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A preciziós,pneumatikus SPc 4.6-8 tví/FS tipusu vetögép a Laprísnövények
.. (szemenkénti vagy két szenenkenti) i51!ésére szolgálnak' eg.yszere mtitrágyráásal

is.A vetögéppel egyszere szílütoü e1o$2t.T.-táreza készlet' igen sokféle, kapásnövény
elvetésére alkalmas (larkorica, napraforgó' ricinus, bab, szójabab, bagolybmsó,
tisztitott gyapott, cukorrépa csiszolva, kender, koriander, úborka, zölddinye, sárga.

. dinye, illetve más alalra, sulyra és méretre ezek,,hez hasolnó magok vetését teszi
.. lehetövé)

A normál könilmények között szrí'llitott elosztótárosák és a fiuat nélkÍili (vak)
tárcsák mintájára, a megrendelö maga is elöállithat firratsziím és furat-átrnérö
tekintetében más tiírcsiíkat, amelyek megfelelnek a sajátos, helyi követelményekrrek.

A vetögépek robusztus szerkezek lehetövé teszi brfu:milyen terepen valo
ijeemeltetésüket, kezdve a sik teleptöl, a maximálisan 80 le.jtésti terepekig'

A vetógépek 45-80 LE.abroncsos Íaktorokhoz kapcsolhatók amelyek
rendelkeznek ISo I és ISo II tipusu, hiírom pontos hidraulikus emelö szerkezettel,
olaj.hidraulikus telyesitmény ieadóval, 6 vagy 8 hornyos telyesitményleadó
tengelyel, amelynek fordulat szima 540 f/p.

Csekely módositiisokka, a 4 soros SPC M/Fs vetögépek a 45 LE. trraktorhoz is
kapcsolhatók ha elvan látva ISo I emelö szerkezettel'

Ha az SPC - 4FS vetögépet azUY - 445 tipusu traktorhoz aka{uk kapcsolni, ez
csetben a taktor elsÖ kerekeire egy kb.110 kg.nyomeröt kell gyakorolni (kb. 55 k8/
kcrék).

rI. FEJEZET
AFÖBB JELLEGZETESÉGEI

2.l. Altalrínos techikaai jellegzeteségek'
. A vetögép tipusa hordozott. '

pneumatikus' fiiggöleges juk
akkal ellátott tiírcsával.
gépi, lríncáttéte||e|, az egy
ség talajtömitö kerekétöl

- A magok szétosztása

- A magosáó meghajtása

Al áttáte|i aránvok száma
mcghajtva.
8
nagy és kis csoroszlya mé
séhhatárolóval.
hengeres, mechanikus szint-
jelzöve^l.
2l  dm'.
nullnyomásu gumiabroncs
csuszásgátló fu tufelülettel
4 - '12.
0-6.

A vetö.csoroszlya tipusa

- A vetÓmagtároló tartály tipusa

. Atrárolótartály befogadóképessége

. A talajttöm ritö kerokek tipusa -

\

- A vetési mélyseg (cm.) - nagy csoros2lyával -_ kis csoroszlvával

I. FEJEZET.
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- A vetett sorokköái tavolság (cm) - 45- 8o sPC 4M/FS

- Az exhatrsáor tipusa

- Az exhauztor meghajtása gépi, a taktor telyesitményleadó
Tengelyátöl.

- A lelyesitményleadó tengely tipusa 6 vagy 8 hornyu.
- Az exhausztor fordulatszáma flp kb.3400.
- Az exlrartsáor abszolut nyomáscsökkentése (a lappancs lezÍtrása és 3540 ford/perc
feltételec mellett): H2o oszlop, mm 500 - 640
- A nyornlrrrzó tiplrsa hossz és helyezetsyabályzós

domboru forgotiírcsás.
hajlékony sodronykábel, a tra -
ktor szerelvény falár oI v ezér e\t
hidraulikus hengerrel és munka az
sP4.

l45l -2800
1450-23s0.

' -Anyomlruzokvezérlése

- A nyomozók állitható hossza:
- SPC 4 és SPC 6 (mm)
- SPC 8 (mm)

. A telyesitményleadó tengely fordtrlat
széma(flp)

- Az olaj max'nyomása, (bar)
. A tám és mélységállitó kerekek tipusa
(sPC 4-6-8l M) abroncsos, 3,50- I 0/4 MA

vagy 4,00x8.
- A tám és mélységállitó kerekek tipusa
(SPC 4-6-8l FS) _ abroncsos, 155 (145) SR 12 vagy

- Légnyornás a tiimltikben, bar
5,00x10.
2,0

- Mütrágya talajbujtató szerkezete gépi, agyedi, minden vetöegy.
ségnél (szallagban).

- Mritrágyaelosáo tipusa hengeres.

- A szemek kötzi távolsás a sorban
10 %-os csuszásnál, (cm)

- A vetési pontosság, kukoricánál, szemenként:
- 6'1 Km/h sebességnél

- 8,4 Km/h sebességnél

45-100 - SPC óN{/FS oldallal
45 - 80 - SPC 6Iú/FS oldal

nélkül.
45 . 80 - SPC 8IVÍ/FS
4s -70 _ sP4

2.0-154.

960Á- aaz l szemes fészkeknel
2o/o . a a2 szemes fászkeknek
2%o - a az ttres fészkeknek

94o/o - a az I szemes feszkeknel
3,3%o - aa 2 szemes fészkeknek
2,7%o - a az iires fészkeknek
radiális, iranyitott légterelö
lapátokkal.

536-540.
100.

- A mütrágyakavaro tipusa jobb-bal csiga.
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- Az ebsztó e|zárása

- A mütrágya-csoroszólya tipusa

. A mütrágya
- Amütrágya
sortól (mm)

- Az elvetett sorokközti minimális
távolság (cm):

- fertilizeres vetögépnél
. fertilizernélküli vetö gépnél

- A mütrágyrík maximiílis nedvességtartalma:
- amonimnitrát
. nitromész
- urea
- szuperfiszfát
- komplex mÍitrágya

- A mütrágyatartríly feltöltési magassága
vetésnél (munkahelyezetben) (mm)

- A mütrágyaszőró szerkezet meghajtása -

- A mntrágyáuás ríllithatófokozatok száma
- A munkasebesség (Km/h)
. Szríllitási sebesség (Km/h)
. A mínimális talajfeletti magasság (mm)
. Techonologiai kihasznrí'lási tényezö
- Tcchnikai kihaszniílási tényezö
- Technikai biáonsági tényezö
- Techonologiai biztonsági tényezö

34mm.
talajbajuttatasi mélysege (cm) - 0-l5.
oldaltávolsága a

36 vagy 63.

hajlékony elzárolemezes ksznl/a
az elosztó also fetén.

32.
csuszo€sosalya szzrbá|YgM,

0,7%
L,f/s
0,5%
L,5%
L,7oÁ

1000
központi lráncáttétellel a tám
és ríllitó kerekekröl.
21.

. A mütrágyatra!ály befogadó.
&épessége (dm,) -

45.
30.

5-8.
max.15.
min 350.
4,92.
0,95.
0,%.
098.

Tipus Szólessége Magassága

SIC 4lvI/FS
spc óM/FS
sFc 8M/FS
sPl

L't50
r7 50
1750
1700

3500
4700
4800
2706

2100
2100
2100
I7 45
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2'2. Soeciális technikai jellegzetességek.

A gép tipusa. Mrrnka
szélesség.

(m)

Atlagos termelékenység
(halóra).

ErekfIvEEÍne|teEsi-
idöben.

A gép tömege, szersziímokkal
és cserealkatrészekkel e ggyüt.

(ke)

SPC M SPC FS SP4
sPC 4 rU/FS 1,8-3,2 1,3-2,8 1,0-2,0 *92
sPC 6 M/FS 2,7-6 1,9-4,2 1,4-3,1 700
sPC 8I\{/FS 3,6-6,4 3,4-4,5 2,5-3,4 840
sP4 1,8-4,0 0,8-1,2

7,tL
920
l0ó0

400

il. FEJEZET.
LEB'ÁSAÉS MÜKÖDÉSE.

3. l .A vetögép leirása
A vetögépek a következö ftibb részekbol tevodnek össze (l 'Rajz):

1. Raiz. Az SPC IWFS tipusu vetöeépek összetétele.

l. Tartó váz, a munkaszervek felfogásiíra solgál'
5. A felfiigesztö váz amely segitségéveL. az ISo I vagy ISo il hidraulikrrs
ernelörendszerrel rendelkezö traktoroklroz csatoljú 3 pontban a vetiigépet,
biztositható a gyorskapcsolás megoldása is.-
2. Az exhalsztor rneghajtása.
4. Az exhausztor az e|szivó csövekkel.
6. A vetöegységek'
7. A tarnkerék, beállitása és meghajtása, afert1lizer.
8. és 9. A nyomhuzok.
10. A nyomhuzok hidraulikus vezérlö szerkezete.
11. Atámláb.
12. és 13. A íllméret jelzök.
22. Mffitrágy atartá|y 4 -6 -8 drb. l gép.
23. Mntrágya csoroszlya, lépcsözetesen szabílyozhatő.
27 'MntágyavezetÖ csÖ. c
24. 25. Es 26. Mntágyatartályokat összekötö teleszkopikus csövek.
3. A kardántengely.

3.2.Az összeteVo részek leirása.

- Az l-es számu tutovllz (l.Rajz.) hivatása, fentartani a gép alkatrészeít..A 4,6,8
soros hosszanszállitott gépek esetében egy darabból áll, rnig a 6 és 8 soros kereztben
szallitható gépek esetében harom darabból ál1 (szállitás esetén csukható)'
- Az 5-ös számrr felfiigesztÓ váu (keret) (l.Rajz) segitségével összekötjiik a traktor
hidraulikus emelöjét (a csatolócsap segitségével) a tartővéuza|. Ere a yázra van
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felszerelve az exhausáor, a rneghajtó szerkezet és a nyomjelzök hidraulikus vezérlö
szgkezete.
' A tartóvízhoz való felszerelés, csavarok,. kengyelek és két rézsutos erÖsitö
merevitÖ rudak segitségével történik'
- A 2-es áttétel (l.Rajz) összeköti a traktor homyozott telyesiményleadó tengelyét az
exhausáor tengclyével. tsszetevödik (2 Rajz) a 2a je|zésíi kardrántengelyböl, 3
osatornás ékszütecsábol(2b), ekszijakból (2c) és az exhausáor ékszitrárcsájából (2d)

