamocowana za pomocą gumowych zaczepów (zdjęcie 2), linki muszą być starannie
przywiązane do występów mocujących (zdjęcie 1), a koło jezdne musi być zablokowane w
pozycji transportowej (zdjęcie 4). Ponadto na czas transportu należy mechanicznie unieruchomić
znaczniki rzędów (zdjęcie 3).
Podczas siewu plandeka zbiornika powinna być zamknięta, gdyż nawet niewielka ilość wilgoci w
nawozie zakłóca działanie siewnika.

ZDJĘCIE 1.

ZDJĘCIE 2.

Gumowy
zaczep

ZDJĘCIE 3.

ZDJĘCIE 4.
KOŁO JEZDNE ZABLOKOWANE
W POZYCJI TRANSPORTOWEJ

ŚWIATŁA

Blokada znacznika
rzędu

Światła maszyny podstawowej są zamontowane fabrycznie.
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BELKA ZACZEPOWA I POZYCJA ROBOCZA
Belka zaczepowa składa się z ramy holowniczej, wysięgnika holowniczego, wspornika węża
hydraulicznego i ramienia popychającego (rysunek 1). Regulowany wspornik jest przyspawany
do dyszla. W normalnej dostawie wszystkie części belki zaczepowej są przymocowane do
maszyny. Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari Maestro najlepiej spisuje się, gdy zostanie
dokładnie wypoziomowany. Regulacja polega na dobraniu odpowiedniej długości ramienia
popychającego. Wypoziomowanie siewnika najłatwiej jest sprawdzić wzrokowo lub poziomnicą
ułożoną na poręczy, gdy siewnik jest przyczepiony do traktora (rysunek 2).
RYSUNEK 1.

Ramię popychające

RYSUNEK 2.

Poręcz

Wspornik węży hydraulicznych

Ramię popychające
Dyszel
Rama holownicza

HYDRAULIKA
Wąż hydrauliczny cylindra
podnoszącego jest wyposażony w
zawór kulowy, służący do zamykania
przepływu oleju. Zawór jest otwarty,
gdy jego dźwignia jest równoległa do
węża. Gdy dźwignia jest ustawiona
prostopadle do węża, zawór jest
OTWARTY
ZAMKIĘTY
zamknięty. Na czas transportu zawór
kulowy należy zamknąć, aby mieć pewność, że maszyna pozostanie w pozycji transportowej.
Ponadto zawór należy zawsze zamykać na czas wykonywania prac serwisowych.
MONTAŻ KOMPUTERA WIZARD DRIVE
Komputer Wizard-drive, stanowiący standardowe wyposażenie, jest w siewniku montowany
fabrycznie. Przy braku innych uzgodnień klient jest odpowiedzialny za zamontowanie monitora
w traktorze. Na poniższych zdjęciach przedstawiono kilka możliwości zainstalowania monitora.
Generalną zasadą jest, że monitor należy umieścić w pobliżu urządzeń sterujących, gdyż
pozwoli to wykorzystać ergonomiczne rozwiązania samego traktora.
Do zamocowania służy 3-złączowy wspornik monitora. Wspornik montuje się w kabinie za
pomocą dwóch dołączonych do niego wkrętów, w miejscu na tyle stabilnym, że wspornik od
niego nie odpadnie.
Oprócz przyłączonego do monitora kabla przesyłu danych, do kabiny wprowadzony jest też
kabel zasilający, który należy podłączyć do gniazdka zasilającego akcesoria traktora. Gniazdko
jest zgodne z normą ISO/TR 12369 i jest powszechnie stosowane w nowych traktorach.
Gniazdko zgodne z opisem w normie jest przeznaczone specjalnie do stosowania w trudnych
warunkach pracy na wsi. Jeżeli traktor nie posiada takiego gniazdka, to warto je zamontować,
aby mieć pewność, że urządzenie będzie pracować bez zakłóceń.
Najczęstszą przyczyną usterek urządzeń elektrycznych używanych w maszynach rolniczych
jest zły stan łącznika (gniazdka/wtyczki) zasilającego.
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9.5 USUWANIE MATERIAŁÓW OPAKUNKOWYCH
Drewniane i kartonowe materiały opakunkowe można spalić lub oddać na wysypisko śmieci.
Plastikowe torby i sznurki znajdujące się w opakowaniu należy zlikwidować zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczącymi recyklingu lub też oddać je na wysypisko śmieci.
9.6 PRZEDNIE OBCIĄŻNIKI TRAKTORA
W celu pełnego wykorzystania możliwości siewnika Maestro – takich jak łatwość obsługi i
oszczędność czasu – należy zapewnić sobie możliwość siania z pełnymi zbiornikami nasion
i nawozu. Przed porą siewu trzeba sprawdzić, czy zaczep w traktorze jest w dobrym stanie.
Czasami, szczególnie w małych traktorach, przód traktora jest za lekki, szczególnie podczas
jazdy z pełnymi zbiornikami. W takim wypadku należy z przodu traktora zamocować obciążniki,
które tak przesuną jego środek ciężkości, że około 20% masy traktora będzie spoczywać na jego
przedniej osi.
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10. WYPOSAŻENIE
10.1 ZESPÓŁ REDLIC
Zespół redlic w siewniku zbożowo-nawozowym Junkkari Maestro składa się z redlic i
opatentowanego 2-sprężynowego mechanizmu, który indywidualnie reguluje nacisk każdej z redlic.

10.1.1 REDLICE
Redlica jest wyposażona w dwa
przewody – jeden do nasion, i jeden
do nawozu. W wypadku stosowania
osobnego zespołu redlic do nawozu,
górę przewodu skierowanego
do przodu należy zablokować
(zasłonić), aby nie dopuścić do
zatkania redlicy ziemią. Dociskaną
sprężyną płytkę redlicy można
wyregulować za pomocą trzech
nakrętek tak, by dokładnie przylegała
do tarczy redlicy.

1

2

C

Sprężyna podstawowa

B
A

Uchwyt regulacyjny

Sprężyna wstępnie
napinająca

RYSUNEK 1.
Płytka redlicy

10.1.2 REGULATOR REDLICY
Regulator redlicy składa się z hydraulicznego cylindra
podnoszącego maszynę (rysunek 2) oraz z 2sprężynowego napinacza (rysunek 1). Głównym zadaniem
cylindra podnoszącego jest przestawianie siewnika
pomiędzy pozycją roboczą a pozycją transportową.
Podstawowa regulacja głębokości siewu odbywa się
przez dodawanie lub usuwanie blaszek regulacyjnych
na tłoczysku. Generalnie, zdjęcie 10 mm blaszek z
tłoczyska zwiększa głębokość siewu o 20 mm. Blaszki są
przymocowane do tłoczyska śrubami M16. Blaszki mają
różną grubość, a ich kolejność można w razie potrzeby
zmieniać.
Regulację dobrze jest zacząć od ułożenia na tłoczysku
blaszek o grubości 55 mm – będzie temu odpowiadać
obliczeniowa głębokość siewu równa 40 mm (rysunek 3).
Ostateczny pomiar głębokości siewu powinien odbyć się w
warunkach roboczych, na polu.
Po pomiarze można bez trudu wykonać regulację końcową,
gdy maszyna będzie ustawiona w pozycji transportowej.

RYSUNEK 2.
Blaszki regulacyjne

Cylinder podnoszący

RYSUNEK 3.

55

Przy pomiarze głębokości siewu i nacisku redlic maszyna zawsze musi być
ustawiona w pozycji transportowej (uniesionej). Podczas regulacji i prac
obsługowych zawsze należy zamknąć zawór kulowy na wężu hydraulicznym
oraz założyć wspornik obsługowy.
Nacisk redlic można regulować zmieniając położenie uchwytu regulacyjnego na 2-sprężynowym
mechanizmie. Pozycje 1 i 2 mają wpływ na długość mechanizmu, tzn. na siłę naciągu sprężyny.
Pozycję 1 wykorzystuje się do siewu w spulchnionej ziemi. W tym wypadku nacisk
(6-30 kg) jest regulowany przez samą sprężynę napięcia wstępnego. Pozycja 2 służy do
lekkiego spulchniania gleby i do siewu bezpośredniego (35-140 kg). W takim wypadku używa
się sprężyny podstawowej.
Pozycje A, B i C zmieniają długość ramienia przenoszącego siłę sprężyny na redlicę – im ramię
jest dłuższe, tym większy nacisk na redlicę. Innymi słowy największy nacisk uzyskuje się przy
kombinacji 2/C (140 kg), a najmniejszy przy kombinacji 1/A (6 kg).
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Wskazane jest, by regulacja głębokości siewu odbyła się przed regulacją nacisku redlicy, gdyż
zmiana głębokości siewu (liczba blaszek regulacyjnych) wpływa także na nacisk redlic.
Ponieważ cylinder podnoszący, który reguluje głębokość siewu, zmienia pozycję kół wału
oponowego w stosunku do ramy, a pomiędzy kołami wału a ramą działa mechanizm docisku
redlic, więc oba te nastawy są ściśle ze sobą powiązane.
Poniższa tabela ułatwi wybór odpowiedniej pozycji uchwytu regulacyjnego dla różnych nacisków
redlicy. Tablica ma charakter teoretyczny i opiera się na sile wywieranej przez sprężynę.

SPRĘŻYNA PODSTAWOWA
L1 / mm
14
14
14
24
24
24
37
37
37
47
47
47
59
59
59
73
73
73
83
83
83
94
94
94
106
106
106

A B C
A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

masa redlicy/kg
35

C
45
C
50
C
60
C
70
C
80
C
85
C
95
C
105
C

40

50

60

70

80

90

45

55

70

80

90

100

SPRĘŻYNA WSTĘPNIE
NAPINAJĄCA

L2 / mm A B C
10
10
10
30
30
30
50
50
50
70
70
70
80
80
80

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

masa redlicy / kg

6
C
12
C
13
C
15
C
17
C

8

12

14

16

19

10

13

15

17

110

120

L1

C

B

220

A

100

Wydłużenie

21

115

Wydłużenie

Wymiar podstawowy

L2

125

140

Wymiar podstawowy

80

10.2 PODESTY OBSŁUGOWE
Siewnik zbożowo-nawozowy Junkkari WSPORNIK OBSŁUGOWY
Maestro posiada podesty obsługowe z
przodu i z tyłu maszyny. Tylne podesty SWORZEŃ BLOKUJĄCY
obsługowe można unieść i zablokować
podczas obsługi wału oponowego. W wypadku zamontowania
w maszynie zasobnika na małe nasiona i nawóz doglebowy,
podest obsługowy należy podczas obsługi wału oponowego
unieruchomić pod mniejszym kątem – dzięki temu w żadnych
okolicznościach podest nie uderzy innych części maszyny.
Wspornik obsługowy cylindra podnoszącego jest
przymocowany pod lewym podestem obsługowym.
Ze wspornika tego należy zawsze korzystać podczas
prac regulacyjnych i serwisowych. Sposób instalacji
wspornika obsługowego jest pokazany na stronie 7.
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10.3 STEROWANIE SIEWNIKIEM PRZEZ KOMPUTER WIZARD
Siewniki Junkkari Maestro są wyposażone w komputer sterujący Wizard. Urządzenie to
dysponuje następującymi funkcjami:
Pomiar prędkości
Pomiar powierzchni + pomiar przebytej drogi
Zabezpieczenie (monitorowanie) zbiornika nawozu i zbiornika ziarna
Monitorowanie rotacji wału nawozowego
Monitorowanie rotacji wału nasiennego
Znacznik rzędów (patrz 10.6)
Wyznaczanie linii oprysków (patrz punkt poświęcony wyznaczaniu linii oprysków w instrukcji
komputera Wizard oraz punkt 10.7).
Wyznaczenie linii oprysków jest przeznaczone do późniejszego prowadzenia oprysków
ochronnych.
Urządzenie może zaznaczać tory jazdy przy użyciu czterech różnych metod:
Symetrycznie
Asymetrycznie w prawo
Asymetrycznie w lewo
Metodą 18-metrową
Instrukcja użytkowania komputera Wizard znajduje się w dalszej części tego podręcznika.
10.4

BRONA ZAGARNIAJĄCA

Zadaniem brony
zagarniającej, będącej
standardowym
RYSUNEK 1.
wyposażeniem siewnika,
jest napowietrzenie
i wyrównanie powierzchni
gleby nad ziarnem.
Oprócz tego brona
zagarnia napowietrzoną
glebę na powierzchnię
REGULACJA 1.
gleby zagęszczonej,
dzięki czemu wilgoć nie
podchodzi do powierzchni
gruntu i nie paruje z niego.
Ponieważ brona
SWORZEŃ
zagarniająca nie jest
przeznaczona do
C
A
spulchniania gleby, więc
B
jej ustawienie musi być
tak wyregulowane, by nie
kolidowało z wysianym
ziarnem w glebie. Podczas
REGULACJA 2.
zaczepiania sprężyn
podnoszących brony
do łańcucha, na każdym z łańcuchów należy pozostawić tyle samo wolnych ogniw (rysunek
1/regulacja 1). Głębokość roboczą brony można regulować przez zmianę długości łańcucha
(Regulacja 1). Pozwala to ograniczyć najniższą pozycję brony, tzn. nacisk brony.
Kąt roboczy brony można bez trudu zmienić i dopasować do panujących warunków (Regulacja
2). Do wyboru są trzy różne pozycje (A, B, C). W pozycji A kolce brony są ustawione w
położeniu wleczenia, a w pozycji C są ustawione niemal pionowo. Zaleca się, by regulację
kąta roboczego przeprowadzić w polu, przy użyciu SWORZNIA, po zakończeniu regulacji
parametrów siewu. Chodzi tu o to, by brona poruszała się płynnie za siewnikiem i rozrzucała
glebę spomiędzy opon na powierzchni silnie zagęszczonej przez koła.
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10.5 URZĄDZENIA PODAJĄCE (APARATY WYSIEWAJĄCE)
STRONA NAWOZU
Po stronie nawozu zastosowano aparaty wysiewające z tzw. wałkiem żłobkowanym. Oznacza
to, że ilość podawanego przez nie nawozu reguluje się poprzez zmianę ich efektywnej długości.
Aparaty po stronie nawozu są napędzane wałkiem zębatym (zębnikiem), połączonym z kołem
jezdnym poprzez wał napędowy. Do wyłączenia podawania nawozu można użyć zasuwy
(żaluzji) pomiędzy komorą podającą a zbiornikiem. Poprzez odcięcie niektórych aparatów
wysiewających siewnik można przystosować do siania na ograniczonej szerokości roboczej.
Jeżeli maszyna posiada odrębne redlice do nawozu, to należy zamknąć co drugą zasuwę.
Na dnie komory podającej znajduje się wygięta klapka denna. Klapka ta odchyla się w razie
potrzeby, gdy do podajnika dostanie się ciało obce lub zbrylony nawóz. Pozycję klapek dennych
można zmieniać za pomocą dźwigni znajdującej się z przodu, pośrodku maszyny. Dźwignia
przestawia równocześnie wszystkie klapki denne. Normalna pozycja robocza dźwigni klapek jest
wyznaczana przez drugie wycięcie od góry (pozycja 1). Użycie trzeciego wycięcia (pozycja 2)
zwiększa ilość podawanego nawozu o ok. 15%. W celu opróżnienia maszyny, dźwignię należy
wcisnąć do oporu w dół i za pomocą korby obrócić podajnik.
STRONA NASION
Po stronie nasion zastosowano aparat wysiewający z wałkiem kołeczkowym. Podajnik składa
się z dwóch odrębnych wałków kołeczkowych – wałka drobnonasiennego i wałka normalnego.
Nasiona drobne wysiewa się tylko za pomocą węższego wałka drobnonasiennego. W tym celu
kołek blokujący (Rysunek 2) należy przesunąć w kierunku wskazywanym strzałką (w lewo).
Kołek można przesunąć wkrętakiem przez otwór 10x13 w osłonie. Inny sposób polega na
otwarciu osłony i przesunięciu kołka palcem wskazującym. W czasie siewu osłona zawsze musi
być zamknięta. Osłonę można otworzyć naciskając rączki w jej górnej części i równocześnie
obracając osłonę na zewnątrz. Kołek, po przesunięciu do skrajnego lewego położenia,
uniemożliwi obrót wałkowi normalnemu.
Podczas siewu nasion normalnych wykorzystuje się oba wałki. Oznacza to, że kołek blokujący
trzeba przesunąć do jego skrajnego prawego położenia, tak by oba wałki mogły się obracać.