A balesetck elkerulése végett a kmdrí'rrtengely el van lótva egy fix (lrí'nccal a
Eaktorhoz és a vetrgfu vázáhozrigzitve) védövel, mig az ékszijmqghajtás egy bádog
lemezböl készült zárt védövel. A 2e jelzésü csapágyak, golyóscpapágyak. A 4.es
jelzésti (l-es Rajz) az cxhausztor szerepe a nyomáscsll&entes e{iéllitása, amely a
vettigyégek pneumatikus elosáószerkezetének mtiködéséhez sztikiéges. Géphríaból,
rotorból, 6 vagy 8 torku elosztójráratból és az egységek elosáószerkezetéhez vezptö
összekötö csövekböl áll ( l 5, l ó, 1 7, l 8. l Rajz).
- A vetöegység (6.l.Rajz) a mag tulajdonképeni talajbajuttatását vég . tsszetevöd
(6 Rajz) : osuklós keretböl (1) rugos törudakból (2), vetÖmagtartálÉól (3)'
mechanikus szintjelzöbtil (4), pneumatikus magelosáóból (5)' csoroszlyáMl (ó),
talajtömitö kerékböl (7) és lrínc áttételböl (8) valamint a (9) védö fedélböl'

12 13

'l\ rlrJ

3,Roiz 2 'Raiz
Az elosáó s2erkezet egy csökkentett nyomásu kamrából és egy auagoló

kamrából ál1, amelyek kozött forog az elosztőtárcsa, amelyet a vetöegység tengelye
lrajt meg' Az elosztószerkezet tengelyének a csapágya önkenö sikcsapágy'

2
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- ü,, M '' tipusu vetögépekrnl a munkaÍnélységszebá|yozása (4.Rajz)
- az ,, FS '' tipusu vetögépek esetébln üszont a munkamélység szabáüyozísáLrt

kirrul a fertilizer meghajtrísát is biáositja (5 Rajz)
. A nyomhuzók (8.9.1.Rajz) teleszkópos kivitelezésüek. A nyomhuzó szerkezets
Ítgpit&t szolgáló tartószereket, két teleszkópos rud és a domboru tárcs4 anely cgy
tlnitöszelencés csapágyon forog. A nyomhuzók felemelését és leereszÉxát
férnsodronykábel közvetitésével, hidraulikus vezérlörendszer végzi',
. A nyomhuzók hidraulikus vezerlö szerkezete (l0.l.Rajz) egy lnidraulikul
hongerböl-arnely a gépkereüe erösitett tartóban oszcillál-, lengöemeltyiikbtl, rugós
reteszekbcil és hidraulikus csatlakozócsiböl ríIl.
- A támláb (ll.l'Rajz)'a vetögép sttabilitását biztositj a nyugalmi hclyezetben, a
munka elvégzése utrín. All a tulajdonképpeni lábból (l.7 Rajz) amely a gépkerehe két
biztositó csapszeggel (2.7 .kajz) van erdsitve és bebiáositva elosdikusbiaositóval.

(. Rojz

- A mÍlirágyatartály (20.1.Rajz) meghajtott (4 &b'-sPC-4Fs, 6 drb.-src-óFS, és 8
drb.-sPc 8Fs)' összetevcldik a tntáiyból és elosáószerkezetekböl amelyek
összevannak szerelve és felfogva a vána. Az elosztó szerkezet egy jobb.bal tipusu
keverÖcsígából, egy csillagtekercses elosztóból, az elosáóhrázból, hajlékony
tömitÖlapból' tölcsérböl és kinyitható iiritöfedélböl áll' A szerkezet tengelyei örúenö
sikcsapágyezottak' A mozgás a keveröszcekezct tcrrgelycttl, lircittácllol

5. R ojz
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.továbbitödik 

az closrtószorkezct tcngclyébcz. A mÍtbágy*rrtály mcghajtisó r
tánkcréktöl lÍrc&táe| bidoeitje.

íb.
i -

"4--r
i
I
:
I

'>.-.,

2sl

'=..'F:..t

P5:z

. A mÍitrágpcsmmzlyr (5 6.Rajz) l@sÖzctescn állithrtó és fc| \an tgra e
iúovázr:a minden emépok mcgfelelÖen.
. A mtitrágya vezetö csl (..ó'Rq'z) a tÖlcs&bz van rögzifue' szahdvégc pedig a
csoroszlya tölt&tölcsérébez csaüakozik.
. Atelesd<ópikus tissze'kötöcsövek
(24, 25, 26.|.Rajz) a fertilizer két
szimetrikus részén elhelyezett
müffi gyatarLílyokat kÖtik össze.

A ktilönbözö sortávolságok
megvalositiisá'ra a vetögépek hrírom
rmd teleszkópos összek(ÉöcsÓvel
vannak elláwa'
a = 45-50 cm.- rivid csövek,
a:60-70 cm.._ közepes csövek,
e = t0-100 cm. - hosszu csovek.
. A (l4.l'Rajz) Livolitók, a szíülittis
alkalmrírra szolgálnak, a vetöegység
emelésére, a csrrkható vázról, biaositva
a földszintöl való távolság
megvalositását (lásd a l3.Rajzot is).

I
L

6. Rojz



-14-

3.3. A vetögép nriiködése.
Amikor a ÍalÜor telyesitményleadó teqgelye forgásba jön, a kardántengelyen és

a szliiíttetelen keresáül mtiködésbe íép az exhausztor, létrehozva az elszivócsÖveken
keresáÍil vetöegységek pneumatikus elosztószerkezetéig tovíbitott
nyo.dráscsökkerrnést. A nyomáscsökkenés hatéséra az adagolókamrában levö vettmag
az e|osztőtár csa nyilásába kertil.

Miközben a gép halad, az e|osúőtÍttcsa elfordul és a mag a csmoszlya felé
továbbitódik. Elfordulás ktzben a tiírcsa áthalad egy rí'llitható, kétkaru (a nyiltís
mindkét oldalára helyezett) tisáitókés elöt! amely elüavolitja a ftilösleges szemeket, s
igy minden nyilásban csak egyetlen egy Szem mag marad.

A csoroszlya altalnyitott rirokba hulló magoto a ráömlö frld betakmja' majd a
talajtimöríttökerék lenyomja. A nagy csoroszlya behatolási mélységét a talqiba a
csoroszlya csucsa és a vetöegység kerete közé erösitett liínc korlátozza.

A talaj egyeletlenségeinek ktivetését biztositja az egységek csuklós és rugós
szerkezete, valamint a tiím és rí'llitó kerekek, a traktor hidraulikus emeltszerkezete
peding ,, lebegö '' szabad helyezetben kel hogy álljon.

A gépnek a nezÖn a nyomhuzó hagyta nyomon kell haladnia. A nyomhuzók
felemelése és leeresztése haidraulikusan vezere|t, a mtiködtetÖ szgkezet hidraulikus
hengerét, a haktor szerelvényfaláró| avezeto vezérIi,

Az olajnyomás hatiísiíra kilöködik és a hidraulikus henger a lengöemeltyükkel
együtt elfordul jobbról balra vagy üszont, meghuzva a nyomhuzók mozgató
sodronykábeleit' A rugos retesz megakadáIyozza a henger visszatértétt eredeti
helyezetébe amikor a dugatnr maximalis lÓketét eléri'

Amikor a hidraulikus henger elérte a maxirniilis nyillrís| a taktor hidraulikus
vezett! elosáó ka{át azonnal a ,, lebegö '' @) állásba kell teni'

A tartályba töltött mütrágya bejut az elosztószerkezetbe ahól a kavaró csiga és a
szlíllitó segitségével eljut a gyiijtötölcserhez ahonnan a vezetö csö segitségével a
müÍágya csorostlyába, amely a vetöegység csoroszlyája mellé van felszerelve.

Iv. FEJEZET.
ÁraoÁse És szÁlt-.trÁsl e l&cnpxoBl,tHtz.

l.t. Átadrísa

A vettgépek telyesen beállitva és összeszerelrre, vagy drycgység€lre
szetszedve szállithatok.

A kiegészitci tartozékokat, tartalék alkatrészeket, szerszánokat' és kiserö
müszaki dokumenüiciokat ktilon lezárt ládakban szállitjuk.

A dokumentiíciok a minösegi bizonyitványbol, a szíllitási leltár bol, müszaki
konyvbol és cserealkatrész jegyzékbol állnak.

A vetögépek elkészithetök bármilyen üzemeltetési éghajlatnak megfelelöen. A
standard szállitás, I tipusu csillapitott éghajlati üszonyoknak felelnek meg. Más
klimafeltétel esetén (meleg-száraz, meleg.nedves, tengeri) a megfelelö védö
mcgoldásokat érvényesitÍimk.
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FIGYELEM!
. A kardántengely szerelésére ó hornyos csatolási lehetöséget biztositunh

tovrí'bbá a hidraulikus tömlö hossza 700 mm. és nincs ellátva gyors csatlalrozó
szeleppel. A tulmeret jelzésére csak macskaszenet szallitunk.

. 8 hornyu kadrán.csatlakozőt vagy más hosszuságu hidraulikus csatlakozócsö
szíllitrása (gyorcscatlakozó szeleppel vagy anékül) a megrendelGkülön kérésére
történik, ugyszintén kiilön megrendelésre szállitunk mrísféle tulrnéret jelzöt vagy
egyéts felszerelést.

4.2. Szállitása a mcnm&lthöz'

Tehergépkocsin, vasrÍm vagy hajón történik' A leemeléshez 1,5 tonnás
autódaru hasanálható. A rendeltetési ríllomásm a megrendelö ellenörzi a gÉp€k
szrállitrís utrí,rri müszaki állapotrít és a plombák epségét.

FIGYELEM!
A szállitás vagy áüakodás közben keletkezett hirínyokért' a flombl*

leszakadáxíér| vaw a rongálodásokért a,, MECANICA CEAHLÁU '' vállalat nem
vállal felelössége| alézrteltérés€ket a szi'Lllitási vállalattal kell megoldani'

A Normális Gtandard) gépsaállit.ís eseteq kis baázdakorcsolya van fclszgrelve
kemény talaj számríra (,s, vá|tozat).

KéÉsre, ouhább talaj szímríra az ,A, változatot lebct helyeüesiteni ,,S''
változatüal.

V.FEIEZET.
GARANCIAK.

A ,, MECANICA CEAHLÁU .. SA Piata Neam}-i vállab garantálya a
vetögépek jó miiködéset, ha bevarrnak tartva a szerelési, illitási, tEemeltetési,
technikai-karbantartási és tárolrási utasi&isok a milszak könyv elöirásai affiint'

' A jótálasi idöszakban eltforduló reklaníciok esetén kérjiik megreodolr{
kozblje víllatunl&al:

- a vetögép széria sámmát' gyártási évét és tipusát;
- a meghibásodott alkatészek megnevezéset és az alkatrészek sámát;
- a hiba rÖvid leirását.
A kÍilfölre saállitodt gyártmrínyaink esetéborr a reklamáciok megoldási módja az

adás-vételi szerzödésben rtgzitendö.
A garanciríLlis hstáÍi& 12 hónapi ti,zemeltetés, de nem több mind 15' bónap, a

száülitási idrporÉtól számitva. A garanciák mm érvényesek az abromcspka és a
tömlökre.

FIGYELEI{!
A vetögép használata a müszaki leirásban nem szereplö célolrü, valamint az.

eredeti mutatók megváltoáatását eredményezö módositások felelösege ..a
megrendelöre hiírul,. ezekben az esetekben a gép elvesái a garanciáját.
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YI. FEJEZET.
tss -n s-nRpr,tlst ÚresltÁsox

A rrctö5ép jaütása dkalmával rcgrehajtott összGgzcrc|étc* csctén az al&li
l iÉgo& betrtása sziikséges: A gép összeszerelését megfelelren ki&fuzúr
raemélyrettel kell végrehajtani, akik jólismerik az összeszcrclési, beálitrísi és
munkavédelrni útasitásokat.

A vetö gép tsszeszerlése.
ó. 1 ' tsszeszerljiik elöszÖr a tartovázat a felfiiggesztövázza|, ma$ rá az exbausztut,
Úo.!.ábbá hrírom felfiiggesztt pont segitsegével öszszekÓtjiik u igy keletkezett
eaerkezetet a taktorhoz vagy egy megbiáató szilrírdságu szerelt kerethez, amely
brrtositsa atartóváz 500 mm-es tívolságát a földtöl'
ó.2. Felsrereljiik a két hosszu feszitö rudakat a felfilggesáóvría és a négyszÓgletti
fuáz merevitése érdekében. A menettel ellátott végét rógzitjtik a tartóváz
vóglomezébe (anya.alátét-vég|emez-a|átét-anya). A két feszito rud rneglnrzása
oq5mnlÖ legyen.
ó.3. A tartólóbat liáositókengyellel és anyrí'kkal a négyzetes rud ktzeshez riigzitjt*"
ftg3Öleges helyezetbe fordijuk (a gép nyugalni helyczete) és a csapszeget a
noegfdelö módon bebiaositjuk.
6.4. A vetési sorok ktáí trívolság figyelembe vételével a nógyzetes keresztmetszetü
rudra srereljiik a vettl.egységeket. Az a:88 mm-es sortávolság esetén mindegyik
egységet két szoritókengyellel, anya és biztositógyürtivel r<igzitjiik, Az a:450 mm,
a- 600 mm éS a:700 mm.es sortávolság esetén a két kozponti egység rögzitesénél az
egyik szorit kengyel helyett két csavart használunk, amelyeket a tartokerettekbe levö
furatokba szereliink.

Minden esetben a négyzetes keresámetszetti rud és a vetöegysé felerösitö l4ja
közé helyezünk 16 mm-es alátéteket, a tarIó|emez az anyabiztositó gyürtije közé
peóig 4 vagy lö mm-es alátét helyezedt'
Az egység rlgzitése a tartólongz alsó-oldalsó firrataiba történik.
6.5. Felszereljiik a négyszögü rud hátsórészére a trirn és meghajtó kerekeket'
6.ó. A két nyomhuzót,a négyzetes keresztÍnetszetü rud elülsÖ oldalára erÖsitjtik (láad
,, Beálitások '' c' fejezetet is). A felerösitést két szoritókengyol, anya éa
bioaositógytirti segitségével végezzik. A két nyomhuzó felszerelése ugy történik,
hogy a vezérlökábelt tartó emeltytik a hidraulikus vezérlöszerkezet felé néznek. A
nyomhuzón levö emltytik és a hidraulikus henger felsö lengö-emeltyiijének furataiba
ew-ew kötélszemet illesztrirrk, ebbe belefuzztik a kábeleket (a rövidebbet ba|ra, a
bosszabbat jobbra); mindegyik kábelvéget üsszahajtun és kábelbilirtcsel biaositjuk'
A biliacseket véglegesen csak a nyomhuzók végleges beéllit'ísa utrí'n szoritjuk meg' A
hidraulikus henger csatlakozójához odaerösitjtik a hajlékony tömlöt.
6.7' Folezereljók az elszivócsöveket az exhausztor és az erységek elosztószertozete
k@, vfugiket bilincssel biztositjuk. A hosszu csveket azenkivül a keret
ffit(icihoz i5 odartgsitjiik nagyobb átrnéröjü bilincsek segitségével.
6.8. A mütágyacsoroszlyát a négyzetes keresámetszetii rud elso oldalára rögzitjiik a
wÓÖegysógek tartólemezéhez, az elsti vagy második prár ftiggöleges firratba' az
egyréget felerösitt szoritóken$'el belyér.
ó.9. A mütrágyatartályokat a vettegységek közös tartólemezére szereljük.
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6.t0. Mindkot fá tartályai közé felszereljtik e teleszkópikus vagy az összekiltö
csÖvekct, arrrclyikct sasszeggcl crtisitiink mcg.
6.11. Fchnösitjiik. roÓttígya vezetö csövc*et, egyik fclukkcl a tartályolr
tirikitÖlcsércihcz rögzitw rkd. A szabadvégcket a csoroszlyák |rilcséreibc vezetjitk
be s a csövck hosszű a iegnagyotrb talajbajuttatási mélysé fiigvényében hatfuozztt'
meg.
ó.t2. A g€p nunkábs való állitásához, a támlsat vizszintes trclpzct felhajt.sr* cs
bebiáositsr* csryszeggcl és a tÉztositó.segitségÉwl.

VII. FEJEZET.
BEÁIIITÁsoK.

7.1. A
'7.1.1. A távolság beráIlítása.
7.l '2. A v€tédi.inélység berálliüísa.
7'l.3. A vetöegysegek beríllitása a hektáronként elöirt növénysiiriis elérésé*'€z.
7' 1.4. A nzomhuzók beállitrísa.
7 ,1.5, Az éksziijak feszességeinek a beállitása.
7 '2. A mütrágya adagoló beálliüísa.
7.2,|. A sorol.rközti üávolság beállitása'
7.2.2. Alövénysor és a müfuágyasor köái távolság beálliüísa.
,| .2.3, A müfuágya talajbajuttatási mélyságanek a beállitrísa.
7 ,2,4. AhektÍronkénti felhasználandó mütrágya mennyiségének a berílliílsa.,l .2.5. A láncáttételek feszességének a beiíllitása.

7.l. A vetögéo beálliüísa.
7.l.1. A sorokközti távolság beálliüilsa'

Ezt a müveletot úgy végezzitk, hogy a négyzetes kereszfutszetü rudoir
elmozditjú a vetÓegységeket' miutálr a tartókengyeIeket meglazitottuk. Meg[eressÍik
a krzponti rud közepét (a sámetria tengelyt) kettöbe osztjuk az,,a'' sortávolságot és a
szimetria-tengelytöl jotlbra és balra az a/2 távolságra rtgzitjiik a ket központi
vetöegységet (a tartólemez kozepétöl mérve). A többi vetöegységet eg5rméstol ,,a''
üívolságra rögzitjiik. Az ,,l, távolságot a talajra támasztott csoroszlyák vonalát
követve mérjiik le, a szomszédos rretÓegységek közÖtt.

A központi és szélsö vetoegysegek szerelésének sajátossrígait (a:900 mm.
esetében) a 8.as Rajz szemlélteti.
8'Rajz. A központi vetöegysegek benállitása.
1. A négyszögletes tartóváz; 2. A felftiggesáö hráromszögiivíz; 3. Kengye| 4. Vastag
alátét; 5. Vetöegység tartólemez; 6. Vékony dÁrü.;7, Anyacmrra;8. Ken5lel;
9. Csavar.
7.l.2. A vetési mél}.'ség beállitása.

EÍ a beallitást egy vizszintes sikfelületen végezzi*' el. A vetögépek a
traktorhoz kapcsoiuk' A taktor oldali és központi emelörudjainak a segitségével-
b€állitjuk a gépet ó00 mm. magasságra a fÓldtöl, amikor a négysztgletes tartóYáz
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e{iren pehuzenoo kel! bxy kg}a a YizszinÚes és az exhawdor neg morölegesen
qin.

Ellenorizttk, bogy a veÖ8Ép egységeinek a rugos rudjai beleillcEzke&&* az
cró 9rya1os végei|rkel az tsszekÜtö lcmeae beggesáett és hogy a rrrdak
dadvégeinek hosszai legycnek egycoloet wtöcgység;kként és ezrrtái."gn..o..t
az dlencsavarokat.

A gépet lassan leeresztjtlh mig mindcn csoroszlya sarka az alapzatot érinti. Ha
eg;rcs csoroszlyák nem érintették a talaj| a vetöegység€k rugos rudjait becsavarjuk.
Ürye[iiink arr4 hogy minden vetoegység mindkét 

'i.aia''"t.áu"a 
fJlsovege egyónto

logyen.
A támkerekek alá fatuskokat helyeztink, ezek vastagsága legyen a vetési

né*ységgel egyenlö, minusz 2.3 cm. (ennyi a kerekek talajba stipedég' e ueatas
drtor.jó, ha.a v.etögép mindkét támkerekével a fatuskora mehéztil' a csoroszlyák
o$lrányt a beállitó platform szin(ién nnnak. Ebben a pozicióban az exhausztor
ít4letesen merÖlegesre kell legyen beá,llitva.

FIGYELEM!
A menettel ellátott rudak (2.3.Rajz) nem szabad kirílljanak a vetöegységkeret

frléböl (ll.3.Rajz) és ugyanakkor a rugók legyeneli megfesziwJ- egy""to
bosszuságra, hosszuság ami ffigg a terep porhanyoságiítól.

Ha a kis csoroszlyákat használjuk, el kell végeznifurk a mélységhatároló
csuszósaruk beríllitrását is; a csoroszlya sarka és a határoló saru közötti ftiggöleges
tÚvolság legyen a vetési mélységgel egyenlt.

A talaj eltkészitésétöl és a munkasebességtöl fiiggöen, ellentriziik a vetési
mélység eredeti beállitását, és módositsuk azt, ha sztikségen, a mezön is mindkét
támkeréktöl egyenlö. A porhanyó talajon a valoságos vetesi mélység nöni, ha pedig
fokozzuk a munkasebességet; a beríúlitott vetési mélység cs<ililkeni fog.

Ha a mag ágyat gyengébben készitették elö, annak érdekében, hogy a talaj
egyenetlenségeit pontosabban követhesse a vetÖgép, D98 kell feiziÚeni a
vctöegységek rugóit s ennek érdekében meghuzzuk az alsovégeken talrílható anyríkat.
A rugók tsszenyomása ne legyen azonban tul erös, mert ez a talajttmöritÖ kerék
csusásiíhoz, vaw a talajtól való oltavoüodásiíhoz vezet, s igy a mag elosztása
egyenletlenné vál|ik.

FIGYELEM!
A vetÖegység kerete és a csoroszlya csucsa közöti lánc hosszának módooitfog

vagy a lánc leszerelése lehetetlenné teszi, hogy a vetöegység a talaj egyentetlcn*pií
kövessc.

7.l.3. A'etö"g."ség beállitása a b"ktáronkénti eltrrt uÖuén:osilrürég elérés&."'
Az afutt kulturától es a nagvak fész€kkénti számától fttggöen, valanrint a

sortávolság Íigyelembe vátelével' válasszuk ki a sztikságe trercsái és a lfocáttétel
lánckerekei| a 2. táblázat segit#gtvel.