ZASUWA DOLNA
KOŁEK BLOKUJĄCY
WAŁEK NORMALNY
WAŁEK
DROBNONASIENNY
OSŁONA
KRÓCIEC ZASOBNIKA
NA MAŁE NASIONA
I NAWÓZ DOGLEBOWY
KRÓCIEC WĘŻA
RURY NASIENNEJ

RYSUNEK 2.
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Aparat wysiewający po stronie nasion ma dwie regulowane części: klapkę zmieniacza i
klapkę denną. Klapka zmieniacza ma cztery różne pozycje – do ich nastawiania służy rączka
znajdująca się z lewej strony maszyny (rysunek 1).
W pozycji 1 nasiona pozostałe w maszynie można usunąć do pojemników do próby kręconej.
Nasiona mogą bez przeszkód wysypać się ze zbiornika po obu stronach wałka kołkowego. W
tym celu trzeba jednak rączkę regulacyjną klapki dennej ustawić w pozycji E.
Pozycja 2 jest przeznaczona do przeprowadzenia próby kręconej. W tej pozycji nasiona mogą
przesypywać się do pojemników do próby kręconej, umieszczonych pod obudowami aparatów
wysiewających.
Pozycja 3 służy do normalnego siewu. Pozycję tę można wykorzystać także do wysiewu
drobnych nasion z zasobnika na małe nasiona i nawóz doglebowy.
W pozycji 4 nasiona normalnie przechodzą ze zbiornika do gruntu przez redlice. Dodatkowo do
tych samych rzędów co nasiona można wysiewać nawóz z zasobnika na małe nasiona i nawóz
doglebowy.
Również klapka denna ma 4 różne pozycje, odpowiadające nasionom różnych wielkości oraz
opróżnianiu maszyny. Pozycję klapki dennej można regulować za pomocą dwóch osobnych
dźwigni, umieszczonych po obu stronach maszyny, pomiędzy 3. a 4. obudową (rysunek 2).
Pozycje używane przy różnych typach nasion są pokazane w części PRÓBA KRĘCONA.
Pozycje te są również zaznaczone na naklejce próby kręconej z boku maszyny.
ZMIENIACZ POZYCJI KLAPKI

2

REGULACJA
KLAPKI ZMIENIACZA

3
4

1
1. OPRÓŻNIANIE MASZYNY
2. PRÓBA KRĘCONA
3. NORMALNY SIEW /
DROBNE NASIONA NA POWIERZCHNIĘ
4. WYSIEW NAWOZU DOGLEBOWEGO

RĄCZKA
REGULACYJNA
KLAPKI DOLNEJ

RYSUNEK 1.

0
21
3

RYSUNEK 2.

10.6 ZNACZNIK RZĘDÓW
Hydrauliczny znacznik rzędów w siewniku zbożowo-nawozowym Junkkari Maestro służy do
wyznaczania osi przejazdów.
Hydrauliczny znacznik rzędów nie ma innych zastosowań.
Znacznik rzędów jest napędzany przez układ hydrauliczny sterujący unoszeniem siewnika.
Znacznik jest obsługiwany i sterowany z kabiny traktora, za pomocą komputera Wizard.
W komputerze Wizard należy wskazać, czy znacznikowanie ma się odbywać ręcznie czy
automatycznie oraz z której strony ma się rozpocząć (czy też mają być znacznikowane obie
strony). Ramiona znacznika opuszczają i podnoszą się zgodnie z wybranym programem przy
każdym opuszczeniu i uniesieniu maszyny.
Dokładniejsza instrukcja posługiwania się komputerem Wizard znajduje się w punkcie:
12.6 KORZYSTANIE Z KOMPUTERA STERUJĄCEGO SIEWNIKIEM
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Cylindry hydrauliczne znaczników rzędów unoszą ramiona w momencie unoszenia maszyny.
Opuszczanie ramion odbywa się pod działaniem sprężyny, a prędkość ruchu ogranicza olej
hydrauliczny przetłaczany z powrotem do zbiornika.
Nastawny regulator przepływu ogranicza prędkość podnoszenia ramienia znacznika w czasie
unoszenia siewnika.
Obrotowe tarcze na końcach ramion wykonują znaki po opuszczeniu na powierzchnię pola.
Kąt tarcz można zmieniać tak, by odpowiadał różnym typom gleby. Odległość tarcz od środka
maszyny należy wyregulować tak, by odpowiadała roboczej szerokości maszyny. Znaczenie
śladu może odbywać się tylko z jednej strony, z lewej i prawej strony na przemian oraz z obu
stron równocześnie. Znaczniki
rzędów są wyposażone w
RYSUNEK 3.
łamliwe śruby zabezpieczające,
chroniące konstrukcję główną
(ramę) w wypadku uderzenia
maszyny o przeszkodę.
ŁAMLIWA ŚRUBA
Śruby zabezpieczające M6 są
ZABEZPIECZAJĄCA
REGULACJA
standardowym wyposażeniem
DŁUGOŚCI
maszyny, jeżeli jednak będą one
pękać na skutek agresywnego
ZAWÓR
REGULACJA
KĄTA
stylu jazdy lub z powodu
ELEKTROnierówności obsiewanego gruntu,
MAGNETYCZNY
to można skorzystać także z
otworów pod śruby M8. Śruby
WĄŻ POŁĄCZENIOWY
te nie stanowią standardowego
INSTALACJI
wyposażenia maszyny.
HYDRAULICZNEJ
UWAGA! Nie jest wskazana
regulacja tarcz (brak dalszej części
zdania)
ZAWÓR DŁAWIĄCY

10.7 ZNACZNIK LINII OPRYSKÓW
Znacznik ten wyznacza tor
przejazdu przy późniejszych
opryskach upraw. Oznacza to, że
dla przyjętego rozstawu kół, po
obu stronach maszyny pozostaną
nieobsiane pasy o szerokości
dwóch redlic. Znacznik ten jest
sterowany z kabiny traktora za
pomocą komputera Wizard.

PRZEŁĄCZNIK
TULEJA DYSTANSOWA

RO
KTO ZSTAW
K
RA D
O O ÓŁ
PRY
S

TRA
RYSUNEK 4.

KÓW

Dokładniejsza instrukcja korzystania ze znacznika linii oprysków znajduje się w punkcie:
12.6 KORZYSTANIE Z KOMPUTERA STERUJĄCEGO SIEWNIKIEM
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11. AKCESORIA
Do siewnika Maestro dostępne są liczne akcesoria. Za ich pomocą maszynę można
dostosować do większości metod uprawy i siewu. Informacje o akcesoriach można uzyskać u
dealera Maestro.
Maszynę podstawową można wyposażyć w następujące akcesoria:
Zasobnik na małe nasiona i nawóz doglebowy
Osoby zespół redlic do nawozu (12 redlic)
Przednia brona talerzowa o falistych talerzach
Przednia brona talerzowa
Zaprawiarka do nasion
1-rzędowa włóka przednia
2-rzędowa włóka przednia
Ugniatacz kołowy
Znacznik wstępny
Zdalny sterownik/kontroler ilości nawozu (Wizard Plus)
Regulator nawozu GPS (Profi)
Wszystkie akcesoria są dostarczane wraz z instrukcją montażu i instalacji. Jeżeli w niniejszym
podręczniku nie ma osobnej listy części zamiennych, to jest ona dołączona do akcesoriów.
Instrukcje instalacji należy dołączyć do niniejszego podręcznika jako załącznik.
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12. STOSOWANIE I KONTROLOWANIE SIEWU BEZPOŚREDNIEGO

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BHP

12.1 PRZED SIEWEM
12.1.1. POZYCJA ROBOCZA MASZYNY
Przed rozpoczęciem pracy, ramię popychające maszyny trzeba tak wyregulować, by siewnik był
ustawiony możliwie najbardziej poziomo przy wybranej głębokości siewu.
PATRZ punkt 9.4 BELKA ZACZEPOWA I POZYCJA ROBOCZA na stronie 16.
12.1.2. GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA
Głębokość roboczą można ustawiać blaszkami regulacyjnymi umieszczanymi na tłoczysku cylindra
podnoszącego.
Regulacja podczas siewu nie jest potrzebna, ponieważ redlice talerzowo-klinowe utrzymują stałą
głębokość.
PATRZ punkt 10.1.2. REGULATOR REDLICY
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12.2 PRÓBA KRĘCONA
12.2.1 PRÓBA NAWOZU
Próbę kręconą zawsze przeprowadza się na uniesionej
maszynie, z kołem jezdnym w pozycji transportowej (zdjęcie
2). Klapkę denną po stronie nawozu należy ustawić w
pozycji 1 (0-800 kg/ha) lub w pozycji 2, jeżeli wymagana jest
wydajność ponad 800 kg/ha.

Przed rozpoczęciem próby kręconej po stronie nawozu
należy wyjąć sworzeń z wału po stronie nasion, a rączkę
regulacyjną ustawić w pozycji 0 (rysunek 1). Dzięki temu wał
podajnika nie będzie się obracać podczas próby kręconej,
a ziarno mogące znajdować się w zbiorniku nie będzie się
wysypywać. Ilość wysiewanego nawozu można regulować
obracając pokrętło regulacyjne na lewej ścianie maszyny
(rysunek 2). Odpowiednie wartości (rysunek 3) wybiera się
na głównej skali na zatrzasku pokrętła regulacyjnego oraz
na okrągłej skali przy pokrętle regulacyjnym. Rowek na
obwodzie pokrętła wskazuje położenie pokrętła względem
skali głównej. Orientacyjne wartości nastaw aparatów
wysiewających są podane w tabeli siewu. W tabeli nawozów
ilość nawozu przypadająca na jeden hektar jest podana w
kolumnie, a nastawy podajnika na poziomej skali. Dolne,
większe liczby oznaczają wartość na skali głównej, a liczby
górne, mniejsze, są wartościami ze skali okrągłej.
Tabela siewu znajduje się z tyłu maszyny oraz w tym
podręczniku (strona 28). Najpierw trzeba wybrać właściwą
spośród dwóch linii w tabeli siewu – tzn. należy ustalić, czy
nawóz będzie wysiewany przez 24 czy 12 redlic. Punkt
przecięcia wymaganej wydajności siewu z wybraną linią
wskaże właściwą nastawę maszyny na skali poziomej.
Jeżeli na przykład nawóz ma być wysiewany z wydajnością
400 kg/ha przez 24 redlice, to nastawą będzie 3.6. Pokrętło
regulacyjne trzeba tak obrócić, by rowek na jego obrzeżu
znalazł się w punkcie 3 skali. Pokrętło należy obracać tak
długo, aż wycięcie 6 na skali okrągłej znajdzie się pod
zatrzaskiem skali głównej (rysunek 3).
Próbę kręconą zawsze należy przeprowadzić przed
ostatecznym wyborem wydajności nawożenia. Rodzaj
nawozu, jego ciężar właściwy oraz, na przykład, jego
wilgotność, wpływają na łatwość przepływu nawozu przez
podajnik.
Próbę kręconą przeprowadza się obracając podajnik za
pomocą korby do próby kręconej, założonej na koniec wału
wychodzący z koła jezdnego (rysunek 2) Liczba obrotów
na jeden ar (100 m2) jest pokazana na naklejce (rysunek 4)
umieszczonej na maszynie w miejscu wykonywania próby.
Siewnik Maestro posiada jeden łańcuch rolkowy, służący
do przekazywania mocy z koła jezdnego na wał napędowy
przechodzący przez maszynę do skrzynki przekładniowej.
Łańcuch można założyć na dwie różne pary kół
łańcuchowych (rysunki 5 i 6).
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RYSUNEK 1.

SWORZEŃ BLOKUJĄCY
WAŁU NAWOZOWEGO

SKALA REGULACYJNA
RĄCZKA REGULACYJNA

SWORZEŃ BLOKUJĄCY
WAŁU NASIENNEGO

RYSUNEK 2.
POKRĘTŁO
REGULACYJNE

RYSUNEK 3.
SKALA GŁÓWNA
0 4
9
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0
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8
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SKALA OKRĄGŁA

4

RYSUNEK 4.
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STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE NAPĘDU 1:1.7
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RYS. 5.
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ZWIĘKSZONE PRZEŁOŻENIE NAPĘDU 1:2.8
����

���

RYS. 6.
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Przełożenie standardowe jest zgodne z
rysunkiem 5, co oznacza, że trzeba posłużyć
się tabelą siewu ze strony 28. Jeżeli przełożenie
zostanie zmienione na pokazane na rysunku 6, to
należy posłużyć się tabelą ze strony 29.