A vetÖgépek normiílis esetben 12 rend firratos tlárcsája és vak tárcsája van,
ahogy aa az l-es táb|áEat feltiinteti. A megrendel<i keréséré, az apró mag szarnára
késztilt $2,5 x 68 tiírcsa helyett 0 2,5 x40 furatos vagy l 1,8 x 34 furatos t&csát
szíllithatunk.
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B.Rojz - A két
o Vetendó-sórok k öz.t i

q.600

központ i  Vet öegység-ek szeretési roj2Ö,
tóvö lsóg fÜg9vényében

1 .Tor ióvóz.2.Csoto[ó horom'sz ö9 3 'Szor i tóvos'  4.Vostóg otótet.
ö . iá i io-É'e' .  o.véxóÁy otóté{.7. Anyocsovor. 8; Szor i tóvos .

9'Csovor '
Az adagolókarnra gumiból készült rnagkeverövel, állitbató tisztitókéssel és a

talajrögök az e|osztőbajutását akadályozó vóddlappal van'felszerelve (lásd a 7.|.3.
Beál1itások).

A vetoegység csoroszlyáj a rlaw vagy kis csoro$áya, a munkamély5ég
beállitásara szolgáló csuszosaruval. A tal{ttirhitö kerék' amelynek feladata aa
elosztószekezet meghajtésa is, a láncáttételen koresztiil" nulla nyomiisu

A kerék tengelye önkenö csapágyon nyukszik, amelyek nemez tiimitögyiif*kfl
vannak védve'

A vetöegység áttétele egy pér liínckepékböl, egy Gáll láncbl, ketttis lráncfed9
sierkezetböl amely önállitó 3 helyezetti feszitt rugós. ;

A kerék tengelyére négy lánckerék szerelhetö (z=9, r|0, r11, r=ló) as
elosztószerkezet tengelyére pedig ketö (z:22, z:3a).

Az áltéte| védelmét egy fedéllel ellátott védöhaz biaositja amely csavarral es
sziírnyas anyával van feler<isitve, gumi vagJ nemez tömitéssel. A vedöhátr tömitése a
kerék, illetve aze|osztő tengelye felé, nemez-gumi vagy tömitögytirü.
- A támkcrék (7.1.Rajz) hivatiísa:
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l' TátáEst'
Sc
rfu

Nthtay Fé$Ed(énti
nagvak raárna.

Azelmztó Afuok
üfocsa furatainalr ártnéröje

szfua. mm-ben.
l .
á.

J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l l .

5,5
{{

{{

<{
J

3
6
5,5
5

4,5

2,5
4

74
ló
6x2
t4
6x2
t4
22
34
,t0

68
3xz

I
I
I
2
I
2
I
I
I

)

I
zT2,

Kukrica
Kr*orica
Ktrkoriea
Kr*mica
Naoraforgf
Naprafurgo, rbimls
Lóbab
Paszúly
[Jborka
Szój abab, bagólyborsó, gyapott
Cukorrépa szeletelve (csiszoüva' vry5i
& azs6z.r a) ; oirok, magkendu,
koriander.
Dinye

A 2.es táblázatban n€m elrnólgti trívolsógokx és hektáronkénti növénysiiriiseget
adtuak meg, hanem azokat a gyakorlati értékeket' amelyeket optinális
nunkapebességel elérhettink konigáltuk L0 %o-a|.

Ha az elosztótárcsa furaainak számáú' meg kell ví'ltoztatni az l. és
2.táblrízatokban feltiiurtetett adatolüoz képest, ezt a megtendelö maga is elvégedreti,
a tartalékl<al sáééitott vaktárcsiík egyikének a felhasznílásával. A firratok szitkségcs
számót a kÓvetkezöképpen határozzuk meg:

125.6
X: -- .

d.r
a- lo#n 

"rm

d - a ffs*& ktsdti slnóloti tárckág eorm&ént (cm).
n - a f&z,kenkédi szotnqk gá'!B (l vagy 2)
N - a bktáronkórrti nsg szin.
a - a rorok közti tátolcTg (m).
i - a tdajttmöritt kerék ég az e|osúőtÁícsa köái#étcl aránye.
z9lzT :0,30
ztuzn-0,33
ZlrlZS0 - 0,36
ztg73:0,53
731ZJ22 -0,&
ZlW2-0,45
i lunz-0,50
2161222"0,'72

A furatokat l20 mm-es rítrréröju kÓr vonalát követve készitjtik e . Ne furjunk a
normálhoz képest tulságosan sok fiuatot, mert megtörtél }ret, hogy a firratok okozta
depresszió a mag megÍartásához szükseges érték alá csókken.

Az egység beállitásait a következö sorrendbcn végezztik:



1l

o o o a.t (\ rl o o o t o r.l o r.t o r{ c.l ct ..1 0 e'.1 o
c.l co c.) cj c'l c.l ct .o ca m co N c.) c! co N c.l a.l a.l c.) c\I co

F t- F-. .-  r-  tr- ,-  = = P S.- I  = I = : = : = I :

^ 
O 

- ^ 
O - \o.* O r.r - \o O.r. - O zr. i  O \O 

- 
\O

.] ' :--

lat la) l r V.) tar V.) ta) l/) ta) l.) V.) l- tr) la) ta) tf) la) \a)' la) l.) n
rl. l.| lí) V1 V.) t.) V) V] rn V.l l.) v] l.) tn n |.) rí) |f) l.) l.) l.) l.)

o r<l' o ca o \o o o r- \o \n tr) (\ \o o c) r.) @ o r.l co ca
\O O\ tr) O\ S o.\ t-- cn O\ @ t-- F- \O $ S C\ .i c|\ O\ oO t-- \O
\O t ) l.) <. t+ ca ct ca C! c.1 Cj C^{ N C! C..l C.tr c..l -r

tt (.l N.+ t.- co F- co c) r,? V S cO O C- v) c\'.) N * co e
'.) 

c! oo @ on rÓ Öl o t- \o \o \o \o'n \o |f) r-r c) cn tr) o t.)
t-t OO F-a C\ f- N O c7) \O ol\ cO ct .--.r \O \O !+ v.) V) \O O @ cO
V) @ OO <) C.n h F- O cO.+ \O \O oO O -i 

tn \O O tl + F-.-.rF..,r F--r r-r (\ c..l (\..l c\ cr-) co co co co ..) .+ <+ .+ <. rn lln t.) ra) \o

t.) \9 a-.1 @ ca @ o o -' o v <. o\ F- \c r.) o F- o o \o \c
ca 9 o co ta) v) cq F- .i t ) o o o \o c'\ o @ --r oo \o c{.\ooo !- c.r'n N o o \c) <f, oo t+ s *+'..r í\ l.) \o .-{.+ Ö N i
\O oQ O N r.) @ O cq f- oO O O C.l ra) .O O.-{ \O OO O + OO
'--.r'r C.tr (\ N C..l cq cq cO ca S $ S <f + t ) r.) r.) (.) \c) \O \O

O' 9 t-- i.) O\ \O + O\ oO \O V) t.) O ca co @ O 
-r o.\ oo <. t.-c.) s!. N rí) O \O oO f- @ O Vr vl r--r F, oO .+ td- cO OO \O rar @

O\ O f.- cn r+ vr t- @ O t-- S .<j' f- oo O oO t-r Fi a- ra cn \.o)
oo F.l c! l.) oo F..l m r- c.l c. \í) |.) F- c) N \o oo m h t.- t.l \o
-< tl (\ N N cO cO cO .+ $ :i- $ .<!- r.r h r- r/) \o \o \o r- I-r

'a I s l\ oo tr) o o o o oo oo \o c\.t s r.) rr) o @ c) \o c!
$ 1? r- F \o F- - rr O (.) \t $ c{ F- c{ ..t !i- (.) oo Ö] r- +\o 9 o\ o.' !+ o \o N 

- 
o\ o\ o\ |Ó O'. o\ 

-f, 
* - c\ l.) \o.-i :q ra) @ a.l \o @ .o @ or -r,-r.+ oo o\ s \o c! V) t- N t--

tl c\ c.l ej m c. co <. <. É lÓ |.r ln t. V) \o \o t- r- r- oo oo

É
.ó
-V
e)

E

€
cd
o

!.,/ a)
,YN
9 '(Í,
M .-,
.;

lir

co

a.l

.+

cr{

e{

:oó
'F .= >'J

E.98oÉ.;
<.E Eö ,É

E{É
€ Eg
{E S
- 'Yi: .a)

tr, E' .cg

rJ;

.? in

oo.(B
,n3

..d >
ú*íéÍ)

F

o

.i

6

G.a

(J

oO

á

c-

á
<)

rir

N

- 
(.)

l1 .()
.(í >,
NÉ
la.o
.z)

x.,p
-{) oo
> \as
,O!
C! 

-iix
!i .!:
9 'E
.N
() 'Y
É-y.(.) .í
-vÉ
aÍA
|<.(6
P

6

.E

.í)
dt
Í,' ó)
<).54
*fx
>\ (É
. ö*
>twcs
'I  boE
:F 'S<ttr:?)

(d
N!ao

Fr
.'i

v)

{g
o

, (.)
bo
{)

cd

.cÚ
14

=
.ta

N

E

-5dús
.c)
0)

.é}

..-

(n

\{J|
.x

.ö
f;

C)

(J
>'
-o



O\O.-aat ' - .\O\O
- 

F.a - Ft t-a r-{ Ft

goo(-trac. loc\
F| m íl .{ e.. o| Ér .t

BBBBBBBB

o-ooooooo
co cd. ..i ..i ..i c.i .'í 

".í

O^ co oo c.l -< a.l O\ cr\
5- o\ ..i Fj --i vj öi .-ir- \o \o 'Ó t.t \+ É" c?.)

9t--- . ,OoOOO(\

E3sgT=g €
99 (..l < @ cq oO ,-r C\(\comcn+Ér.)\o

9P.nra\o*co!no.9 C- co c) c{ ---r F- r-
S O .-r t- c|\ '-r a\ ..)sggT=Hnr
\Oo\coOcncqc)\o
=a. loOVt.{Sc)\c)
::, (-'l t-- CF\ O\ oO \O rf)

$+$$i l6 € s

SQoo.rro\oo\o

sEü5HsgR(\ c.l c.) co a4 r+ .+ \c

'gl
,54

- .v.Na
;!l

€ ;
Lr()
E)rN

.(Ú U'

Z e-t
.r'

^O-iaC)-{\O\C)

1a

e33SNN3S

o^<)oooooo
.d ..i ..í c'i t.i f.i c.i c'i

o-r.-rrr\oo@lr)r-

s$RxNe==

9.-+F-r.rF-OcO
t\ '.--r z_\
.{, 9 $ Fi rn .-< C) F--r
! ! tr-or.)o\ooFl.') co * + ra) tal \O oO

q oo .rt cn oO ,---.r oo r--r
sSgaE=Hx
$s$3H3EH

! !OSOrf)r.) .+cOHGs €s33e
HS3gS3f iS

9oooa!rnoov)
!aO*t--c". l l . l ( .{r-
HA9B$ES$
V.f tar r  \Ot-F-O

.ö

ö
Já
N(h
)sl
.d
bo
li

€ ;
l-{ ()
AN(! (/)

Z-,
c.i

ooot\Ne{oÖ|
.o c7) cn a{ (\a (\l (V) tl

ra) vl rat\r| ra l .| l .)|.)
|!n\nral| .)rn|rrr .)|f l

^O-^O'-rrOrOvlt- l t i

a-t N c.t c.t c.l c{ a.t a.lxxxxxxxN\o \c) \o \o \o \o \o \o

o" m" oo- c{ -1 c* q q"
f'- O\ cO t-- t\ \O c! F-{
i .-\o\ov.)r .)ÉÉC.'