RYSUNEK 7.
0

0.80

0.75
0.30
3000

Z13
Z22

4000

3000

Z13

Z36

4000

15.75 r / 100m?
11.80 r / 100m?
25.75 r / 100m?
19.30 r / 100m?

Jeżeli konieczne jest nawożenie z wydajnością większą
niż 500 kg/ha przy użyciu 12 redlic, to trzeba skorzystać z
większego przełożenia.
Pojemnik do próby kręconej należy umieścić pod
obudowami aparatów wysiewających po stronie nawozu
– patrz rysunek 7. Z drugiej strony zbiornika znajduje się
otwór na drugi pojemnik.
Próbę kręconą przeprowadza się dla powierzchni 100 m2,
co oznacza, że wyniki wagowe trzeba pomnożyć przez 100,
aby uzyskać ilość na 10.000 m2 tzn. na 1 ha.
Jeżeli wyniki próby nie są zgodne z wartością wskazaną
w tabeli próby kręconej, to konieczne jest wprowadzenie
korekty za pomocą pokrętła regulacyjnego. Regulacja
zawsze powinna odbywać się w kierunku od wartości
mniejszej do większej. Dzięki temu eliminowany jest
ewentualny luz śruby pokrętła regulacyjnego.
Podczas próby kręconej, leje podające można wyciągnąć
spod obudów aparatów wysiewających za pomocą dźwigni
blokującej. Leje podające po stronie nawozu trzeba pchnąć
do tyłu, aby nawóz mógł przesypywać się do pojemników
do próby kręconej (rysunek 8). W pozycji nawożenia
(siania) dźwignia blokująca jest unieruchomiona w swych
zaczepach.
Jeżeli stosowane są odrębne redlice do nawozu, to leje
doprowadzające trzeba pchnąć w górę, by zrobić miejsce
dla pojemników do próby kręconej (rysunek 9).

POJEMNIK DO
PRÓBY KRĘCONEJ

RYSUNEK 8.
ZAMOCOWANIE

DŹWIGNIA BLOKUJĄCA

KIERTOKOE KAUKALO

RYSUNEK 9.

ZAMOCOWANIE

DŹWIGNIA BLOKUJĄCA

RYSUNEK 10.
KIERUNEK JAZDY

Pojemniki do próby kręconej znajdują się z prawej strony
maszyny, pomiędzy wałem oponowym a zbiornikiem
(rysunek 10).
POJEMNIKI DO
PRÓBY KRĘCONEJ

� � �����
�� � �� �����
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TABELA SIEWU DLA STRONY NAWOZU, DLA PARY KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z13/Z22
I=1:1.7

Ibs/
acre

kg/
ha

810

900

720

800

630

700

24

TABELA

REDLICE

NAWÓZ GRANULOWANY
540

12

600

REDLICE
450

500

360

400

270

300

180

200

90

100

0

0

2 4 6 8
1

2 4 6 8
2

2 4 6 8
3

2 4 6 8
4

2 4 6 8
5

� �

2 4 6 8
8

�

�

2 4 6 8
7

SKALA
OKRĄGŁA

�

�

SKALA
GŁÓWNA

2 4 6 8
6

�

4

0

� �

8

3000

15,75 OBR./100 m2

Z13

Z22

28

4000

11,80 OBR./100 m2
3-18031

TABELA SIEWU DLA STRONY NAWOZU, DLA PARY KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z13/Z36
I=1:2.8

Ibs/
acre

kg/
ha

810

900

720

TABELA

12

REDLICE

800

NAWÓZ GRANULOWANY
630

700

540

600

450

500

360

400

270

300

180

200

90

100

0

0

2 4 6 8
1

2 4 6 8
2

2 4 6 8
3

2 4 6 8
4

� �

2 4 6 8
6

2 4 6 8
7

2 4 6 8
8

SKALA
OKRĄGŁA

�

�

�

�

SKALA
GŁÓWNA

2 4 6 8
5

�

4

0

� �

8

3000

25,75 OBR./100 m2

Z13

Z36

4000

19,30 OBR./100 m2
3-18338

29

12.2.2 STRONA NASION
Próbę kręconą zawsze przeprowadza się na uniesionej
maszynie, z kołem jezdnym w pozycji transportowej
(rysunek 4). Obie klapki denne po stronie nawozu
(znajdujące się po obu stronach maszyny) wyregulować
odpowiednio do typu ziarna (rysunki 1 i 2).
Przed rozpoczęciem próby kręconej po stronie ziarna
należy wyjąć sworzeń z wału po stronie ziarna (rysunek
4). Dzięki temu wał aparatu wysiewającego nie będzie
się obracać podczas próby kręconej, a ziarno mogące
znajdować się w zbiorniku nie będzie się wysypywać.
Oprócz tego klapkę zmieniacza należy ustawić w pozycji
2 (rysunek 3), a pojemniki do próby kręconej ustawić we
właściwych miejscach (rysunek 9).

RYSUNEK 1.
POZYCJE KLAPKI DENNEJ

0

Nasiona
drobne

1

2

Ziarno

Groch

RYSUNEK 2.

REGULACJA
KLAPKI ZMIENIACZA
DŹWIGNIA REGULACYJNA
KLAPKI DENNEJ

Wydajność wysiewania (kg/ha) można wybrać,
przesuwając w odpowiednie miejsce skali dźwignię
regulacyjną (rysunek 4). Ilości odpowiadające wartościom
na skali są podane w tabeli na stronie 32. Oś pozioma
tabeli wskazuje wartości na skali regulacyjnej, a na osi
pionowej są pokazane ilości wysiewanego ziarna (kg/ha).
Próbę kręconą zawsze należy przeprowadzić przed
ostatecznym wyborem wydajności wysiewania.
Czystość ziarna, jego ciężar właściwy oraz, na przykład,
zaprawianie, wpływają na łatwość przepływu nasion przez
podajnik.
Próbę kręconą przeprowadza się, obracając aparat
wysiewający za pomocą korby do próby kręconej,
założonej na koniec wału wychodzący z koła jezdnego
(rysunek 5)
Liczba obrotów na jeden ar (100 m2) jest pokazana
na naklejce (rysunek 6) umieszczonej na maszynie w
miejscu wykonywania próby.
Siewnik Maestro posiada jeden łańcuch rolkowy,
służący do przekazywania mocy z koła jezdnego na wał
napędowy, przechodzący przez maszynę do skrzynki
przekładniowej. Łańcuch można założyć na dwie różne
pary kół łańcuchowych (rysunki 7 i 8). Standardowe
przełożenie jest przedstawione na rysunku 7.
Dolne zasuwy (rysunek 2) muszą być całkowicie
otwarte, niezależnie od rodzaju nasion. W szczególnych
przypadkach dolną zasuwę można wykorzystać do
zmniejszenia, a nawet całkowitego zamknięcia otworu
pomiędzy zbiornikiem a obudową aparatu wysiewającego.

ZASUWA DOLNA

ZMIENIACZ POZYCJI KLAPKI

3

2

4

1
1. OPRÓŻNIANIE MASZYNY
2. PRÓBA KRĘCONA
3. NORMALNY SIEW /
DROBNE NASIONA NA POWIERZCHNIĘ
4. WYSIEW NAWOZU DOGLEBOWEGO

RYSUNEK 3.
SWORZEŃ BLOKUJĄCY
WAŁU NAWOZOWEGO

Nasiona
drobne

30

1

2

Ziarno

Groch

_

SKALA REGULACYJNA
DŹWIGNIA
REGULACYJNA

POZYCJE KLAPKI DENNEJ

0

RYSUNEK 4.

SWORZEŃ BLOKUJĄCY
WAŁU NASIENNEGO

+

RYSUNEK 5.
KOŁO
REGULACYJNE

RYSUNEK 6.
�

W miejscu wykonywania próby znajduje się naklejka
(rysunek 6). Pokazano na niej liczbę obrotów próby
kręconej dla różnych modeli maszyny i różnych przełożeń.
Wskazane są tam także pozycje, w których próba kręcona
powinna się zaczynać i kończyć.
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Standardowe przełożenie jest zgodne
z rysunkiem 7.
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RYSUNEK 9.

Nasiona lub nawóz, które przesypią się do pojemników
do próby kręconej, trzeba zważyć, a wynik pomnożyć
przez 100. Wynikiem końcowym jest ilość materiału w
kilogramach, jaką maszyna wysieje przy danym ustawieniu.
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POJEMNIK DO
PRÓBY KRĘCONEJ
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TABELA SIEWU DLA STRONY NASION, DLA PARY KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z13/Z22
I=1:1.7

Tabela 1.
700
Groch
600

Pszenica

kg/ha

500

400

Jęczmień

300
Owies
200

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

100

Skala

Tabela 2.
POZYCJE KLAPKI DENNEJ

25

Rzepak

0

Nasiona
drobne

20

1

2

Ziarno

Groch

kg/ha

15
3000

15,75 OBR./100 m2

10
4000

5

Z13

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skala

32

11,80 OBR./100 m2

Z22

TABELA SIEWU DLA STRONY NAWOZU, DLA PARY KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH Z13/Z36
I=1:2.8

Tabela 3.
700
Groch
600
Pszenica
500

Jęczmień

kg/ha

400

Owies

300

200

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

100

0

Skala

Tabela 4.
POZYCJE KLAPKI DENNEJ

30

Rzepak

0

25

Nasiona
drobne

1

2

Ziarno

Groch

kg/ha

20
15

3000

25,75 OBR./100 m2

10
4000

5

19,30 OBR./100 m2

Z13

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Skala

Z36
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PRZYKŁAD PRÓBY KRĘCONEJ:
Mamy wysiewać owies z wydajnością 210 kg/ha i nawozić z wydajnością 300 kg/ha.
MATERIAŁ SIEWNY:
1.
Do zbiornika wsypać co najmniej 100 kg ziarna.
2.
Unieść maszynę i sprawdzić, czy koło jezdne jest ustawione w pozycji transportowej.
3.
Klapki denne ustawić odpowiednio do typu ziarna.
4.
Wyjąć sworzeń blokujący z koła łańcuchowego na wale nawozowym.
5.
W tabeli siewu sprawdzić, jaka wartość odpowiada wymaganej wydajności siewu owsa
(210 kg/ha). W tym przypadku jest to 25.
6.
Dźwignię nastawczą przekładni przesunąć do pozycji 25 na skali.
7.
Pojemniki do próby kręconej wsunąć pod obudowy aparatów wysiewających.
8.
Wykonać kilka obrotów korbą do próby kręconej i sprawdzić, czy z wszystkich aparatów
wydostaje się ziarno. Ziarno z pojemników wsypać z powrotem do zbiornika i ponownie
zainstalować pojemniki.
9.
Korbę obracać z prędkością 1 obr/s. Liczba obrotów w próbie – patrz tabela.
10. Zważyć nasiona znajdujące się teraz w pojemnikach, a wynik ważenia pomnożyć
przez 100.
11. Jeżeli wynik ważenia znacznie odbiega od wartości podanej w tabeli siewu, to maszynę
należy ponownie wyregulować i jeszcze raz przeprowadzić próbę.
NAWÓZ:
1.
Do zbiornika wsypać co najmniej 100 kg nawozu.
2.
Unieść maszynę i sprawdzić, czy koło jezdne jest ustawione w pozycji transportowej.
3.
Klapkę denną ustawić w pozycji 1.
4.
Wyjąć sworzeń blokujący z koła łańcuchowego na wale nawozowym, a dźwignię
nastawczą przesunąć do pozycji 0.
5.
Na wykresie, na linii właściwej dla liczby używanych redlic (w tym przypadku – 24 redlice)
sprawdzić, jaka wartość odpowiada nawożeniu z wydajnością 400kg/ha. Z tabeli odczytać
nastawę: wartość na skali głównej 3, wartość na skali okrągłej 6.
6.
Pokrętło regulacyjne z prawej strony maszyny ustawić tak, by na skali głównej,
odczytywanej ze środka pokrętła regulacyjnego, wskazanie wynosiło 3. Pokrętło
regulacyjne obrócić o dalszych sześć nacięć tak, by na skali okrągłej była wskazana
wartość 6. Zawsze najpierw nastawia się wartość mniejszą, a następnie większą.
7.
Pojemniki do próby kręconej wsunąć pod obudowy podajników.
8.
Wykonać kilka obrotów korbą do próby kręconej i sprawdzić, czy z wszystkich aparatów
wysiewających wydostaje się nawóz. Nawóz z pojemników wsypać z powrotem do
zbiornika i ponownie zainstalować pojemniki.
9.
Korbę obracać z prędkością 1 obr/s. Liczba obrotów w próbie – patrz tabela.
10. Zważyć nawóz znajdujący się teraz w pojemnikach, a wynik ważenia pomnożyć przez 100.
11. Jeżeli wynik ważenia znacznie odbiega od wartości podanej w tabeli siewu, to maszynę
należy ponownie wyregulować i jeszcze raz przeprowadzić próbę.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NASIONA I NAWÓZ RÓŻNIĄ SIĘ SKŁADEM, WILGOCIĄ ITP.,
I DLATEGO WARTOŚCI W TABELI SIEWU MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY.
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Siewnik musi być uniesiony podczas opuszczania koła jezdnego,
gdyż w przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo przygniecenia.

RYSUNEK 1.

Koło jezdne opuszcza się w sposób pokazany na rysunku
1, gdy maszyna jest uniesiona. Lewą ręką należy chwycić
uchwyt odciągający, a uchwyt podtrzymujący prawą. Koło
jezdne należy obrócić na zewnątrz za pomocą uchwytu
odciągającego, równocześnie podtrzymując je i ostrożnie
opuszczając za pomocą uchwytu podtrzymującego.

UCHWYT
POTRZYMUJĄCY

UCHWYT
ODCIĄGAJCY

12.3 JAZDA PRÓBNA
Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się, gdy próba kręcona odbywa się podczas jazdy. Podczas
jazdy próbnej uwzględnia się zmiany w podawaniu nasion/nawozu, wynikające na przykład z
poślizgu koła jezdnego i drgań maszyny.
Próba wysiewania nasion podczas jazdy może odbyć się następująco:
1.
2.
3.
4.