VOool.)v)oo\o
t-- \O S \O C..l O\ C{ O\
<'\oorTO\Oe{\O\O
ra) OO 

- 
* tn cA \O C.l

c.l c.l cq cq co * < \o

O.---{c)oOOOc. l
\O\Ocqr .-rOO\t
oO C) oO OO O'\ i--r @ \O
oO C.l .S oO OO CO F-. O\
Ncocomcq$'Ó\o

OO r.) n rO cO cO ,n'O
\O C- oO O cO F-{ t'- r-
$ O 

-{ tr- Fr F-{ C.t aO
a{\oAcoc.t<cooo
co .(fl .o :í t+ tn !n F..

@.ncoOcOcoO\O
oxjooralc.)<o\o
'-{ Xi f- O\ O oO \O ta)
t---<O\<>r<\OO\
c.) <- t i+ rar \O \O 0a

.l-a

r{J

5

!l
'N
ari

){)

do
oö

.VN
=a
M e.t
e.i

\o \o

9\O

e{ (\
c{ ra

tr- O\

co .+
6 rr.1
(nv
a- go

O t--
F'r  (O
F.{ (.)

or o\
,-r C{
sr !v

(r)oo
a-$

ool



o\=:o\=

B38SN

trr h^ rn ra n
e'i N c.i c.i c.i

€ EE € €

r-- a\ ro o *
\d \o ,.i vi +

E$üE$
!r) crl rn * '-rG$$$8
,r oó \o 

-' 
Y1nnasB

#>
d Öí)
E( '
B- >;.
.o(o(É
L>>
r-* N

€ ' $ .$
o.U) s< {) €
d

SgNsNg

'af l.)- trt" .ar" tai^ vf
(r) V) rf) lat r.) ll.)

N c-.1 c'^t a.l c\t c.la! C-l N C{ e{ C.l

o^* r- o trt @

9=:*r=

$Bg$Es
EHFB$S
\T 0O t-. ..) oO F-r

nER$AX

$A=BEfiETFEEsJ
*sS=E €
6F8R$=ct € ch o .r t\|

-23 -

O-zrO' i\O\O

o o (\ c-a c.l o c\a
ÉrG!.{Öle{co6|

,.r- ,.r vl vr h" V)^ vr
.s .q**sf-í.+

r++$$"+.+.+

@
.+

v} to .o tr- o\ \o
=o\oaF=\o\o

o.-c^oHoÉ.<
C\SO\OCnl.rOO
oo c- r-r cO C (t .il
V) q) o\ $ ...i € .-{
O .-{ C.t \f \C \O ct
F.{ H t-r 

--r 
F--,r ...{ a-.1

oo €o\oo6sF-
+ o.+ co ra) o\ '-.88f i&=33
.-. ar) <. \o oo o.| \o
r-{ F F."r !-{ t-r t-{ ail

.+Oc.)O\O\OO\
V.) '- .-i C{ cT lf) ..-r
O oo '.-'l t.) o + \Ö
\O0O\Otac.-\o[.-
co<\OoOO-rO\
t-{ !."r_ !-r .-r N a.l N

+i
.q)
E
a

jó

E
)íl

or9*lroÉ\o\o

g33SNS3N

o^o-oooo()o
\r'' ..i t.i ri ,.l .ri .rí ..;

sssxsss$

vl '+ co ..-r o .i t-

= s = o.oiodÉ

rn \o or a.l o\ .-i oo +
ái O .l \o @ (-.| .n i...{
6oO\Ot.-oococí)c{
r. iOOcooo+a\.f|
o\ i  O *.. . l  cf)  t)  \oa. l

H t-{ P".,t t..,t F-{ t-,r a\J

SsNsBERs
= c\ + * a- ..1 ta) F-<
Yl(r)\O' ioO\O|r)|.)(J .-r N \f, la) t-- oo v)
- 

F..l r..l É{ t-l l-{ !-l e$

.ó)

.v

&
N
.t)

..4
X-:
tsH
NK
ő(/J
P.r -r



.Á

^o,_.\o\ov. ,-{ ,-.t !-a !-{

ooor.tc{e. loc. lÉ) co co N ..| N .o c.t

v) rrl l.) r.) v) v-r v) vl
c\c.tNe{Nc\c. lN

oooaoooaoooo@@
\o \o \o \o \o \o \t \o

\ c\ \o" t" <l o^ oo" \
@\ornt.)$.+a4c., l

ÉO.loC.|oooor.ro\F-c>F-c>lr)r*
c!C.tr .)ONO-.{!O
O\r--TOOOt.-OC.)O
S\OF-Oeqq.)\8f.
!...l !-l F.í tl c\l (\l c.i fo

r* F{ c.) tl 'Ó oo 0o ca
cr) Fr !-i C..l C{ F. 6 (\
oO N tf, C.l rn Cr (fi rnr.) o\ oo a.t c.t t.- (\a .-1
\O tr- O\ N ra) t- oO 

--'F{ F.{ r--r (\ (\ a.l (l\l <!

t\co.+o.-{ot-co
\OF- 'rFr()O\O<\O
r .)\oc\oolr)60\
\O .-{ cO O <. (\.l 0O (\
OO O a.r r.1 OO r-r a{ \O
Fr c.l t .l (\{ c.t co fr') $

OtnN$t.)cOQ'-{
c{F'rO'-{F-*SO
N(.<Ft\o.<o\ '-í
caOlr) 'n<F-|Óo\
F{ cO V-r OO (..l lar F-- N
o, lNNc. lcococolr)

r-rrcoov)o\o- '
OoO+O<tO'- i*
in rf) t-. <) lat O CO C-
AOCrIC-O$O\OO
o\N|Óot.)o(\sr
(\ cq co tí. <. rft l.) F-

!f
ő
üq
E
a

;9

ts
.}l ÚJ .

o\

Fr \o \o

NOO{
..| co Ö.

c\ lNoi

€@@
\t@\o

root-
idr cn C-l

o \o É,.r
Ö.-{ <.
o ca F-.
6e{<
|J.l |Ó tr-

\otf) l . l
r,A o\ *
rfi F-- Q
Yt r& aft
Y1 óc}|
rt: l l . l@



\o

(A\(,
N
tl
N

E.E
N t\

ó iN(\a \

s$
Fp
óÍN(\t \\
N=
ö i\j
NS
c.Í N(\ \\
N:
A i.'i
N;
:i .16

{E
Üo
.)G

r .E

lí*rsg*
i l{ , i  pEE

EI $EE $8fi
HlEő: .E=s
Ülo T ? .:  T T
Fl ,^'
IJil H c!

-25 -

ooo(\|(\ i t|oÖ|
É) (7) co (\. 6. c-. (í) (\

o.o.^o^o"o^o.o"q
$vStt{rr{f$.\t

C! e'.1 c.l C.l C\ C.l c.{ .{xxxxxxxld
-.(.) co co cn cq cO co ao

o.9=o.,9=9

o- \O" \O" q m" <t: oq
ÚoQr-*C.t* ' . t
u1 cq c{ ' -{c 'o\É

-Fa 
!-{ r-{ F{ !-{

É.!o\ la{too\
rr\9tracot l*o\
\o\p<|\OO-.r oo
trq\O-((O! 'rnO

Fa r-l Fa I F{ 6l

o\ - .  
l f i €  F .  (\{ oo\

s$N$6tF$.{dr.qr Y. l\oFFo
Fl

*\oc-F.r c i  rn ttr
6 :q cn t f- O,\ r.-) r'-
{(\*Fi .rÖ\o\o
\o F.. F € o\ o F. \^

i
5

{)
{Ú
€

xq
'Eü
t-.1 c-l
..';

ooo(t.Ö.Ö|oö .
É| ('l ..t t| t| (\| c.) (\

=IgSBBBBBB
O^ ra. oo" c\ 1c\ q q
(t- q\ (f) F- 

-r 
\O C.l 

-rc '*\0t. ' tn l ' -)+-tco

ca)(.r cn ca ca cA cO cO

oQr-\o €o\
oOOr-
€ t-{ É{

ti ra r+

rnOt-
r*r !t
o € (\ i\o-(\a

*s3$sRE6
Y) (p tr * o\ Ú) \t o{c{t laaco(.)**\o

.9
J

0.)
-vNv)
..o

-vtrEC)
9N

-.o r.n
rJ eq



-26 -

1) Az elosllírárcse felszerelésq a vetöeg.vségre.
A vctöegység csoroszlyája alá egy fabasábot helyeziink' ezálüal a dtpresáós

kaor'a szabaddá rníllik. Megtazitjtú az }Á21+s cllenanyát és a pillangós speoiális
csavít amely rög2iti a depressziós kamrát. A depressziós kaura kiemelése után
kivcszük e régi tfuosát és be helyezzttk az újat a régi négyszügletes tengelyre. A többi

'u*ff#;'ff#',*.inT""x1.*.árcsát a depressziós kamra felé forditott
bilmnyal szerekjilk fel.

A óegressáós karnrát és a magrtálÍ GtszereljÍih elöbb a tartáyt rögzitÓ
Mvat szmitjrrk meg majd a két biztositó anyát a depressziós kamrán' igyáz\Ia,
bogÜr a tiírcsa kiiu:nyen foroghasson, arnikor kézel megforgatjuk a talajtömtritö
kengkot. A két anyát a végénjól nreghuzzuk.

FIGYELEM!
Ha az elosztótiírcsa nehezeo forog a &pressziós kamra gyorsan kopik, a tárcsa

podb köernyen megrongárlodhat a náryzetes nyillás koriil. A talajtömöritö keréft
€ffidsa cstlrJ<enti a vetés pontosságát.
bL&a tréúeli kerekek felszerelése és a lránc berállitása.

Lecsava{uk a sziímyas anyát és a tömitéset, leemeljiik az áttéte| fedelét.
Megtazitjuk a láncfeszitti't (a csavar lemezárrek a rugóját leszereljtlk) es

kímeljtlk a láncot (miuüín leszerelttik a lríncfeszit<i gÓrgöjét). Az elosztótárcsa
tengstyének fiuatríból kivessztik a sasszeget, lecsava{uk a speciális anyát és
ki€nilsljük a régi lrfurckereket. Jobb'ra csava{uk a balmenetes anyát a talajtomörito
kerék tengelyéröl és kivessziik a régi lráurckereket.

Felszereljtik az rij kerekeket, a többi müveleteket forditott sonendbe végezük.
FIGYELEM!
Tilos az elosztótárcsa tengelyére Z:22-né| kisebb lrínckereket szerelni, mivel az

ebsztószerkezet fordulatszrírnrlumk növekedésével nem biztos a magvak
bennmaradiísa a tárcsa firrataiban s a vetési pontosság csökken.