Zwolnić podajnik nawozu.
Maszynę przygotować zgodnie z instrukcją próby kręconej.
Koło jezdne opuścić do pozycji roboczej, jak to pokazuje rysunek 1.
Zmierzyć odległość odpowiadającą 100 m2 zasiewanego areału, tzn. osobny dystans dla
każdego typu maszyny.
Dystans przejazdu na ar przy różnych szerokościach roboczych
Maestro 3000
Maestro 4000

33,3 m
25 m

5.

Przejechać około 10 metrów poza odcinkiem próbnym, aby upewnić się, że wszystkie
aparaty wysiewające wysiewają.
6.
Zawartość pojemników do próby kręconej wsypać z powrotem do zbiorników.
7.
Następnie przejechać odmierzony dystans z maszyną opuszczoną do pozycji roboczej.
8.
Zmierzyć ilość nasion w pojemnikach do próby kręconej i przemnożyć ją przez 100, aby
uzyskać wynik w kg/ha.
9.
Jeżeli konieczna jest regulacja, postąpić zgodnie z instrukcją z punktu omawiającego próbę
kręconą.
10. Należy pamiętać, by po wykonaniu próby polowej z powrotem włączyć podajnik nawozu,
wyjąć pojemniki do próby kręconej, a wyloty aparatów wysiewających obrócić do pozycji
siania.
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12.4 POJEMNOŚCI ZBIORNIKA I REGULACJA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
Siewniki Maestro są wyposażone w regulowaną ściankę działową pomiędzy zbiornikiem
nawozu a zbiornikiem ziarna. Możliwe ustawienia (proporcje podziału) są przedstawione
w poniższej tabeli.
Ściankę działową można ustawić
w ośmiu pozycjach
1-7 i S.

�

Pozycja S jest wykorzystywana,
gdy zbiornik służy wyłącznie do
przewozu nasion.

�

�

�

�

�

�

�

KIERUNEK JAZDY

Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
S
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Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
S

Maestro 3000

Objętość, nasiona/l
2469
2396
2340
2179
1982
1784
1545
3323

Maestro 4000

Objętość, nasiona/l
3370
3271
3194
2973
2705
2435
2105
4535

Objętość, nawóz/l
773
934
1096
1255
1419
1580
1760
–

Objętość, nawóz/l
1055
1275
1496
1713
1936
2156
2402
–

12.5 SIANIE
Zawsze wskazane jest, by nowym siewnikiem odbyć jazdę próbną – innymi słowy, by odbyć jazdę
maszyną bez nasion i nawozu. Jest to ważne, gdyż w czasie jazdy próbnej operator może poznać
elementy sterujące i konstrukcję maszyny jeszcze przed pracowitym sezonem zasiewów.
PORA SIEWU
Prawidłowa pora siewu ma wielki wpływ na wyniki siewu. Porę tę należy ustalić w oparciu przede
wszystkim o poziom wilgotności – znaczenie tego czynnika jest zależne od właściwości gleby.
Nasiona należy wysiewać w taki sposób, aby ciągle otrzymywały wilgoć – wilgoć jednak nie może
być nadmierna. Generalną zasadą jest, że jeżeli gleba przykleja się do opon maszyny, to należy
wybrać inną porę siewu.
Innym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu pory siewu, jest temperatura
gleby. Jeżeli gleba jest zimna, to nasiona potrzebują więcej czasu na wypuszczenie kiełków, a
niektóre mogą nie wykiełkować w ogóle.
Należy też unikać siania do gleby zamarzniętej.
W wypadku braku doświadczenia w określaniu pory siewu należy zwrócić się o pomoc do
eksperta.
NAWOŻENIE
Nawożenie oznacza dostarczenie roślinie substancji odżywczych; potrzeby w tym zakresie
najlepiej można określić przez zbadanie żyzności gleby. Ilość nawozu potrzebnego roślinie
zazwyczaj oblicza się na podstawie ilości azotu. Pośród nawozów o takiej samej zawartości
azotu najlepszy jest ten, w którym znajdują się inne substancje odżywcze potrzebne roślinie
– np. substancje śladowe. Jeżeli ilość którejś z substancji odżywczych w wybranym nawozie
jest za mała lub za duża w stosunku do potrzeb rośliny, to w następnym roku można wybrać
nawóz, którego składniki odbiegają od wymagań w przeciwnym kierunku. W razie potrzeby
przedstawiciele producentów nawozów udzielą pomocy przy doborze odpowiedniej ilości nawozu.
NASIONA
Każda roślina ma specyficzną gęstość uprawy, przy której daje największe plony. Zbyt mała ilość
nasion nie przyniesie najlepszych zbiorów i może powodować powstawanie pędów wtórnych
(bocznych). Z drugiej strony wysiewanie zbyt dużej ilości ziarna jest niepotrzebne i nieopłacalne
oraz zwiększa ilość zmarnowanego ziarna.
Ilość nasion na jednostkę powierzchni trzeba obliczyć kierując się stanem, kiełkowalnością i
przeznaczeniem nasion, a także okolicznościami.
Wraz ze zbożem ochronnym zazwyczaj wysiewana jest trawa. Najlepszymi zbożami ochronnymi
są gatunki wczesne, mocne, o krótkich łodygach – w szczególności jęczmień. Aby mieć pewność,
że zboże ochronne nie utrudni kiełkowania trawy, wielkość podawania należy zmniejszyć o 2040%.
Prawidłową ilość nasion zawsze należy sprawdzić u ich dostawcy lub u eksperta.
Wskazane jest, by wybrać możliwie najmniejszą głębokość siewu tak, by nasiona mogły szybko
wykiełkować. Zawsze jednak trzeba sprawdzić, czy nasiona w każdym wypadku otrzymają
wystarczającą ilość wilgoci. Szczególną uwagę trzeba zwrócić, by siew nie był zbyt płytki w glebie
łatwo wysychającej, gdyż wilgoć z jej powierzchni wyparuje a nasiona pozostaną w suchej ziemi.
Tam, gdzie wiosną nie ma wystarczającej ilości wilgoci, nasiona należy wysiewać odpowiednio
głęboko, nawet jeżeli mogłoby to opóźnić ich kiełkowanie.
Podczas siewu standardowym siewnikiem Junkkari Maestro, nawóz i nasiona trafiają do tego
samego rzędu.
Maszynę można wyposażyć także w osobne redlice do nawozu. W ten sposób nawóz i nasiona
trafiają do osobnych rzędów i w takim wypadku odległość między rzędami nasion będzie wynosić
12,5 cm, a między rzędami nawozu 25 cm.
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OPRYSKI OCHRONNE
Opryskiwanie może odbywać się zarówno przed siewem, jak i po nim, z tym że jesienią zawsze
musi być wykonane przed siewem. Należy też pamiętać, że pomiędzy opryskiwaniem a siewem
musi być trzydniowy odstęp.
Generalną zasadą jest, że nie wolno pielić chwastów, a opryskiwanie może się odbyć, dopiero
wówczas, gdy odpowiednio wykiełkują (gdy mają odpowiednio duże liście). W razie wątpliwości
co do procedury należy skontaktować się ze specjalistą.

Zawsze należy sprawdzić głębokość gleby na polu, gdyż z powodu
różnic w jakości gleby, metod spulchniania itp. nie istnieją żadne
uniwersalne tablice bądź pomiary.
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12.6 KORZYSTANIE Z KOMPUTERA STERUJĄCEGO SIEWNIKIEM

KOMPUTER WIZARD
STEROWANIE SIEWNIKIEM
JUNKKARI MAESTRO

����

Electro - Magnetic Compatibility (EMC)

39

SPIS TREŚCI

1. USTAWIENIA PODSTAWOWE
2. ZESTAWIENIE FUNKCJI
3. PRĘDKOŚĆ / KALIBROWANIE CZUJNIKA
4. WIELKOŚĆ POWIERZCHNI / SZEROKOŚĆ ROBOCZA
5. ZNAKOWANIE TORU JAZDY
5.1 SYMETRYCZNE ZNAKOWANIE TORÓW JAZDY
5.2 ASYMETRYCZNE ZNAKOWANIE ŚCIEŻEK Z LEWEJ STRONY
5.3 ASYMETRYCZNE ZNAKOWANIE ŚCIEŻEK Z PRAWEJ STRONY
5.4 ZNAKOWANIE TORU JAZDY PRZY OPRYSKIWANIU
W SYSTEMIE 18-METROWYM
5.5 PROGRAMOWANIE RYTMU ZNAKOWANIA TORU JAZDY
6. MONITOROWANIE WAŁU NAWOZOWEGO / ALARM
7. MONITOROWANIE WAŁU NASIENNEGO / ALARM
8. NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA
9. ZNAKOWANIE RZĘDÓW

41
42
43
45
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57

Komputer pokładowy siewnika Junkkari jest wyposażony w podświetlany, 4-cyfrowy wyświetlacz
i dysponuje poniższymi funkcjami:
Pomiar areału (powierzchnia całkowita i dystans)
Prędkość (km/h)
Znakowanie toru jazdy (symetryczne i asymetryczne)
Monitorowanie prędkości obrotowej wału nasiennego i wału nawozowego
Ochrona (monitorowanie) zbiornika
Komputer pokładowy ma dwa rejestry pamięci, w których zapisywane są częściowe i całkowite
powierzchnie, na których odbywa się praca.
Dane są automatycznie zapisywane w momencie wyłączenia monitora. Znakowanie toru jest
domyślną funkcją przy normalnej pracy, o ile nie została wybrana funkcja pomiaru powierzchni
lub nie włączył się alarm.
Wykalibrowanie komputera jest warunkiem monitorowania adaptacji sprzętu. W razie potrzeby
ustawienia domyślne można zmienić przez funkcje programowania.
Komputer pokładowy może być wykorzystany także do sterowania pracą hydraulicznych
znaczników rzędów.
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1. USTAWIENIA PODSTAWOWE
Monitor Wizard ma trzy typy ustawień podstawowych:
Wbudowane ustawienia podstawowe komputera Wizard (pierwsze ustawienia podstawowe):
- W momencie zresetowania monitor powraca do wartości domyślnych tych ustawień.

Wartości zaprogramowane w Junkkari (drugie ustawienia podstawowe):
- Zaprogramowane przez producenta.
- W Junkkari wartości te zostały zmienione tak, by odpowiadały modelowi MAESTRO
Wartości zaprogramowane przez użytkownika (trzecie ustawienia podstawowe):
Ustawienia podstawowe programowane przez użytkownika:
Nacisnąć +
klawiszem

i przytrzymać przez trzy (3) sekundy na wybranej funkcji. Wartość nastawić
.

Funkcja

Programowany
parametr

Ustawienie
podstawowe

Ustawienie
podstawowe
(Wizard)

1. km/h
––––

obwód opony*

2,000 m

n 2,64

––––––––––––

2. ha
––––

szerokość robocza

2,000 m

szerokość maszyny

––––––––––––

3. tor jazdy
––––

znaczenie toru jazdy

Sy. 04

Sy/Al/Ar/18m/OFF

––––––––––––

4. prędkość wału
nawozowego
––––
5. prędkość wału
nasiennego
––––
6. napełnienie
zbiornika
––––

alarm niskiej prędkości

0,000 obr/min

0,01 z przełącznikiem /
0,00 bez przełącznika

––––––––––––

alarm niskiej prędkości

0,000 obr/min

0,01 z przełącznikiem /
0,00 bez przełącznika

––––––––––––

1 = wł.

––––––––––––

Osłona zbiornika wł./wył. 1

Ustawienie
podstawowe
(Użytkownik)

* nacisnąć + i Ha 0 , aby rozpocząć automatyczne kalibrowanie opony.
STOP
Po 100 m nacisnąć Ha
.
0
STOP

Wbudowane ustawienia podstawowe komputera Wizard.
Włączyć zasilanie, wciskając klawisz + . Funkcję wybrać klawiszem + . Wartość nastawić
klawiszem
.
Funkcja

Programowany
parametr

Ustawienie
podstawowe

Ustawienie
podstawowe
(Wizard)

Ustawienie
podstawowe
(Użytkownik)

1. km/h
––––

brak funkcji

-

-

––––––––––––

2. ha
––––

Powierzchnia całkowita
(nieprogramowany)

-

-

––––––––––––

3. tor jazdy
––––

licznik

1

1 = wł/0 = wył.

––––––––––––
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2. ZESTAWIENIE FUNKCJI

Wskaźnik znacznika
rzędu

Współczynnik rytmu
– do nastawienia

AUTO

Wskaźnik funkcji

Bieżąca wartość licznika

Sterowanie lewym
znacznikiem rzędów

Sterowanie prawym
znacznikiem rzędów

Do wyboru:
1. Wybrać funkcję
;
nacisnąć + w celu wybrania
powierzchni 1 lub 2.

Wybór
funkcji na
wyświetlaczu

LUB

3. Wybrać programowanie
WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ
+ (w momencie puszczenia
przycisku przywracane
jest normalne działanie, a
programowanie kończy się).
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LUB
WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ
w celu wyświetlenia całkowitej
powierzchni.

2. Wybrać funkcję
;
nacisnąć + w celu ręcznego
wprowadzenia wartości licznika
LUB

Pomijanie automatycznego zliczania
przejazdów, gdy siewnik jest uniesiony
(nacisnąć ponownie w celu powrotu do
poprzedniego ustawienia)

STOP
Ha 0

Numer

Funkcja

Jednostka

1
2
3
4
5
6

Prędkość
Całkowita powierzchnia 1 lub 2
Tor jazdy/bieżąca wartość licznika
Monitorowanie wału nawozowego
Monitorowanie wału nasiennego
Alarm ochrony poziomu zbiornika

km/h
ha
obr/min
obr/mi

3. PRĘDKOŚĆ / KALIBROWANIE CZUJNIKA
1. WYBÓR FUNKCJI „PRĘDKOŚĆ”

����

Jeżeli prędkość spadnie do poniżej 2 km/h, to
monitor wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i
zacznie przełączać się pomiędzy wybraną funkcją a
funkcją „prędkość”.
2. RĘCZNE KALIBROWANIE CZUJNIKA
PRĘDKOŚCI
W siewniku zbożowo-nawozowym Simulta czujnik
prędkości znajduje się na końcu wału nawozowego,
w mechanizmie.
Teoretyczna liczba kalibracyjna jest równa
obwodowi obracającego się koła (średnica x 3,142)
w metrach x wielkość przełożenia.

����

Średnia wartość domyślna to 2,64.
W warunkach polowych dokładniejsze jest
kalibrowanie automatyczne.

Wybrać funkcję

i puścić.

PRZYCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ + , po czym...
Nacisnąć
, by wybrać cyfrę lub ułamek
dziesiętny (punkt dziesiętny)
2.000, 2.000, 2.000 2.000 itd.
����

Wcisnąć
i zmienić wartość lub położenie
punktu dziesiętnego...
2.100, 2.200, 2.300, 2.400 itd.
W celu wybrania następnej cyfry należy puścić
i w razie potrzeby powtórzyć całą procedurę.
W momencie puszczenia klawisza +
programowanie kończy się, a wpisane wartości
zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
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3. AUTOMATYCZNE KALIBROWANIE
PRĘDKOŚCI
Zastosowanie kalibrowania automatycznego
pozwala uzyskać maksymalną dokładność
w warunkach polowych.

����

Należy ustawić dwa znaki, odległe od siebie
o 100 m, po czym podjechać pojazdem do
pierwszego znaku tak, by przód pojazdu był
skierowany na znak.
Wybrać funkcję

.

WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ +
Monitor w ciągu trzech sekund uruchomi
funkcję programowania.
Nacisnąć

STOP
Ha 0

.

Zaczyna się automatyczne kalibrowanie.

Przejechać do następnego znaku. Monitor
pokaże (jako liczbę całkowitą), ile impulsów
odebrał czujnik impulsów na przebytym
dystansie.

STOP
Nacisnąć Ha
0.
Kalibrowanie prędkości jest zakończone.
Współczynnik kalibrujący został
automatycznie obliczony i zapisany w
pamięci.
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����

4. WIELKOŚĆ POWIERZCHNI / SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

1. WYBRAĆ FUNKCJĘ „WIELKOŚĆ POWIERZCHNI”

����

Komputer pokładowy ma dwa rejestry wielkości
powierzchni. Każdy z nich można oddzielnie
zresetować.

2. WYBÓR REJESTRU WIELKOŚCI POWIERZCHNI
Do przełączania rejestrów (TOT1 i TOT1) służy
przycisk + .
Operator może na przemian sumować dwa różne
areały.
Wyświetlacz pokazuje powierzchnię zsumowaną od
ostatniego resetowania.

����

3. RESETOWANIE REJESTRU WIELKOŚCI
POWIERZCHNI
Wybrać TOT1 lub TOT2 i puścić.
STOP
Przycisk Ha 0 przytrzymać przez 5 sekund.
����

Wartość liczbowa zostanie wyzerowana.
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4. PROGRAMOWANIE SZEROKOŚCI ROBOCZEJ
Szerokość robocza maszyny w metrach.
����

Wybrać funkcję

.

WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ 1+
Monitor w ciągu trzech sekund uruchomi funkcję
programowania.

Przyciskiem
wybrać pierwszą cyfrę lub ułamek
dziesiętny (punkt dziesiętny).

2.000, 2.000, 2.000 2.000 itd.
����

Wcisnąć
i zmienić wartość lub położenie punktu
dziesiętnego...

2.100, 2.200, 2.300, 2.400 itd.

W celu wybrania następnej cyfry należy puścić

W momencie puszczenia klawisza +
programowanie kończy się, a wpisane wartości
zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
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5. ZNAKOWANIE TORU JAZDY
Tory jazdy można znakować na 4 sposoby: symetrycznie, asymetrycznie z lewej, asymetrycznie
z prawej i w systemie 18-metrowym.
Współczynnik rytmu torów jazdy można zaprogramować od zera (0) do piętnastu (15) we
wszystkich trybach z wyjątkiem systemu 18-metrowego.
Wyświetlacz w ciągu 10 sekund pokaże wartość domyślną
(jeżeli nie zostanie wybrany
areał całkowity).
Wybór asymetrycznych znaczników toru jazdy jest sygnalizowany kropką między liczbą
przejazdów torem lewym a liczbą przejazdów torem prawym.
Użycie asymetrycznych lewych i prawych znaczników toru jazdy można wybrać podczas
programowania.
1. RĘCZNIE ZWIĘKSZANA WARTOŚĆ LICZNIKA
TORÓW JAZDY (LICZNIKA PRZEJAZDÓW)

Nacisnąć + – wartość licznika torów jazdy
wzrośnie o jeden.

����

2. ZATRZYMYWANIE LICZNIKA PRZEJAZDÓW
(TORÓW JAZDY)
Licznik torów (przejazdów) zatrzymuje się po
STOP
wciśnięciu klawisza Ha
, gdy siewnik trzeba
0
unieść.
W tym momencie zatrzymana jest też funkcja
znacznika rzędów. Gdy liczniki są wyłączone,
unoszenie i opuszczanie maszyny nie wpływa na
żaden z nich.

����

Po naciśnięciu klawisza, na wyświetlaczu zacznie
migać napis „STOP”.
W celu kontynuowania jazdy zgodnie z wybranym
STOP
trybem należy ponownie nacisnąć klawisz Ha
0 .
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5.1 SYMETRYCZNE ZNAKOWANIE TORÓW JAZDY
Dwa aparaty wysiewające przy obu kołach traktora opryskującego zostaną zamknięte na czas
znakowania toru jazdy. Programowanie znacznika toru jazdy – patrz punkt 5.5. Monitor wyda
jeden sygnał dźwiękowy w momencie rozpoczęcia znakowania toru, a wyświetlacz będzie
migać przez cały przejazd.

����

5 x 3-metrowy siewnik

Oznaczenie (ślad)
toru jazdy

Opryskiwacz 15-metrowy
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Oznaczenie (ślad)
toru jazdy

5.2 ASYMETRYCZNE ZNAKOWANIE ŚCIEŻEK Z LEWEJ STRONY
Podczas przejazdu 6 i 1 zamknięte zostaną dwa aparaty wysiewające z lewej strony siewnika,
jeżeli traktor z opryskiwaczem ma przejeżdżać na styku szóstego (6) i pierwszego (1) przejazdu
siewnika.
Programowanie znacznika toru jazdy – patrz punkt 5.5.
Monitor wyda jeden sygnał dźwiękowy na początku każdego przejazdu znakującego, a
wyświetlacz będzie migać przez cały przejazd.

����

6 x siewnik 3-metrowy

����

Znakowanie toru
– przejazd 1
Znakowanie toru
– przejazd 6

Opryskiwacz 24-metrowy
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5.3 ASYMETRYCZNE ZNAKOWANIE ŚCIEŻEK Z PRAWEJ STRONY
Podczas przejazdu 6 i 1 zamknięte zostaną dwa aparaty wysiewające z lewej strony siewnika,
jeżeli traktor z opryskiwaczem ma przejeżdżać na styku szóstego (6) i pierwszego (1) przejazdu
siewnika.
Programowanie znacznika toru jazdy – patrz punkt 5.5.
Monitor wyda jeden sygnał dźwiękowy na początku każdego przejazdu znakującego, a
wyświetlacz będzie migać przez cały przejazd.

����

����

6 x siewnik 3-metrowy
Znakowanie toru
– przejazd 1
Znakowanie toru
– przejazd 6

Opryskiwacz 24-metrowy

50

5.4 ZNAKOWANIE TORU JAZDY PRZY OPRYSKIWANIU W SYSTEMIE 18-METROWYM
Tę metodę wykorzystuje się, gdy siewnik ma szerokość 4 metry, a opryskiwacz 18 m. W takim
przypadku szerokość opryskiwacza nie jest całkowitą wielokrotnością szerokości siewnika. Z tego
względu przełączniki toru jazdy muszą być zainstalowane asymetrycznie po bokach osi siewnika.
Siewnik musi posiadać z każdego boku dwa komplety przełączników toru jazdy, a osie linii
opryskiwania muszą przechodzić przez środek połowy szerokości roboczej siewnika.
(2 x 2 prawe aparaty wysiewające zamykają się podczas przejazdów 3 i 16, 2 x 2 lewe aparaty
wysiewające zamykają się podczas przejazdów 7 i 12).
Przy tej metodzie operator musi na końcu pierwszego przejazdu skręcić w lewo.
UWAGA! Podczas skręcania w lewo na końcu pierwszego przejazdu, przed rozpoczęciem
(następnego przejazdu) sterownik należy przestawić na przejazd 10.
Monitor wydaje jeden sygnał dźwiękowy na początku każdego przejazdu znakującego. Wyświetlacz
miga przez cały przejazd.

Opryskiwacz 18-metrowy

Programowanie – patrz punkt 5.5.
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5.5 PROGRAMOWANIE RYTMU
ZNAKOWANIA TORU JAZDY
Przejazdy znakujące można zaprogramować
w zakresie od jeden (1) do piętnaście (15),
asymetrycznie zarówno z lewej, jak i z prawej
strony.

����

Znakowanie toru jazdy można zaprogramować
także dla systemu 18-metrowego.

Wybrać funkcję

.

PRZYCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ + .
Monitor włączy funkcję programowania w ciągu 3
sekund.
Naciskając
wybrać znakowanie ścieżki
... Sy05, Sy06, Sy07... Sy15 w trybie znakowania
symetrycznego.

����

... Po kolei wywoływać wartości AL.01,
AL.02... AL.15, aż do wybrania właściwej do
asymetrycznego znakowania z lewej strony.
Znakowanie toru jazdy wyłącza się wybierając
„OFF”.
����
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Po kolei wywoływać wartości Ar.01, Ar.02...
Ar.15, aż do wybrania właściwej dla
asymetrycznego znakowania z prawej strony.

����

Znakowanie toru jazdy wyłącza się wybierając
„OFF”.

Wybrać wartość 18, jeżeli znakowanie ma się
odbywać w systemie 18-metrowym.

����
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6. MONITOROWANIE WAŁU NAWOZOWEGO
/ ALARM
1. MONITOROWANIE WAŁU NAWOZOWEGO

Alarm z ustawieniem domyślnym: jeżeli wał nawozowy
zatrzyma się na więcej niż 40 sekund, to sterownik
wydaje 5 sygnałów dźwiękowych i przełącza się z
funkcji bieżącej na funkcję
.

����

W celu wyłączenia alarmu należy ponownie zapisać
prędkość obrotową wału, wybrać inną funkcję lub
zrestartować sterownik.

Alarm można też wyłączyć wciskając na 5 sekund
STOP
klawisz Ha
. Funkcja
wywoła na wyświetlaczu
0
komunikat „OFF”. Alarm będzie wyłączony aż do
ponownego wyłączenia i włączenia sterownika.

Prędkość mniejsza niż 2 km/h uniemożliwia użycie
alarmu.
2. NASTAWIANIE ALARMU NISKIEJ PRĘDKOŚCI
Wybrać funkcję

.

WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ + .
Monitor włączy funkcję programowania w ciągu 3
sekund.
Nacisnąć
w celu wybrania cyfry lub punktu
dziesiętnego.
2.000, 2.000, 2.000, 2.000 itd.
����

Nacisnąć i przytrzymać klawisz
, aby zmienić
wartość lub położenie punktu dziesiętnego.

2.100, 2.200, 2.300, 2.400 itd.
W celu wybrania następnej cyfry puścić i (brak tekstu)
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7. MONITOROWANIE WAŁU NASIENNEGO /
ALARM

1. MONITOROWANIE WAŁU NASIENNEGO

Alarm z ustawieniem domyślnym: jeżeli wał nasienny
zatrzyma się na więcej niż 40 sekund, to sterownik
wydaje 5 sygnałów dźwiękowych i przełącza się z
funkcji bieżącej na funkcję
.

����

W celu wyłączenia alarmu należy ponownie zapisać
prędkość obrotową wału, wybrać inną funkcję lub
zrestartować sterownik.
Alarm można też wyłączyć wciskając na 5 sekund
STOP
klawisz Ha 0 .
Funkcja
wywoła na wyświetlaczu komunikat
„OFF”. Alarm będzie wyłączony aż do ponownego
wyłączenia i włączenia sterownika.
Prędkość mniejsza niż 2 km/h uniemożliwia użycie
alarmu.

2. NASTAWIANIE ALARMU NISKIEJ PRĘDKOŚCI
Po wybraniu funkcji

należy wykonać czynności przedstawione w punkcie 2 części 6.

UWAGA! Funkcje monitorowania prędkości wału nasiennego i nawozowego są częścią
mechanizmu znakowania toru jazdy, co oznacza, że monitor nie będzie wyświetlać prędkości
żadnego z tych wałów, gdy włączone jest znakowanie toru. NIECZYNNY będzie także alarm.
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8. NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA

1. NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA

Jeżeli poziom napełnienia zbiornika nasion
lub nawozu spadnie poniżej zakresu
czujnika (czujniki są przymocowane z boków
zbiorników), to sterownik wyda pięć sygnałów
ostrzegawczych i powróci z menu bieżącego
do domyślnej wartości funkcji
.

����

2. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE OCHRONY
POZIOMU ZBIORNIKA
Wybrać funkcję

.

Nacisnąć i PRZYTRZYMAĆ + .
Nacisnąć

i wybrać 0 lub 1.

0 = ochrona nieczynna
1 = ochrona czynna
Wyświetlacz będzie pusty, gdy funkcja alarmu
jest wyłączona.
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9. ZNAKOWANIE RZĘDÓW
Funkcja znakowania rzędów włącza się i ustawia na tryb ręczny w momencie
włączenia komputera Wizard.
Gdy znaczniki rzędów są ustawione na tryb ręczny,
używany jest tylko jeden ze znaczników (lewy lub
prawy).
Gdy znaczniki rzędów są ustawione na tryb
automatyczny, to przy podnoszeniu maszyny następuje
zmiana używanego znacznika. Automatyczny napęd jest
uruchamiany albo z prawej, albo z lewej strony.
Jeżeli znakowanie rzędów ma być wykonane z obu
stron maszyny, to równocześnie opuszczane są oba
znaczniki.

1. WYBÓR FUNKCJI RĘCZNEGO ZNAKOWANIA
RZĘDÓW
Krótko (na mniej niż 3 sekundy) nacisnąć

lub

.

Funkcję ręcznego znakowania rzędów włącza się
krótko naciskając albo prawy, albo lewy przycisk
znakowania rzędów.
Jeżeli rząd ma być nieprzerwanie znakowany z prawej
strony maszyny, to należy nacisnąć prawy przycisk.
Jeżeli znakowanie ma się odbywać z lewej strony
– naciska się lewy przycisk.
Funkcję tę można wyłączyć, naciskając ponownie,
krótko, odpowiedni przycisk.
Miganie symbolu znacznika rzędów sygnalizuje,
że zawór elektromagnetyczny pozostanie otwarty
(znacznik opuszczony) do momentu uniesienia
maszyny.

����

2. WYBÓR FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
ZNAKOWANIA RZĘDÓW

Nacisnąć i przytrzymać (przez ponad 3 sekundy)
lub
.
Funkcję automatycznego znakowania rzędów włącza
się naciskając i przytrzymując na chwilę albo prawy,
albo lewy przycisk znakowania rzędów.
Jeżeli pierwszy znak rzędu ma być wykonany z prawej
strony maszyny, to należy nacisnąć prawy przycisk.
Jeżeli najpierw wykonywane jest znakowanie rzędu z
lewej strony maszyny – należy nacisnąć przycisk lewy.
Funkcję tę można wyłączyć, ponownie wciskając i
przytrzymując odpowiedni przycisk.

����
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3. WYBÓR RÓWNOCZESNEGO ZNAKOWANIA Z
OBU STRON
Po kolei, krótko (poniżej 3 sekund) nacisnąć oba
przyciski znakowania rzędów (
i
).

����

Równoczesne znakowanie po obu stronach włącza się
naciskając po kolei przyciski znakowania rzędów.
Jeżeli operator zamierza włączyć inną funkcję
znakowania (na przykład na końcu pola), to powinien
nacisnąć przycisk/przyciski odpowiadające wybranej
metodzie – patrz punkty 1 i 2 na poprzedniej stronie.

4. UNOSZENIE MASZYNY BEZ PRZERYWANIA
CYKLU ZNAKOWANIA
Jeżeli konieczne jest podniesienie maszyny bez
STOP
przerywania znakowania, to należy nacisnąć Ha
.
0
Jeżeli program znakowania rzędów został zatrzymany
tym przyciskiem, to uniesienie maszyny nie zostanie
zarejestrowane, nawet jeżeli znaczniki zostaną uniesione
i opuszczone razem z maszyną.
Znakowanie toru jazdy również zostanie zatrzymane
programowo.

����

Po naciśnięciu tego przycisku, na wyświetlaczu będzie
migać „STOP”..
W celu kontynuowania jazdy zgodnie z wybranym trybem
STOP
należy ponownie nacisnąć przycisk Ha 0 .

5. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE FUNKCJI
ZNAKOWANIA RZĘDÓW
Funkcję znakowania rzędów włącza i wyłącza się przez
naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 3 sekundy obu
przycisków znakowania rzędu.
Wyświetlacz: patrz rysunki poniżej.

Włączony
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Wyłączony

����

13. KONSERWACJA I OBSŁUGA

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BHP
Modele Junkkari Maestro 3000 i 4000 są wyposażone we
wspornik obsługowo-naprawczy, który trzeba zakładać na
tłoczysko cylindra podnoszącego na czas wykonywania prac
serwisowych, naprawczych i regulacyjnych.
Wspornik obsługowo-naprawczy musi być bezwzględnie
stosowany, gdy trzeba wejść pod maszynę, na przykład w celu
wymiany zużytych części redlic. Sama instalacja hydrauliczna
nie zapewnia wystarczającego podparcia w czasie prac
obsługowych, regulacyjnych i naprawczych.
Na rysunku 1 pokazano wspornik obsługowy założony na
tłoczysko cylindra. Przed założeniem wspornika maszynę
trzeba całkowicie unieść, a blaszki regulacyjne zdjąć (obrócić) z
tłoczyska. Wspornik obsługowy można przymocować za pomocą
śruby z nakrętką motylkową.

RYSUNEK 1.

WSPORNIK
OBSŁUGOWY

RYSUNEK 1.
WSPORNIK
OBSŁUGOWY

Rysunek 2 pokazuje miejsce przechowywania wspornika (z tyłu,
pod lewym podestem).

13.1 SMAROWANIE
Dobre nasmarowanie maszyny zapobiega jej zużyciu i awariom
w pracowitym sezonie zasiewów. Do smarowania maszyny
należy stosować wysokiej klasy smar uniwersalny. Na początku
smarowania trzeba sprawdzić, czy smarowniczki są otwarte,
a końcówka smarownicy jest gotowa do pracy. Schemat
smarowania znajduje się w dalszej części tego podręcznika.
Schemat smarowania – patrz część 14.
13.2 MYCIE I PRZECHOWYWANIE W OKRESIE EKSPLOATACJI
W okresie eksploatacji (zasiewów) maszyna nie powinna być pozostawiana na deszczu lub
na dworze z opuszczonymi redlicami – w takich warunkach wilgoć skropli się w redlicach i
plastikowych przewodach, a następnie będzie utrudniać przepływ nawozu przez podajnik (aparat
wysiewający) i redlice. Zaleca się opróżnienie zbiornika nawozu i uniesienie maszyny nad ziemię
po zakończeniu siewu. Maszyny holowane mogą pozostać uniesione przez hydraulikę, jeżeli
zawór kulowy na przewodzie łączącym zostanie zamknięty i założone będą wsporniki parkingowe
i obsługowe.
Wałki żłobkowane po stronie nawozu powinny być otwarte przez cały czas przed rozpoczęciem
siewu, a czasami także w jego trakcie. Dzięki temu nawóz, który mógł utknąć w wałku, wypadnie,
wydajność podawania utrzyma się na odpowiednim poziomie, a aparaty wysiewające nie zostaną
uszkodzone.
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13.3 NAPRAWY, KTÓRE MOŻNA WYKONAĆ SAMODZIELNIE
NAPRAWA REDLICY
Tarcze redlicy, płytki redlicy i zużywające się elementy redlicy można wymieniać oddzielnie.
Zaleca się, by wraz z tarczą wymienić jej łożysko,
RYSUNEK 1.
uszczelnienia wargowe oraz kołpak piasty.
Naprawianą redlicę trzeba zdjąć z ramy siewnika
– dzięki temu rozebranie redlicy jest łatwiejsze i
KOŁPAK
bezpieczniejsze. Redlice są mocowane do ramy
USZCZELNIENIE
śrubą M12 (rysunek 2)
WARGOWE
Jeżeli jednak konieczne jest rozebranie redlicy
pod maszyną, to najpierw trzeba upewnić się, czy
jest ona odpowiednio bezpiecznie podparta.
WYMIANA TARCZY REDLICY I PŁYTKI
REDLICY
Po zdjęciu redlicy z ramy należy w następujący
sposób zdemontować tarczę redlicy: zdjąć
kołpak (zazwyczaj po zdjęciu nie nadaje się
do powtórnego użycia i trzeba go wymienić na
nowy). Pod kołpakiem znajduje się nakrętka
M16, którą trzeba odkręcić. Po zdjęciu nakrętki
można ściągnąć tarczę redlicy. Łożysko tarczy
redlicy jest przytrzymywane w gnieździe w tarczy
za pomocą pierścienia osadczego. Pierścień
osadczy trzeba wyjąć, jeżeli łożysko również ma
być wymienione. Sprawdzić stan uszczelnienia
wargowego na wale redlicy i w razie potrzeby je
wymienić. Zmontować nowe części, zaczynając
od założenia uszczelnienia wargowego na
wał redlicy. Następnie nowe łożysko trzeba
unieruchomić w tarczy redlicy za pomocą
pierścienia osadczego, wepchnąć tarczę na wał
redlicy, unieruchomić ją nakrętką M16 i napełnić
gniazdo łożyska wazeliną. Ostatnią czynnością
jest wbicie kołpaka na tarczę. Kołpak umieszcza
się na piaście, po czym w jego środek należy
energicznie uderzyć młotkiem – w ten sposób
kołpak zostanie osadzony na swoim miejscu.

ŁOŻYSKO
PIERŚCIEŃ
OSADCZY
PŁYTKA REDLICY

M16 IL
TARCZA
REDLICY

ZDERZAK POŁOŻENIA DOLNEGO
ZAMOCOWANIE REDLICY
ŚRUBA MOCUJĄCA
ZAMOCOWANIA M12X90

ŁOŻYSKO
PLASTIKOWE

W tym momencie, jeżeli jest to potrzebne,
RYSUNEK 2.
można wymienić także płytkę redlicy (rysunek
1) – do ramienia redlicy jest mocowana trzema
nakrętkami M10. Przy montażu nowej płytki redlicy trzeba zwrócić uwagę by ostra krawędź płytki
na całej długości przylegała do tarczy redlicy. Sprężyny tarczowe na wewnętrznej i zewnętrznej
stronie płytki umożliwiają odpowiednie wyregulowanie płytki – regulację przeprowadza się przez
dokręcanie lub luzowanie trzech nakrętek M10. Na zakończenie należy sprawdzić, czy płytka
redlicy swobodnie się obraca.
WYMIANA PLASTIKOWEGO ŁOŻYSKA
Plastikowe łożysko wymienia się w następujący sposób: należy wykręcić śruby M10,
przytrzymujące plastikowe łożysko w zamocowaniu redlicy – pozwoli to wysunąć (obrócić) ramię
redlicy z zamocowania. Zużyte łożyska plastikowe należy wyjąć, po czym zamontować nowe.
Następnie ramię redlicy unosi się tak, by weszło w szczelinę zamocowania i wkręca się śruby
M10. Śruby należy dokręcić tylko na tyle, by zlikwidować luz, a ramię redlicy mogło swobodnie
opaść z górnego położenia.
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KONSERWACJA I REGULACJA STRONY NASIENNEJ
Stan i wyregulowanie klapek dolnych mają decydujący
wpływ na ilość wysiewanego zboża. Klapki są
wyregulowane fabrycznie, ale może się zdarzyć, że
– na przykład – zostaną uszkodzone przez jakieś ciało
obce, pomimo obecności sprężyn zabezpieczających.
W takim wypadku uszkodzoną klapkę trzeba wymienić.
Zmiany spowodowane drobnymi uszkodzeniami można
skorygować przez regulację. Próba kręcona może dać
orientacyjne pojęcie o równomierności wysiewania, jeżeli
jedna z kupek zboża w pojemniku do próby kręconej
wyraźnie różni się od pozostałych. Należy sprawdzić stan
klapki dennej.
WYMIANA KLAPEK DENNYCH
Poluzować śrubę blokującą dźwigni regulacyjnej po
stronie zboża – spowoduje to zwolnienie blokady i wał
będzie można wysunąć na zewnątrz. Gdy wysiewanie
jest ustawione na zero, można wymienić klapkę denną.
Zmontowaną klapkę denną należy umieścić w obudowie
i z powrotem wepchnąć wał (rysunek 3).

RYSUNEK 3.
SWORZNIE
BLOKUJĄCE
NOWEJ KLAPKI
– 3 SZT.

DŹWIGNIA
REGULACYJNA
KLAPKI DENNEJ

ŚRUBA BLOKUJĄCA
DŹWIGNI
REGULACYJNEJ

0
21
3

RYSUNEK 4.

REGULACJA KLAPKI DENNEJ W INDYWIDUALNEJ
OBUDOWIE
Podstawową regulację sprężyny klapki dennej
przeprowadza się, gdy wymiar pokazany na rysunku
2 jest równy 10 mm. Pozycję klapki dennej można
regulować w obu kierunkach przy pracy w normalnym
zakresie regulacji. Wkręcenie śruby o jeden pełny obrót
zwiększa ilość wysiewanego zboża o 5%, a wykręcenie
– zmniejsza o taką samą wielkość. Wszystkie klapki
denne w obudowach aparatów wysiewających muszą być
identycznie wyregulowane. Dźwignię regulacyjną klapki
dolnej ustawić w pozycji 1 – pozwoli to sprawdzić palcem
luz między klapką denną a wałkiem żłobkowanym (ok.
0,5 mm). Nowe maszyny są wyregulowane fabrycznie
(rysunek 4).
mm

WYMIANA WAŁKÓW KOŁECZKOWYCH
Najpierw należy wyjąć zawleczkę z wału podajnika
(aparatu wysiewającego) po stronie zboża, znajdującą się
z prawej strony maszyny, a następnie trzeba wyciągnąć
wał na zewnątrz. Otworzyć zapadkę zamykającą
obudowy podajnika, aby wyjąć wałki kołeczkowe i
plastikowe łożyska pomiędzy wałeczkami a obudową
(rysunek 5).
Przy wkładaniu wałków kołeczkowych i plastikowych
łożysk z powrotem do obudowy należy dopilnować, by
wystające części łożysk były skierowane ku dnu rowka.
Zamknąć zapadkę zamykającą – zablokuje to wałki
kołeczkowe w ich miejscach – a następnie z powrotem
wepchnąć wał podający. Wał zabezpieczyć zawleczką z
prawej strony maszyny.

10

CENTRALNA REGULACJA KLAPEK DENNYCH
Należy użyć dźwigni wskazanej na rysunku 3. Na
naklejce informującej o próbie kręconej podane są
orientacyjne wartości dla różnych typów nasion.

WYSTAJĄCA
CZĘŚĆ
ŁOŻYSKA

RYSUNEK 5.
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OBSŁUGA I REGULACJA PO STRONIE NAWOZU
Stan i wyregulowanie klapek dolnych mają decydujący wpływ na ilość wysiewanego
nawozu. Klapki są wyregulowane fabrycznie, ale może się zdarzyć, że – na przykład
– zostaną uszkodzone przez zbrylony nawóz lub jakieś ciało obce, pomimo obecności
sprężyn zabezpieczających. W takim wypadku uszkodzoną klapkę trzeba wymienić. Zmiany
spowodowane drobnymi uszkodzeniami można skorygować przez regulację.
Nowa klapka
denna
WYMIANA KLAPEK DENNYCH
RYSUNEK 1.

LUZ

Z wału klapek dennych wyjąć wszystkie przetyczki i
zaznaczyć położenia części tak, aby można je było z
powrotem identycznie zainstalować. Po stronie nasiennej
zdjąć blokadę śruby regulacyjnej i wyciągnąć wał. Klapkę
można wymienić, gdy wysiewanie jest ustawione na zero.
Zmontowaną klapkę denną umieścić w obudowie, po
czym wał wepchnąć z powrotem na jego miejsce. Upewnić
się, czy wszystkie klapki są zamontowane w takiej samej
pozycji. Zamocować pozostałe części (rysunek 1).