Ha Z4/Z:22' ZF10/Z:22 látrckerekeket haszÍtálunk' az áttéteI láttc át 5
Bfutöv€l meg kell röüditeni'

A felhasznált lánckerekektöl fuggÖen a láncfeszitö rugójanak végét a fedél
rögzitöcsavarjának a lemezén található 3 furat egyíkél rögzitjiik be.
e) A tísztittókés beállit.ísa. (9.Rdz)

Ez a legigényesebb beállitási müvelet. A mikróméteres felszerelésáll a
tisáitókamrából (l), a felfogó rugoból (2), amely az adago|ő tatá|yra van rlgzitve
(4), a csiilarból (3) és az éllító csavarból (5), amelyet a (6) anya biztosit.

A mikróméteres felszerelés tisÍitókarjanak elülsö lábacskája a trírcsa (7) furatai
fölttt miiködik, a hátulsó pedig alatfuk, a tisztitókés helyezetét pedig az állitó csavar
(5)határozzamegaziilta|, hogy állandó érintkezésben van vele.a rugó nyomása alatt.

Miután a vetögépet a taktorhoz kapcsoltuk, a tartályokat ellátjuk vetömaggal,
a.6 exhausáort pediqtizembe helyeztik' a vetogépet kissé felemeljük a talajról, hogy
lfuel megforgatha{& a tÖmöritö kaekeket (Vigyazatlcsak elöre!). A (8) müanyag
lemeá, ame|y az elGfiót védi jobbra ebozditjuk' hogy megfigyelhessük a tarcsán
travö magot. A (6) @yát meglazitjuk, a tárcsát a talajtömöritö kerék forgatásával
szinten forgásba hoceuk és adig csavarjuk az (5) beálitó csavart amig a tarcsa
furataiban csak.egy'ery mag marad (igyáEya azonban, hogy egyetlen firrat sa



n',
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maradjon tirescn), ez1Jtán Í(,gzítjiik a (6) anyát és helyére igazitjuk a védÖlemeá
(ellenörizztik a védtlerrrcz (9) biztositó csavaÍját).

A tjsáitókés lábapskái ne érintsék a t&csát; biáositsrrnk
mm-es játékot.

FIGYELEMI
Az exhausáor depressziójrítrak a beríllitása a magvak

szerint történik, egy billentyti megfelelö elozdiüásával.
7. 1 .4' A nyomhuzók berállitása. ( 1 0.Rajz: l 1.Rajz).

A nyomhuzók szerkezet hósszá és a ktilönbözö
fiiggÉnyében a vetögépet két módszerrel rnezethetjtik étpedig:

a ketö köztt 0,3{,J ,

hektTliterténti, sulya

vetési sortávolságok

a) A naktor a nyomhuzó hagyta nyomot, üsszatértekor a bal elsö kerekével követi-ha
jobbra fordult-illetve a jobb elsö ker€kével, ha baha fordult; a taktu tehát sqjrít
nyoma és a bevetett t€rület köz&t halad (l0.Rajz).

A nyomhuzó bossz& a kowtkezö kfoleüol saínitjú ki:
A+B

t . :  -+ a
a

L : az atrívolság u-"ly,á oyomhuzó t&csát rrc$ezztü' a jobb-va a bdoldali szágÖ
csoroszlya közepétöl mérr,e;

A: a két szélst csoroszlyakani távolság;
B = a traktor két elsÓ kereke k.rizti távolság;
a:kén szonszédos sor közti Lívolság

A vázlatot felhasználhatjuk brírmely soÍtözti trirolság esetében az SPC 4, SP4
vetögépnél; 600 mm-a61 kisebb t.rívolságú csetébcn az SPC 6 vetögépeknél és 500
mm-nél kisebb távolságok esetében az SPC 8 vetögépeknél.
b) A traktor a nyomhuzó nyomát jobbra forduláskot a jobb elsö kerek vel, ba|ra
fordulrískor pedig a bal elsö kerekével követi, igy teh.it a traktor a bevetett területen
kivül halad (ll.Rajz).

Ebben az esetbea a következö képlettcl batározzú mcg a nyomhuzó hossát:

Á_B
l  -  -+a

2

A módszert a 900 és 1000 mm-e3 sortár'olságnál alkalma"zuk az SPC 4 tipusu
vetögépeknél, ffi, 7n, 800, 900 és 1000 'nm-es sortávolságrrál az src o
vcttgépeknél, és ó00,700, és 800 mm33 sortávolqÁnáI u SPC 8 vetÓgépeknél.
Gyorsabb állitás cé|jábó165znrljú a 3' táblázagq emlyben foltttntettÍik a 3 vetögép
tipus sánára kiszímitott távolságokat, fel téve' bogy a vetögtp normál sdmu
vettlegységekkel van felszerelve, a sorok közÍi megszokott tiivolság és az eltilst
foaktorkerekek nyomtávjának fiigvényéberr (oldymó&n, hogy a bevetett sorok ne
essenek az elülsö kerekek nyomába). BEJÁRAT

Célunk a nyomhuzó minimális sámu elnozditÁsaanégyzetes rudo
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3. Tábláud.

A rdokközti távolság nrrn' At€lqbrm!í6ter**
nyomtÉ\íamm.

A nymjelzö hossza"
mm. és a követés

4 clysgü t€úögtp€k'él
450
t00
ó@
7m
ffi
900

l0oo
6 o6/rfoüvetr'eÉÉnél

450
J@
@0
'10o
800

E 6Eégü vetÖgrpkÍél
4J0
500
ó00
700
800

1800
1900
1400
1400
19CI0
18m
1m0

1800
1900
1400
1400
1400

1800
1900
1600
r600
1900

222s (a)
2200 (a)
2450 (a)
2e0 (a)
28{D (a)
l3J0 o)
1550 O)

2415 (a)
2700 (a)
2m0 (b)
r75o (b)
2rm (b)

2e25 (a)
1300 o)
leoo o)
2350 (b)
2650 (b)

Miuüín megbatároztuk a nyomhuzó J' hogszat os a kdvotási ffidszert, a
bdlitásokat a következö sorrendben végezzürk
. Meghatrirozzuk a négyzetes rudon a nyomhuzó helyét-a nyomhuzó állitható
bosszátol ftiggöen.és ellentrizztik a kiszámitott távolságot. A nyomhuzók rudjainak
bossza és a tárcsák távolsága, amelyet a négyzetes rud közepétöl számitunk, bgyert
egyforma. Az sPc 4-700 és 800 mm.es távolságához, az SPC 6 450,700 és 800
qm-es t'.ívolság;thoz b nyomhuzókat a rud végeire szereljiik, a hosszuság beállitását
csupán a telesz}ópikus rudak segitségével végezzik. Az 145 mm-nél röüdebb hossz
*ciéo, u nyomhuzó felfiiggesztö részét a szélsö vettiegységen belül szereljiik fel a
tg,tővázra.
- BeríLllitjuk a vezér|ö sodronykábelek hosszát. A taktorhoz kapcsolt vetögÉpet
|eeresztiik, a beríllitást pedig azz'a| a kábellel kezdjtik, abely felé fordul a mtlködtetö
bidraulikus henger. A dugattyukar á||jolaz alsó holtponton'
. A nyomhuz& a ftldre eresztjilk és felszereljtik a kábelt szoritó kengyelekot, ugl,
bo$í a kábd 30.40 mm-es belogást nutrircn. I\4gtváh@tstiú a bidranliktls b€ís€r
ar&ry,ryltnot blyBsotá (e boállitott 4rcduó frlemclkedik) és bedlitjt{< a mffi
bercracü nyornhuzó kábelének hossz*t. Kótszer-háromszor ismételjtft a loercsztés
és ftlanelé*' és rnegfigyeljiik vríltakozó miiködéstiket.
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7 . l .5 . Az ékszijak feszességénck a trálliLísa.
Eá a mtive|etet az exhausztor csaprágrrín. levö állitógytirii szabályozó

dSamrjával vépzzbk, miután mcglazitottul az exhausáor ta{toján a 4 rögzitöcsavart.
Mindegyik szij ivbehajlása, 5.7 kilos nyomoerövel, 15 mm. legyen.

Ha a két áttétel-tárcsa nem egy sikon helyezkedik el, helyezztink az exhausztor
és a tartó közé állitólemezeket.

7.l.6. Az elszívóventilátor vákuum nacyságrának a beallitrísa
A viíkuu'm nagysága az elszivandó magok nagyságától és azok fajhgm

súlyuktól ffig' A 4a-táblázatban fel vannak tiintetve a ktilonb<izö vákuum nagy.sígok
(mm tüo) a szabályoző lapancs kllönbÓzö beallitrásanak megfelelöen, a 345o
ford/perc.es nominrílis ventilátor megbajtas esete'lr.

7.2' A mutráwa adagoló beríllitísa.
7.2'l. A sorokközti trívolság berí'lliüísa.

A sorok kÖzti tavolságot a vatöegységek beállitásával egyidtibcn végezzifu e|.
7.2.2' A növénvsor és a miitrágvasor köái ttívolsáe beállitasa'

A Növénysor és a mütrágyasor köÍi távolság beallitrísa (36 vagy 65 mm.) ugy
történik, hogy a csoroszlya taÍtőjátt a vetÖegység rögzitölemezén levó élsö vagy
második szereljtiú< be.
7.2.3. A mütráqva talajbaiuttatási mélyséeének a beállitrísa.

Beállitjuk a vetési mélységgel együtt. Az állitást egyforma vaw ktilönbözó
talajbujtatási mélységre végeáetjtik. Ha az összes mütrágya csoroszlyát a
vetömagcsoroszlyák mélységével mqgegyezö sikba állitjuk be, a ká mélység Ös
megeryezik. :

Ha ad akaqú. Hogy a müb{gya métyebben bcjusson a taliba, akkor a
vetögépet kis# mégemeljtik a traktor hid.raulikrn emeltszerkezetérek a segitsegével,
a mütrárycsotpszlyrákat pedig 20-30 nm-el lejie|b eresztjtik.

A mtit{gyacsorosdyá beállitását a rögzitörud csavarjának megkzitásrÍval' a
rogzitönrd fiigöleges elmozditásával És a csav* újra megszoritásával $gezziik.

Hogyha a talaj tomör vagy eryenetlen, megfeszitjiik a csoroszlya rágóit.
7.2.4. A miitníg.va mennyisége (kg/ha).

A mütrlfuya mennyiségét (kclhq) úgy állitjuk be, hogy modositjú az elosztók
fordulatszí'rnát. Az áttételi arány m$gvaltoztat|sával (l2.Rajz) ZIIZ|Í és zTIvZIy
fogaskerekekk eL, a 4. T ábIáuat adatai Ézerint.

Ennek rórdekében meglazitjú gz áttételek lánoait, a lríncfeszitö segitsegével'
kiemeljiik a kgrekeket, kicseréljtik titBt és üsszaszereljiik a két áttételi láncot.