REGULACJA KLAPKI DENNEJ W INDYWIDUALNEJ
OBUDOWIE
Podstawową regulację sprężyny klapki dennej
przeprowadzona się, gdy wymiar pokazany na rysunku
jest równy 26 mm. Pozycję klapki dennej można regulować w obu kierunkach przy pracy w
normalnym zakresie regulacji. Wkręcenie śruby o jeden pełny obrót zwiększa ilość wysiewanego
nawozu o 7%, a wykręcenie – zmniejsza o taką samą wielkość. Wszystkie klapki denne w
obudowach podajników muszą być identycznie wyregulowane. Centralną dźwignię regulacyjną
ustawić w pozycji 1 – pozwoli to sprawdzić palcem luz między klapką denną a wałkiem
żłobkowanym (ok. 0,5 mm). Nowe maszyny są wyregulowane fabrycznie (rysunek 1).
CENTRALNA REGULACJA KLAPEK DENNYCH
Jeżeli wyniki próby kręconej znacząco odbiegają od wartości orientacyjnych podanych w
tabeli siewu, to maszynę można, w pewnych granicach, wyregulować tak, by uzyskać wartości
tabelaryczne. Normalną sprawą jest to, że nasiona i nawozy są bardzo zróżnicowane pod
względem jakości, a tym samym – przepływności. Z tego względu niewielkie różnice nie
są wystarczającym powodem do regulowania maszyny. Regulację można przeprowadzić
przesuwając blokadę (zacisk) dźwigni regulacyjnej. Dokręcanie zmniejsza wysiewanie o 1,5%/1
mm. Blokady nie wolno dokręcić tak, by zniknął luz pomiędzy wałkiem żłobkowanym a klapką,
gdy dźwignia jest w pozycji 1 (rysunek 1).
WYMIANA PLASTIKOWEJ USZCZELKI W APARACIE WYSIEWAJĄCYM PO STRONIE
NAWOZU
Z płyty czołowej (końcowej) zdjąć nakrętkę ramy regulacyjnej podajnika oraz wszystkie
przetyczki. Przez otwór w płycie czołowej wyciągnąć wał. Pomiędzy plastikowe uszczelnienie
(znajdujące się w rowku z boku komory aparatu wysiewającego) a pierścień osadczy włożyć
cienki nóż i wyciągnąć na zewnątrz pierścień. W tym momencie można wymienić uszczelnienie.

PRZY PODNOSZENIU SIEWNIKA TRZEBA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE
PODNOSZĄCE MA UDŹWIG WYSTARCZAJĄCY DO ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA CAŁEJ OPERACJI.
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WYMIANA OPON
Opony (koła) najłatwiej jest wymienić, gdy maszyna jest pusta i stoi na mocnym podłożu. W
takim wypadku koła ugniatacza można unieść około 20 cm nad ziemię za pomocą cylindra
podnoszącego. Trzeba tu jednak wycofać z tłoczyska wszystkie blaszki regulacyjne i całkowicie
schować cylinder (rysunek 2). W ten sposób uzyskuje się swobodny dostęp do nakrętek
mocujących. Nakrętki są zabezpieczone płytkami blokującymi, które trzeba zdemontować w
pierwszej kolejności. Po zdjęciu płytek blokujących należy odkręcić nakrętki i ściągnąć koło. Koło
należy wymienić lub zdjąć i z powrotem założyć na rowki w ramionach (wahaczach) koła. Trzeba
pamiętać o zainstalowaniu podkładki i płytki blokującej pod nakrętką.
Jeżeli kół wału nie można unieść, to trzeba zwiększyć nacisk redlic (patrz punkt 10.1.2).
Jeżeli koło trzeba wymienić, gdy maszyna nie jest pusta lub nie stoi na mocnym podłożu, to
można postąpić w sposób następujący:
Pod nieuszkodzone koło w parze kół podłożyć blok drewniany o wysokości 15 do 20 cm i o
odpowiedniej długości (50 cm), po czym
maszynę ostrożnie cofnąć na blok.
BLASZKI
RYSUNEK 2.
Sprawdzić, czy maszyna stoi na bloku,
UNIESIONE
włączyć hamulec postojowy w traktorze,
CYLINDER
a przed i za kołami wału ustawić kliny
COFNIĘTY
uniemożliwiające przemieszczenie się
maszyny. Po wykonaniu tych czynności
wymiana opony nie sprawia trudności
(rysunek 3).
Rysunek 4 pokazuje, w jaki sposób
opona (koło) jest przymocowana do
strzemienia. Przy mocowaniu opony
trzeba pamiętać o zagięciu jednej strony
płytki blokującej do rowka w strzemieniu,
a drugiej – na bok występu.

PODKŁADKA
NAKRĘTKA
BLOK

PŁYTKA
BLOKUJĄCA
RYSUNEK 4.

RYSUNEK 3.
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CIŚNIENIE W OPONACH
Ciśnienie powietrza bezpośrednio wpływa na całkowity nacisk maszyny na powierzchnię, a
tym samym, także na pole. Tym niemniej należy pamiętać, że niższy nacisk na powierzchnię
oznacza mniejszą nośność opony. Nośność opony jest bezpośrednio związana z prędkością
jazdy – gdy ciśnienie powietrza jest niskie, mniejsza musi też być prędkość jazdy. Podane
poniżej wartości zostały określone dla mas maszyn i prędkości jazdy równej 30 km/h, będącej
konstrukcyjną, maksymalną prędkością dla opon.
Na gruncie kamienistym powinno być stosowane maksymalne ciśnienie powietrza w oponach.
Ciśnienie w oponach należy sprawdzać ciśnieniomierzem na początku każdego okresu
zasiewów oraz codziennie wzrokowo w okresie użytkowania siewnika.
7.50-16

Wartość zalecana
180 kPa

6ply

Maks.
280 kPa

13.4 SCHEMATY ELEKTRYCZNE
Schemat elektryczny – światła:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LEWY KIERUNKOWSKAZ
NIEUŻYWANY
RAMA
PRAWY KIERUNKOWSKAZ
PRAWE TYLNE ŚWIATŁO I
OŚWIETLENIE SYMBOLU
ŚWIATŁO HAMOWANIA
LEWE TYLNE ŚWIATŁO

� � � � � � �

12V

GNIAZDKO

�
�

�
�
�

DC

�

�

WTYCZKA

�
�

�
�

�

�
�
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GNIAZDKA
16-WTYKOWE GNIAZDKO KABLA DANYCH
Numer
1
3
7

5

8
11

9
12

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2
4

6
10

13

KOLOR PRZEWODU

14

16

CZERWONY
CZERWONO-BRĄZOWY
ŻÓŁTO-CZERWONY
ZIELONY
FIOLETOWY
BRĄZOWY
BIAŁY
ŻÓŁTY
TURKUSOWY
RÓŻOWY
CZARNY
SZARY
ZIELONO-CZERWONY
NIEBIESKI
POMARAŃCZOWY
CZERWONO-NIEBIESKI

��

��

Ze skrzynki połączeniowej
komputera Wizard
�
�

Do monitora komputera Wizard

3-WTYKOWE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
Ze skrzynki połączeniowej
komputera Wizard
BRĄZOWY (+)
BRĄZOWY (+)

NIEBIESKI (-)
NIEBIESKI (-)

Do gniazdka elektrycznego
w traktorze
BRĄZOWY (+) 15/30
NIEBIESKI (-) 31

ZŁĄCZA ZNACZNIKA TORU JAZDY
Ze skrzynki
połączeniowej
komputera
Wizard
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

1

�

�

Gdy stosowany jest system
18-metrowy (4 przełączniki)

4

Numer

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

KOLOR PRZEWODU

CZARNY
CIEMNONIEBIESKI
PURPUROWY
JASNONIEBIESKI
BRĄZOWY
NIEBIESKI
ŻÓŁTO-ZIELONY

Przełącznik

ZŁĄCZE ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZNACZNIKU RZĘDÓW

Zawór elektromagnetyczny

Niebieski

�

�
Brązowy

Ze skrzynki
połączeniowej komputera Wizard
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POŁĄCZENIA PŁYTKI DRUKOWANEJ STEROWNIK WIZARD
Junkkari „2002”
Puszka połączeniowa
S/AC/306-3-002
OZNACZENIA PRZEWODÓW
1

PL1
CZERWONY
CZARNY
BIAŁY

5

RL3

RL2

RL1

0V IN

PURPUROWY
ŻÓŁTY

+V IN

SZARY

RL4

ZIELONY
NIEBIESKI

FUSE
BEZPIECZNIK

BRĄZOWY

10

LK3

RL5

LK4

CZERWONO-NIEBIESKI

LK5

TURKUSOWY
POMARAŃCZOWY
ZIELONO-CZERWONY

= śruba

D

T

Y

H

15

16

PL2

NIEBIESKI
0V

+V

OP5

N2

TL1 ŻÓŁTO-ZIELONY

TL2 YLW/GRN

Tl1

TOR JAZDY Z LEWEJ

Tl2

TOR JAZDY Z PRAWEJ

G

CZUJNIK UNOSZENIA

H

CZUJNIK PRĘDKOŚCI

RML

ZNACZNIK RZĘDU Z LEWEJ

RMR

ZNACZNIK RZĘDU Z PRAWEJ

N1

OCHRONA ZBIORNIKA ZBOŻA

N2

OCHRONA ZBIORNIKA NAWOZU

COM

+V

OP4/R

COM

0V

22
PL3

ŻÓŁTO-ZIELONY

BRĄZOWY

COM

+V

OP3/L

N1

NIEBIESKI

BRĄZOWY

NIEBIESKI
0V

NIEBIESKI

+V

CO/TL2

COM

BRĄZOWY
0V

11

BRĄZOWY

NIEBIESKI

BRĄZOWY

NIEBIESKI

G

+V

CO/TL1

6

1
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0V

RMR
10

ŻÓŁTO-ZIELONY

A

BRĄZOWY

LK1

B

NIEBIESKI

BRĄZOWY

LK2
N1 SNR
TYLKO

G-SNR
TYLKO

RML

5

1

N/CN/C

COM

16

Tl1

NIEBIESKI

BIAŁO-CZERWONY

BRĄZOWY

Tl2

ŻÓŁTO-CZERWONY

S

X

TL2 ŻÓŁTO-ZIELONY
TL1 YLW/GRN

SCHEMAT POŁĄCZEŃ, PŁYTKA DRUKOWANA WIZARD
WYJŚCIE 2

WYJŚCIE 3

WYJŚCIE 4

WYJŚCIE 5

ZŁĄCZE
WCISKOWE

WOLTY
ZŁĄCZE
WCISKOWE

WEJŚCIE 8

WEJŚCIE 4

WEJŚCIE 5

WEJŚCIE 1

WEJŚCIE 7

PATRZ UWAGA

WEJŚCIE 2

ZASILANIE
ZESPOŁU
PRZEDNIEGO

WEJŚCIE 3

WOLTY

WEJŚCIE 6

DOPROWADZENIE
ZASILANIA

WYJŚCIE 1

N1
TYLKO
SNR
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14. SCHEMAT SMAROWANIA
Maestro 3000:
Maestro 4000:

27 smarowniczek
33 smarowniczki
�

���

BIO

�
�

�
�

�

�

�

�

Wszystkie zespoły smarowane są zaprojektowane tak, by zapewnić maksymalną łatwość
obsługi i bezpieczeństwo.
Podczas smarowania oraz wykonywania innych prac obsługowych przy
maszynie w pozycji transportowej (tzn. uniesionej) zawsze trzeba korzystać
ze wspornika obsługowego.
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ELEMENT (liczba smarowniczek)

MAESTRO 3000

A.

Smarowniczki cylindra podnoszącego, 2 szt. 2 razy w sezonie robót

B.

Wahacze ugniatacza kołowego 12/16 szt.

2 razy w sezonie robót

C.

Łańcuch koła jezdnego, 1 szt.

2 razy w sezonie robót oraz po każdym
myciu lub zmoczeniu mechanizmu.

D.

Łożysko końcowe ramy i ugniatacza
kołowego, 2 szt.

2 razy w sezonie robót

E.

Łożysko środkowe ramy ugniatacza
kołowego, 1 szt.

2 razy w sezonie robót

F.

Łożyska wahaczy ugniatacza kołowego,
6/8 szt.

2 razy w sezonie robót

G.

Smarowniczki cylindra znacznika rzędów,
4 szt.

raz w sezonie robót.

H.

Gwinty popychacza, 2 szt.

2 razy w sezonie robót oraz po każdym
myciu lub zmoczeniu mechanizmu.

Wszystkie elementy smarowane muszą zostać nasmarowane przed zmagazynowaniem maszyny
na czas zimy.
Redlice i koła ugniatacza są smarowane ciągle i zabezpieczone uszczelnieniami. Nie wymagają
one obsługi w zakresie smarowania. W wypadku wymiany redlicy lub pierścienia koła ugniatacza,
należy usunąć starą wazelinę i nałożyć nową.
Gwinty należy smarować wysokiej jakości wazeliną lub odpowiednim smarem ogólnego
stosowania. Po nasmarowaniu gwinty należy wkręcić do skrajnych położeń, aby równomiernie
rozprowadzić smar. Do smarowania łańcuchów zalecamy biooleje.
Rama Maestro posiada dwie wysuwane podpory (łapy). Można je wykorzystać do ułatwienia
transportu, magazynowania i obsługi (na przykład przy smarowaniu gwintów popychacza).

�

�
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W skrzynce przekładniowej należy stosować
wysokiej klasy olej hydrauliczny. Normalnie
nie ma potrzeby wymiany oleju w skrzynce
przekładniowej.
Pojemność skrzynki przekładniowej wynosi
1,3 litra, a poziom oleju można sprawdzić
przez wziernik. Jeżeli nie widać w nim oleju,
to do skrzynki trzeba wlać olej w takiej
ilości, by jego powierzchnia znalazła się w
środku wziernika przy poziomo ustawionej
maszynie.
Zalecane oleje:
Nestle Hydraulic 32 Super
Mobil DTE 24
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WLEW OLEJU (OLEJ HYDRAULICZNY)

WZIERNIK

SPUST OLEJU

15. CZĘŚCI ZAMIENNE
Przy zamawianiu części zamiennych należy podać typ maszyny i jej rok produkcji. Konieczne jest
także podanie nazwy i numeru części.