EllenörizzÍik a mütrágya-fogyasztást, rövid tiívolságon mtiködtetve a gépet,
miközben a kihulló mtitrágyát zacskóba cyÜjtjiik. Az ellenörzést a következö
képlettel végeáetj tlk:

4a.Tb|ázat
A lapwcs beálliüísa I 2 ) 6 10
A vákuum naÉysága (mn Iüo) 220 330 395 420 500

A viíkuum berílliüísa után a beríllitríst röpitjtlk egy segits€gével.
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a,. ryrg Gsnu)
Q - az óhqitdt nti'|rágn msmyirég (kgb)..
q : a lemért miitnirya mnyirég (kg).
S:n x a x D(m').
n : a csoroszlyrík szírma.
a =asortávolság. [c'']
D = a megtett távolság. [n]

Ha a valóságos mütrág|afogyasztás eltér a tábtázfu ftlünt€Ú€ú
m.Ínyiségtöl, ami a mütrárya nedvességével vagy szemcséinek ns&ys&&wl
nrrnra*znato, korigríljuk a beállitrást a lrí'nckerekek srerelésének közeli változatávat.

l2.Rejz. Ax melc agitator = A kevenöcsiga úengelye.

Q= 1e3,3364t pttstn4 ahol:
aIN

n,- anuágÉ fajsulyq (kydn).
l l

I j - l6X -

I 
-'= 

ekTccolfuzelcény áttét€li r&y.
I r- ekTorolóozetrény az &suoÚp

ZW;ZN {!L
( z5-12

- ?z$.1?( Z7e!(

Ar melc ogito{63 -.'-

íB=0,55ón l

I
l  Z l-í2 dint iI
1 Z1rí5dinl iJ
i / 7l-|7 ó!a|i|
r z+-3.dlníij
I
I
l r
f-

z1; lg

12. Rojz

Hr dBsdtöÜti távolrágd báluk, vrgy más áüétcli ÜánÍ, vrgy nás.'
fr'qÚt' BiDd anik mc$nmrk rdva a tib|ázrtbo' ugy a Q a rajz dáti kQ|c{éwl' kj
bt. száoitani a mogfelelo mttEánna fo$nrrÍe Ht&onként.

?.?.5.Atan Eüfrségbeá']i ss'
A lánc rnegfeszitéserrek b€állitását a lancfeszitövel végezz{k, üzsziÍtes€Ít

elmozditva a fesátö rudját és elforditva a mozgatható kart. A liíncok ne legyenek
teljeseo kifeszitve, hanem hagyjunk 99Y kis ivbehajlást.
Q i n ngrrÁnoNKÉNTI rrairrnÁóyarocYAszTÁS NoRMAJA (KG/ha).
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4.Táb|ázat.

Sor I to,
szám

Miitrágya tiFrrs.
Urea Amonium- Szuper- Komplex

m, = 0,7ó. nitrat. foszfát. mütrágya.
m cO,87 m,:0,99 m":l,l

[ánckreftek.

WT rytm a:
0,45

a*
0,7 0,45

a-- a: a: a:
0,7 0,45 0,7 0,45 0,7

l .

..
B,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

10.

l l .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

?"3S9

5,898

5,{94

4,709

4,155

3,679

3,246

2,943

2,s97

2,291

2,077

1,833

1,623

r,41r
t,29E

1,145

I,038

0,916

0,888

0 7??

0,647

44

55

63

69

79

t9

l0l

l l l

126

143

157

t78

201

222

2s2
285

315

J)O

404

44s
505

34n2 34n2
34/15 34/12

34lí,| 34/|2

34t\s 34fl5

34t17 34n5

17 t12 34t12

t5tI2 34/12

17 tr5 34/12

15/15 34n2

15t17 34/12

t2lt5 34/12

t7ltz 17/12

t5lt2 17/12

t7n5 r'ttr2
l5llJ r'ilt2
t5n7 I7n2
t2n5 r7trz
12lt'1 17/12

t5n2 12n7
17 t15 72/17

15t15 12/17

28 51 33

36 ó3 41

40 72 4ó

43 79 Jt

s0 90 3t

5.7 l02 ó5

6s l l5 11

1t 127 82

81 144 92

92 163 105

101 180 i l6

tt4 204 131

129 230 148

|43 254 1ó3

162 2E8 tE5

183 326 210

202 360 231

229 i408 262

260 :463 297

286 510 328

324 5?8 371

58 37
'72 46

E2 53

90 5E

102 ffi

t 16 ,í1

131 84

144 93

164 101

186 119

205 131

232 r49
262. t68
289 tt6
327 ztL
37r 239
409 263
464 298
s26 33t
580 374
657 424

64 4l

t0 s2
91 58

100 64

lt4 J3

r2t E3
tu, ta
161 103

!82 117

206 r33
22',1 146

258 1óó

291 187

32r 2M
3A 234
413 265

45s 293

516 331

585 3',t6

645 4t4

730 469 I
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8.t. Kaóantaruása'
A miisza'ki kabamtartás a naponta és periodikusirn, a vcttigÉp tel kihasználási

ideje alatt végzendő kote|ezö müveletek ósszessége, meljeknek célja a
meghibrísodások és az id<jelÖtti kopások kiktiszöbcilése, valamint a vetögép optimális
mtikcidtetése.

A karbantaáshoz szti'kséges kevés idt nem vesz kárba, hanem a gé tökéletes
niiködését biztositja.
a) A naoi müszaki karbantartás, a müszak megkezdése, lefolyása és bcfejezése után

elvégzendö. A sztikséges idci' 20 perc a fertilizenel kombinrílt vetögépek esetében.
- A munka megkezdése elött:
- ellencirizziik a levego nyomasát a tömlÖkben és sztikscg esetén fujjuk fel Tket'
- a tömlö szelepe és szelepsapkája Iegyen mindig tökéletes állryoóan'
- tilos a tömlöket az elciirt nyomésniil kisebb vagy rÖgtönzött szelepelrkel ii,zem€lüetni,
a tlnlremenéshez vezethet.
- ellenörizztik a csavarkötések és a sasszegek állapoüít az esetlege laza keésekettit
meghuzzuk, az anyákat bebiaositjuk (föleg figyeljtlnk a szoritbkcngyddr
csava{aira, amelyek segitségével az egységek fel vannak sze'rclve a tartóváaa).
. ktilontis figyelemmel vizsgáljuk meg a vetögépek nakto'rtorkapcsol sasszegekc*, ar
exhausztor rtigzítö csava{ait, a mütágyatartályokat, a meghaitó kerefu*o{
nyomhuzók teleszkópikus rudjait és a sodrony kábelek bilinoseit.
- éllenörizziik a fertilizer teleszkópikus csöveinek sasszegeit, amelyek a tartílyokÉ
egymással összekötik.
- ellenÖrizztik a kardiíntengely rögzitését a lraktoron és a vetögép (a tongelyek helya
kapcsolását és a védök rögzitését).
- ellenörizziik a pneumatikus elosálsrorkezeteket és a pneumatikus tisxitób
mtiködését;
- tisáitsuk meg a portól a zsiroagkat és a csapfoy*at zsirozzuk éspedig a
kardánkeresztek csapágyait, a nyomhuzók kerékagyát és a l feszitö szer{<effi
csapágyait, használjunk RLIL l00 Ca 3 kenőzsir
. A müszak alatt:
. ha valahrfuryszor vetömaggal vagy mütráryával t<iltjiik meg a gépe! ellenörizziik a
lancáttételeket és a tisztittókés miikidését.
- ellenörizziik, vajon nincscnek-e folddel eltömve a csormzlyák és szti'kség esetán
tisztitsuk ki öket'
- A müszak után:
- a gépet megtisztitjuk a rárakodott földtel cs nÖvé$iffiadvrányotól;
. megtisztitjuk a mütrágya tratályokat (bdoéÉve az elosztószerkezetoks is) gE
telyesem kiüritjük tiket'

VIII. FEJEZET

- a láncáttételt megtisziduk az esetlegesen b€hsolt fötrdtöl, leszerelvén az áffi
fedelet. I
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- kiüritjük és kitisáitjuk a magfartáIyt' leszerelvén a depresszíós kamrát és az
osztótárcsát.

FIGYELEM!
Tilos a fertilizert mütragyával feltöltött állapotban állomásoztatni, mivel a

mütrágya megkeményedhet, a keverö ós elosztószerkezet pedig eltömtidhet!
b) Az idöszaki müszaki karbantartás 60 órai mjiködés utrírr:
- eIvégezziJk a napi müszaki karbantartási müveleteket, azon felül pedig a
következöket:
- ellenörizztik azegész gép állapotát és abeálitásokat;
- ellenörizzÍik az exlrausáor ékszijainak a feszességét;
- megtisztitjuk a pneumatikus elosztószerkezeteket (mindkét kamrát) a szennytol és a
zuzottmagvakiő|;
- vizzeI kimossuk az összes tartályokat és a mútrágya vezetö csöveket a fertilizatoron;

8.2. A gépek feliilvizsgálata'
A gépek felülvizsgálata evenként, a vetési idöszak befejezése után (200-250

órai mükÖdés) esedékes, altalános ellenörzés, az elkopott alkatrészek kicserélése és
felujitása céljából'

A feltilvizsgálat után rendszerint a raktiírozást is elökészitjtik.
E|végezzilk az e|itt karbantartási mtiveleteken kivtil a következtlket is:

- leszereljük a vetöegységeke talajtömöritö kerekeinek a csapágyait és a pneumatiktrs
elosáószerkezetek beörnlökamráit, petroletunmal lemossuk a tengelyek mtianyag
perselyeit és orsóit' kicserélytik az elkopott tomlögyürtiket' RUL 100-as kenözsirral
bekenjrik és felszereljük az újakat' A talajtömöritö kerekek csapágyait a negyzetes
keresztmetszetti rud felöli oldalrrkon is be kell zsirozni. Megengedheto a tengely és a
persely közti játék max'1,5 mm. a tömkeréknél és max.l nm. az etetökarnránál. a
rryornlrrrzónál és a rntitrágya dobozoknál.
- bezsirozzttk az elforditlrató rudak sarokvasait a keresztben szálliható vetögépeken és
a lrosszant szállitlrató vetögépek ftrtomtivek sarokvasát,
- ellenörizztik azáttéte|i szijakat és kicseréljiik a kopottakat;
- azegész gépet ellenörizztik'

A vetcigépek generáljavitása820 órat mriködés trtán esedékes. Ajanlatos, hogy a
generáljavitást szakképzett rntihelyekben végezzék.

8.3. A gépek be.iaratása.
Az űj vagy javitott gépeket be kell járatni. A bejárarást speciális próbapadon

vagy mezon végezzik, elöbb 4 órán át, arnely idö a|att a gép haladási sebessége nem
lehet több óránként 3-4 Km/h.

A bejáratás alatt ellenörizztik tüzetesen az áÍtéteI müködését, a csapágyak
melegedését, a beríülitások stabilitását.

A beállitás után a csavarkötéseket meghuzzuk.

8.4. A gépek tarolása.
A gépek tárolását, speciálisan berendezett tríLroló felülete n végezzik e|,
A talaj és növényrésszecskéktöl megtisáitott vetögépet, a raktfuozó feliiletre

állitjuk és elvégezztik a következö mliveleteket:
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- a rozsdásoddt fetOÍeteket újra festiiik;
. leszereljük u áttéte|i láncokat, petroleummal megmossuk oket' majd felmelegitett
kenözsirba mártjuk és a zsir lessorgása után elraktiírozak; a liíncok megcirresére és
éIettartamuk meghosszabbitrísrír.a mint legiot}b modszert ajránljuk a juhfaggyuban valf
lai{özést;
- tres.zereljtik az ékszijakat, szapannal és langyos vizze| lemossuk öket,
meg$afoad.isuk rrtán sikponal behintjÍik és elraktríLrozzuk;.
- lelzereljtik a gumi elszivócsöveket, langyos vizzel és szappannal lemossuk öket,
sziffadts dán sikporral hintjtik be és a raktrírba helyezziik el, igyáuva, hogy ne
csavaro(ianak össze és teljesen kinyujtott állapotban fekiidjenek;
- leszeroljttk az elosztótárcsiíkat es a vetöegység lánckerekeit, petroleumban lemosuk
öket, vékonyan zsirozzuk és raktiirtan tiíroljuk a vetögép többi tartozékaival eggyütt;
- gondosan lezarjrrk a vetömag és mtitrágya tartályok fedeleit;
- leeresájtik a támkerekeket, levessziik roluk az abroncsokat, tömlcik vizzel
kimossuk, szíradás utiín sihponal behintjtik, ezlltín a raktárban t.ároljtik öket. Az
abroncsokat frggoleges helyezetben állvrfuryokra helyezztik, idonként megforgatva
öket;
- a csoroszlyák munkafelü|eteit vékony zsinéteggel vonjuk be;
- a mütrágya vezetö csöveit leszereljtik, üzben jól megmossuk és tároljuk a
raktárban;
- a vetögép összes rugoit mentesitsiik a feszültségtöl;

A, ísy elökészitett gépet a támasztólábra támasztjuk és felducoljú, hogy a
vetiegységek legalább l0 cm.re legyenek apadlozattó.

HaaraktÍtozási idc'szak hosszu, havonta legalább egyszer egyszer ellenörizztik,
hogy a vetögépek állapotát.

A raktározási idö után vígyáni kell arra, hogy az áttételi láncokat'
liínckerekeket és elosáoszerkezeteket haszrálat elött petroleummal lemossuk.

IX. FEJEZET.
ÜzBtvmlrBrÉsI urnstrÁsox.

MielÖtt a vetigépet üzembe helyeznénk a következöket kell szemelött tartani:
- A munkat akkor kezdhetjtik meg' ha a vetögép felszerelése hiránytalan ha a
karbantatási müveleteket elvégeztiik, a gépelemek álapota hibátlau és ha a
traktoristát felkészitettiik a vetögép kezelésére és a felszerelt elostótiircsiík a tfuolásuk
utan jól meglettek tisáitva.
- A két oldalsó vonórud fiiggöleges feszitöelemei legyenek a hosszabbitott firratba
szerelve. ;' -F .
- Az SPC E FS vetögépek nagyobb sulya miatt javasoljuk a Íaktor qlü$ részének a

megterhelését kb' 250 kg-al (nehezékek, vagy folyadékkal telt tartáLly).
- Nem ajanlatos a 8 soros vetogépet összeszerelni más felszerelésekkel (folyékony
növényirtó vegyszerek szórására vagy rovarirto vegyszerek szorásiíra hivatott
egységskkel), csak abban az esetben ha az összeszerelt kombinált egységnek
lrosszirányban is és keresáirrínry ban is biztositva van az állandósága és az egy
kerékre esö terhelés nem halajdag'eg a megengedett értéket.
. Csak tisáa magot használjunk, nehogy a pneumatikus elosztók eldugu janak
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- Tilos a vetögép tartályaiba darabos mntrágyát tölteni' Kizáro|ag szitraz, tisúa
anyagot hasznáLljunk és a zsiákokat kÖzvetlenül a gép feltöltése pillanatában nyissuk
fel.
- Egy újparcella elvetésének megkezdése e|ött az elsö sorozat vetés elöszÖr ki kell
jelölni jelzökkel.
- Ajrínlatos a végeknélvaló megtérést ,,vetélö'' modszer szerint véges ez|évén a|eg
racionálisabb megoldás a szimetrikus gépek esetében
- Amikor kiemeljiik a vetÖgépet a talajból, lrogy megfordullrassunk vel kapcsoljuk ki
elöbb a traktor eröáttételét" ellenkezö esetben a kardrínr áttétel meghibásodik.
- Amikor a ta|ajra eresájiik a vetögépet, jarjunk el lassan és óvato san, ellenkezci
es€tben a csorosáyák belemélyednek a földbe és eltömÖdnek.
- Tilos a vetögépet visszafelé elmozditani arnikor a vetöegységek a talajon fektisznek,
mert a talejtömötfuö kerekek fogaskerekei meglazulnak, a csoroszlyiík pedig
eltcimödnek.
- A munkanap után ne hagjuk a vetögépet a mtitrágyacsoroszlyákra ne hezülni.
Emeljiik fel a csoroszlyÍú<at, vagy ducoljuk fel a tiímkerekek s igy a vetögép a
tiímkerekekre és a két gumiabroncsos kerékre tárnaszkodik.
- A |ejtös terepeken (8-l2) csak négy felszere|t vetögép dolgozlrat.
- A keresáirányban szríLllitható vetögépeken az áIithatő rudakat hajlitsuk elöre a
szállitás tattatnára, hogy az állitható rudakra szerelt egységek ne érintsék a földet'
ameljtik meg öket, s ennek érdekében szereljiik rájuk a tartozék készletben
rendelkezésre álló alátéteket a rugós rudak végére.
- A behajlitható tartovÍnas vetögépnél a szállitás alkalmával a behajlitott részre
felszerelt vetöegységeket fel kell emelni (a rugókat össze kell nyomni és a rudak 2.3.
Rajz, kijönnek a lemez fiileiböl l1.), adig amig a 13' Rajzon ábriuo|t távolitók
beszerellretök a rugóka, a hatoldalrr fej és a fiill közé (11.3.Rajz)'

13. Rojz

- A szallitás elött, ellenörizziik a nyomjelzök fiiggöleges rogzitését (láncos
to1ózánal)'

X.FEIEZET.
MUNKAVÉDELMI UTASITÁSOK.

A ba]esetek elkerülése végett sztikséges batartani a következö utasitásokat:
- Tilos a vetögépeken személyeket szállitani.
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- Tilos a hilméretes vetögépcket közutakon k<'dösid(Écn, vagy tólméretjc|zÖ nélktt
szrílIitani.
. Tilos a vetögépct miiködésközben beéllitani, javitani vagy zsiroai.
- A hidraulikus emelöszertezet emelörudjainak csatolocsapjai mindig be kell
legyenek biáositva, ellenkezö esetben tilos a gép tizemeltetése. .
- A mütrágya és rovarirtószerek kezelése közben tartsuk be a mérgezö myago}ra
vonatkozó munkavédelmi elöirrísokat.
- Kötelezö a védö-munkaruha, gumicsizma, arcvédÖ és kesztyÍi üsclése.
- Ne tartoz,kodjunk az exhausztorból áramló levegö terében, mert zuzott magvalnl
vagy mér gezÓ port tartalmazhatnak.
- Tilos a gép miiktdése mindadig' amig a kard"ínáttétel védöpajzsait fel nem szereltti.k
és meg nem gyözödttink arról, hogy azok helyesen rÍigzitve vannak, lríncocskák által.
- Minden karbantarhísi müveletet, gyorsjavitást, a kard kardríurtengely kapcsolását
csak a motor lerílliíása utrín végezhetjtik el.
- Az eröáttéte|i hornyozott tengely végére védöpajzsot kell szerclni.
. Tilos a vetÖgépet alrkor használni, amikor a kardántengcly védöi hibrísak.
- A kardiíntengely be-és kikapcsolásakor tilos a vedtpajzsokat kopácsolni.
- A kardrí'rrtengelyt ne terheljiik meg radiálisan (pl. nyomás, rálépés, nehezékek
rátrelyezése).
- Munkába induláskor ellenörizztik' nem taÍtozkodik-e valaki a munkaterületen.
- Ha a vetögépet emelÓdaruval mozgatjuk, felfliggesáésre csak a tartókeret felsö
részén található fiileket használjuk, a}rová rögzittidik a taktor központi emelörudja is.

FIGYELEMI
A gép a szállitás alkalmával fel van szerelve egy 990.3.10l.0. jelzésü

kardántengelyel, amejnek a csukloik kiizti távolsága la61l.-*= 400/570 mm
A sziikséges kardrfurtengely hossza fiigg a használt traktor tipustól és

megtörténhetik, hogy a gépbe beszerelt kardrínrtengely:lhossza tul nagy legyen. Ez
esetben ha nem röviditttink, komoly rongálodások állhatnak be.

Az ellenorzést a következö midon végezziik el:
- hozzákapcsoljuk a vetögépet a taktorhoz egy üzszintcs átlásban;
- fel emeljtik és le eresztjiik a vetögépct, anig a üaktr telyesitményleadó tengely
vége és a vetögép tengely vágei között kialakul egy minimális távolság;
- a teljesen öSszenyomott kardántengell bcszereljiik a traktor és a vetögép
tengelyeinek össz€kötéSe érdekében; Haezek összekapcsolásához meg kell nyujtaní a
teljesen összenyomott kardrílrtengelyt Iega|á|2O mm-el (Lo:min.2O mm.) akkor nincs
szükség a kardántengely roüditére, tehát megfelelö' Ha hosszabb, akor röviditti'nk a
fentebbi feltétel eléréséig.

A röviditést ugyanazzal az.értékkel,mind a két csÖnn és mind a két védön el kell
végezni (be kell .tartani ,egy .másik szabiíly't is ami szerint a védök 20 mm-el
rüvidebbek kell legyenek a csöveknél)'

XI. FEJEZET.
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l4. Rajz. . APP: telyesitménytleadó tengely.
. ARP = telyesitménytfefuwÓtcnssb.
- butonul de blocare :rfgriilb gpnb.

FIGYELEM!
Tilos lsetas€t'b'rind óo nrm-e* lrd&rrensely rsszedotgozó .nrcQp"myr)

iirre*ltetni, mives cz sÉűbcr korno*y tm}refi}eÍé$ áftd bc'
. Biaosíl$k be forgiás d|a aYpdöket tfucocskálhál.
. Ne dolgozzunk vedok né|kÜú ragy hibás védőkkel.
- Tilos a kaúíntengelyeket felfrggesáeni a láncocst* által.
- Rrüdités után, a levágott végé&et reszelövel megÍisditsdt , & jőw.afrcd,.
- Más modosiüísok tiltva vanna&'

ulonul de
/occrre
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