16. CZYSZCZENIE I MAGAZYNOWANIE
16.1 CZYSZCZENIE
Po opróżnieniu siewnik można umyć wodą od środka i z zewnątrz.
UWAGA! Nie używać wody pod ciśnieniem!
Urządzenia elektryczne nie mogą stykać się
z wodą lub innymi środkami myjącymi!
16.2

MAGAZYNOWANIE

Gdy maszyna nie jest użytkowana, powinna być umyta, poddana przeglądowi i umieszczona
w zakrytym miejscu, w którym nie będzie wystawiona na działanie słońca. Maszynę należy
dokładnie umyć i sprawdzić stan jej powłoki malarskiej.
Uszkodzoną powłokę malarską należy naprawić. Przeprowadzić należy podstawowe prace
smarownicze. Wskazane jest zdjęcie wszystkich łańcuchów, umycie ich w odpowiednim
rozpuszczalniku, a następnie nasmarowanie olejem. Brezent pokrywy zbiornika powinien na czas
magazynowania być otwarty (maszyna musi znajdować się w miejscu nienarażonym na deszcz),
aby uniemożliwić gromadzenie się skroplin w zbiornikach. Dokładnie należy nasmarować
tłoczysko cylindra podnoszącego.
W czasie magazynowania maszyna powinna być uniesiona do położenia transportowego tak, by
redlice wisiały w powietrzu. Na cylindrze podnoszącym należy zamontować wspornik obsługowy
(rysunek 1), a kulowy zawór hydrauliczny otworzyć (rysunek 2).
RYSUNEK 1.

RYSUNEK 2.

WSPORNIK
OBSŁUGOWY

Najlepszym sposobem zabezpieczenia maszyny przed korozją jest pokrycie jej powierzchni
olejem magazynowym (mineralnym lub roślinnym).
W żadnym wypadku do zabezpieczenia antykorozyjnego nie wolno stosować olejów
przepracowanych, gdyż zawierają one resztki siarki i inne pozostałości po procesie
spalania. Substancje te sprzyjają korodowaniu powierzchni. Zabronione jest także
używanie olejów syntetycznych.
Wszystkie dające się odłączyć wyświetlacze elektroniczne i zespoły sterujące należy
zmagazynować w suchym, ciepłym miejscu. Przed oddaniem maszyny do magazynu sprawdzić
należy także ciśnienie w oponach.
Ze względu na długość okresu przechowywania ciągnika jego staranne umycie
i umieszczenie w odpowiednim miejscu ma wielkie znaczenie dla żywotności maszyny.
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17. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
USTERKA

Próba kręcona daje inne wyniki
niż wykresy.

Maszyna wysiewa mniej niż
wymaga tego próba kręcona

Maszyna wysiewa więcej niż
wymaga tego próba kręcona.

Różnice w wysiewaniu przez
różne aparaty (obudowy)
Elektryczny miernik areału nie
działa, chociaż świeci się jego
kontrolka.
Wyświetlacz monitora jest ciemny
i nie otrzymuje zasilania

PRZYCZYNA

SPOSÓB NAPRAWY

Nieprawidłowa regulacja

Sprawdzić regulację

Nieprawidłowy kierunek obrotów

Sprawdzić kierunek obrotów

Nieprawidłowa liczba obrotów

Sprawdzić

Nieprawidłowa pozycja klapki dennej

Sprawdzić

Należy pamiętać, że wykresy podają
tylko wartości orientacyjne.

W razie potrzeby wykonać jazdę
próbną.

Nieprawidłowo przeprowadzona próba
kręcona

Ponownie przeprowadzić próbę
kręconą.

Nieprawidłowa pozycja klapki dennej
lub zasuwy dolnej

Sprawdzić klapkę denną i dolną
zasuwę.

Nieprawidłowo przeprowadzona próba
kręcona

Ponownie przeprowadzić próbę
kręconą.

Drgania maszyny mogą czasem
zwiększyć przepływność zboża.

Próbę kręconą przeprowadzić w
czasie jazdy.

Klapki denne są w różnych pozycjach.

Wyregulować

Zasuwy denne są w różnych pozycjach. Wyregulować
Przerwa w połączeniu

Wyczyścić gniazdko

Uszkodzony czujnik

Naprawić/wymienić

Napięcie poniżej 8 V

Sprawdzić połączenia

Napięcie poniżej 10 V

Sprawdzić, czy dopływ prądu jest
wystarczający.

Na wyświetlaczu widać komunikat Zasilanie wystarcza do wyświetlenia
„BATT”.
tego komunikatu.

Sprawdzić stan zasilania i
upewnić się, czy dopływ prądu jest
wystarczający.

Na wyświetlaczu widać komunikat Błąd w pamięci komputera
„PROG”
pokładowego.

Skontaktować się ze
specjalistycznym serwisem
firmowym lub ze sprzedawcą.

Migotanie wyświetlacza podczas
jazdy.

Na wyświetlaczu miga „TL1”

Na wyświetlaczu miga „TL2”
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Wyświetlacz nie otrzymuje sygnału
prędkości: obluzowany czujnik lub
magnes, obluzowany/zerwany łańcuch,
przerwany przewód.

Naprawić/przymocować.

W przełącznikach po stronie ziarna jest
brud lub inne ciało obce, zakłócające
ich normalne funkcjonowanie.

Korbą do próby kręconej wykonać
pół obrotu w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek
zegara.
Sprawdzić przełącznik i wymienić
go, jeżeli jest to konieczne.

Przerwany przewód

Naprawić przewód.

Usterka taka, jak powyżej, ale po
stronie nawozu.

Patrz poprzednia procedura
naprawcza.

USTERKA

PRZYCZYNA

SPOSÓB NAPRAWY

Obluzowany magnes

Zamocować magnes

Obluzowane zamocowanie czujnika

Zamocować

Przerwany przewód czujnika

Naprawić lub wymienić przewód

Za duża odległość między czujnikiem a
magnesem

Sprawdzić, czy magnes jest
przymocowany i odpowiednio
wyregulować odległość

Patrz przyczyna poprzedniej usterki.

Patrz poprzednie procedury
naprawcze.

Współczynnik (rytmu) toru
jazdy nie jest pokazywany na
wyświetlaczu; monitor nie zlicza
przejazdów

Znakowanie torów przejazdu
wyłączone.

Wybrać inny niż OFF współczynnik
(rytmu) toru przejazdu

STOP jest aktywny.

Nacisnąć STOP.

Miernik areału nie wyświetla
powierzchni.

Patrz usterka „Na wyświetlaczu nie jest
pokazywana prędkość”.

Patrz procedura naprawcza
przy „Na wyświetlaczu nie jest
pokazywana prędkość”

Nieprawidłowo wyświetlane
prędkość i areał.

Nieprawidłowo wykalibrowany czujnik.

Ponownie wykalibrować.

Funkcja alarmu została wyłączona

Włączyć czujnik

Przerwany przewód

Naprawić przewód.

Na wyświetlaczu nie jest
pokazywana prędkość

Licznik torów jazdy nie działa
prawidłowo.

Alarm ochrony zbiornika
nie włączył się w momencie
opróżnienia zbiornika.

Ilość zboża/nawozu w zbiorniku
Alarm ochrony zbiornika ciągle się
mniejsza niż wartość graniczna dla
włącza.
czujnika.

Podczas wysiewania drobnych
nasion wyłączyć ochronę zbiornika.

Alarm ochrony zbiornika nie
włącza się.

Czujnik został ustawiony zbyt blisko
dna zbiornika i nie „czuje” jego
zawartości.

Czujnik ustawić wyżej.

Wygięta redlica

Redlica uderzyła o kamień lub inną
przeszkodę.

Wymienić uszkodzoną część.
Podczas cofania maszyna i
ugniatacz kołowy muszą być
uniesione.

Redlica uderzyła o kamień.

Wymienić

Redlica uderzyła o kamień.

Zmniejszyć prędkość jazdy
podczas pracy na kamienistej
glebie.

Redlica wygięta w bok. Wyrwy w
metalowych tarczach redlic.

Zwiększyły się luzy łożyska
redlicy.

Zakleszczone redlice

Maszyna skręciła zbyt ostro z redlicami
w gruncie.
Zużyte tarcze.

Wymienić

Ziemia zbyt wilgotna na siew.

Przed rozpoczęciem siewu
zaczekać na wyschnięcie ziemi.

Nacisk redlicy zbyt duży dla gleby
lekkiej lub spulchnionej.

Zmniejszyć prędkość/odpowiednio
wyregulować nacisk redlicy.
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USTERKA

PRZYCZYNA
Za duży nacisk redlicy.

Zużyta płytka redlicy.
Za duża głębokość robocza.

Nieszczelny aparat wysiewający

Wygięta brona

Z opony unosi się dym.

Hydraulika nie działa prawidłowo.

Wał nawozowy obraca się tylko
przez połowę czasu.
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SPOSÓB NAPRAWY
Płytkę redlicy można raz obniżyć o
13 mm lub wymienić.

Duży kamień lub inny przedmiot (np.
zbrylony nawóz) w aparacie.

Usunąć zbrylony materiał/kamień,
w razie potrzeby wyregulować/
naprawić.

Obluzowany/uszkodzony centralny
regulator klapki dennej.

Wyregulować/naprawić.

Brona opuszczona podczas jazdy
maszyną do tyłu.

Wyprostować lub wymienić.

Przejechana przez traktor podczas
napełniania zbiornika.

Podczas cofania maszyna i
ugniatacz kołowy muszą być
uniesione.

Ciało obce (kamień, pniak) w zespole
wózka.

Usunąć ciało obce.

Zamknięty zawór kulowy.
Złącze obluzowane lub nieprawidłowe.

Otworzyć zawór kulowy.
Zamocować, wymienić na
odpowiednie złącze.

Założony wspornik obsługowy.

Unieść wspornik obsługowy.

Pęknięta druga sprężyna w skrzynce
przekładniowej.

Wymienić sprężynę.

17.1 WYSTĘPOWANIE USTEREK
Normalne zużycie siewnika nie stwarza zagrożenia i nie tworzy niebezpiecznych sytuacji.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli maszyna jest używana niezgodnie
z przepisami ruchu drogowego lub przepisami BHP, bądź też
jest przeciążana i nie jest obsługiwana, to zawsze występuje
niebezpieczeństwo nienormalnego zużycia i uszkodzenia maszyny,
co może prowadzić do obrażeń ciała i strat materialnych.

18. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA MASZYNY
PRZECZYTAJ INSTRUKCJE BHP
Zakończenie użytkowania maszyny jest w całości obowiązkiem jej użytkownika końcowego
bądź osoby lub firmy, która posiada dany produkt w momencie, gdy osiągnie on kres swej
użyteczności.
Zakończenie użytkowania produktu oraz sposób postępowania z różnymi, towarzyszącymi temu
odpadami, jest regulowane przez prawa, przepisy, instrukcje i rozporządzenia obowiązujące w
kraju użytkownika.
Większość części maszyny jest wykonana z materiałów nieulegających degradacji biologicznej
i z tego względu trzeba ją rozebrać, a różne materiały usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.
- Żelazo i inne metale odzyskuje się w punktach demontażu maszyn i urządzeń.
- Zużyte oleje, plastyki i części gumowe inne niż opony traktuje się jak odpady
niebezpieczne i muszą być one usuwane albo przez recykling, albo przez przewiezienie
na wysypisko, albo przez zniszczenie zgodnie z krajowymi przepisami.
- Opony likwiduje się zgodnie z dyrektywami 83/189EEC, 182/88/EEC i 94/10/EC, przez
przekazanie ich do centrów recyklingu lub operatorów recyklingu, którzy przekazują je
dalej, do przetworzenia.
W razie potrzeby dalsze informacje o demontażu i likwidacji odpadów można otrzymać w
urzędach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.
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19. WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy przy użytkowaniu rolniczym, do jakiego maszyna jest
przewidziana.
W wypadku użytkowania komunalnego, przemysłowego lub w profesjonalnych pracach
kontraktowych, bądź w podobny sposób, okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy.
Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia dostawy nowej maszyny od autoryzowanego
dealera.
Gwarancja obejmuje wady wykonawcze i materiałowe. Uszkodzone części naprawia się
lub wymienia na sprawne w fabryce lub w autoryzowanym zakładzie naprawczym. Części
dostarczane przez innych wytwórców mają udzielone przez nich gwarancje.
Naprawy gwarancyjne nie wydłużają okresu gwarancji.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową eksploatację lub
prace obsługowe wykonane niezgodnie z instrukcją użytkowania, wynikłe z przeciążenia
oraz z normalnego zużycia. Gwarancją nie są objęte straty wtórne, okresy wyłączenia z
użytkowania, koszty podróży, koszty frachtu, diety, nadgodziny oraz zmiana pierwotnej
konstrukcji maszyny.

W sprawach związanych z gwarancją prosimy kontaktować się ze sprzedawcą, który przyjmie
zgłoszenie gwarancyjne. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur należy je oraz ich
ewentualne koszty uzgodnić z producentem.
Gwarancja jest ważna pod warunkiem odesłania do producenta, w ciągu 14 dni od daty
dostawy, prawidłowo wypełnionego certyfikatu gwarancyjnego.

20. OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Producent nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z siewnika w sposób sprzeczny
z obowiązującym prawem, przepisami BHP lub zaleceniami podanymi w tej instrukcji. W
związku z korzystaniem z siewnika mogą wystąpić sytuacje nie objęte żadnymi instrukcjami lub
rozporządzeniami. W takich wypadkach operatorzy powinni postępować zgodnie z ogólnymi
zasadami i dyrektywami BHP odnoszącymi się do maszyn i urządzeń.
Należy pamiętać, że nieprawidłowe stosowanie nawozów i pestycydów może być szkodliwe
dla ludzi, zwierząt, systemów wodnych i gleby. Przy wszelkich manipulacjach i stosowaniu
takich substancji należy kierować się instrukcjami otrzymanymi od ich producentów bądź od
specjalistów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe ilości nasion, pestycydów lub
nawozu. W wypadku braku odpowiednich informacji wynikających z własnego doświadczenia
należy skonsultować się ze specjalistą.
Producent nie odpowiada również za nieudany siew. Użytkownik musi zawsze obserwować
zużycie nasion i nawozu, aby mieć pewność, że w każdym wypadku ich ilości utrzymują się w
prawidłowych granicach.
Użytkownik musi też dopilnować, by głębokość siewu była prawidłowa – w tym celu należy ją
stale monitorować.
Producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez stosowanie części
pochodzących od innych producentów.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia innych maszyn i urządzeń spowodowane
użytkowaniem siewnika.
Producent zastrzega sobie prawo do modernizacji i zmiany konstrukcji maszyny.
Właściciel zobowiązany jest dopilnować, by wszyscy operatorzy siewnika zapoznali się z jego
instrukcją użytkowania i BHP.
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NOTATKI WŁASNE:
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