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K tomuto dokumentu

1.1

Platnost

1

K tomuto dokumentu

1.1

Platnost
Tento dokument platí pro:
Příslušenství:
Typ stroje:

1.2

B133 – Hydraulické nastavení odlehčení
EasyCut R 280
EasyCut R 280 CV
EasyCut R 320 CR
EasyCut R 360

EasyCut R 280 CR
EasyCut R 320
EasyCut R 320 CV

Doobjednání
Pokud by se tento dokument poškodil natolik, že by byl nepoužitelný, můžete si pod číslem
dokumentu uvedeným na obálce objednat náhradní dokument. Tento dokument lze také online
stáhnout z Mediathek KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3

Další platné dokumenty
Pro zajištění bezpečného a řádného používání je nutné dodržovat následující platné
dokumenty.
•
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Provozní návod příslušného stroje
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Bezpečnost

2

Význam doplňku k provoznímu návodu

2.1

Bezpečnost
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení základních bezpečnostních pokynů
Při nedodržení základních bezpečnostních pokynů může dojít k vážným až smrtelným úrazům
osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat základní bezpečnostní pokyny
uvedené v provozním návodu.

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečnostních postupů
Při nedodržení bezpečnostních postupů může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby nedocházelo k úrazům, je nutné si přečíst a dodržovat bezpečnostní postupy
uvedené v provozním návodu.

INFORMACE
Základní bezpečnostní upozornění jsou podle typu stroje uvedena v kapitole Bezpečnost,
„Základní bezpečnostní upozornění“ nebo v kapitole „Bezpečnost“ provozního návodu stroje.

2.1

Význam doplňku k provoznímu návodu
Dodatek k provoznímu návodu je důležitý dokument a je součástí stroje. Je určen uživateli a
obsahuje bezpečnostně-relevantní údaje.
Při nedodržení doplňku k provoznímu návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Před prvním použitím stroje si přečtěte celou kapitolu "Bezpečnost" příslušného provozního
návodu a řiďte se jí, viz strana 4.
 Před zahájením práce si navíc přečtěte příslušné oddíly v příslušném provozním návodu a
řiďte se jimi, viz strana 4.
 Doplněk provozního návodu uložte tak, aby ho měl uživatel stroje vždy po ruce.
 Doplněk provozního návodu předejte dalším uživatelům stroje.
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Uvedení do provozu

3.1

Připojení hydraulických hadic

3

Uvedení do provozu
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

3.1

Připojení hydraulických hadic

KMG000-076

 Uvolněte tlak z hydrauliky traktoru.
 Zastavte a zajistěte stroj, viz kapitola Bezpečnost provozního návodu, část "Zastavení a
zajištění stroje".
 Vyčistěte a vysušte spojení hydraulickými rychlospojkami.
 Hydraulické hadice (3+/3-) připojte k dvojčinné řídicí jednotce traktoru.
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Ovládání

4

Sekání

4.1

Ovládání
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

4.1

Sekání
Příprava pro sekání
ü Stroj se nachází v pracovní poloze.

Sekání
 Před zajetím do pokosu zapněte při volnoběhu vývodový hřídel traktoru a pomalu zvyšujte
na jmenovité otáčky stroje.
 Zajeďte do pokosu.
 Během sekání kontrolujte tlak na půdu, viz strana 8.
 Aby byla čistá a stejnoměrná výška řezu, přizpůsobte rychlost jízdy a sekání podmínkám
nasazení (půdní podmínky, výška, hustota a stav pokosu).
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Nastavení

5.1

Nastavení odlehčovací pružiny (odlehčovacích pružin)

5

Nastavení
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při nedodržení provozního návodu
Při nedodržení provozního návodu může dojít k vážným až smrtelným úrazům osob.
 Aby se předcházelo úrazům, je nutné přečtení a dodržování provozního návodu.
 Dbejte výstražných poknů v příslušné kapitole provozního návodu.

5.1

Nastavení odlehčovací pružiny (odlehčovacích pružin)
Odlehčovacími pružinami (1) se místním podmínkám přizpůsobí tlak žací lišty na půdu. K
šetření travnatého povrchu musí být žací lišta natolik odlehčena, aby při sekání neposkakovala,
a aby na podloží také nezanechávala žádné stopy po drhnutí.

1

2
1

2

KM000-533

EasyCut R 280/320

EasyCut R280/320 CV/CR, EasyCut R 360

Zvýšení/snížení tlaku na půdu
Hydraulické hadice (3+/3-) pro hydraulické přestavení odlehčení nemusí být během nasazení
nezbytně připojeny k hydraulice traktoru. V tom případě však nelze měnit tlak žací lišty na půdu
během použití.
ü Hydraulické hadice (3+/3-) jsou připojeny k dvojčinné řídicí jednotce.
 Aktivujte řídicí jednotku (3+/3-), dokud se nezobrazí požadovaný odlehčovací tlak.
Æ Čím vyšší je odlehčovací tlak, tím nižší je tlak na půdu.
Æ Čím nižší odlehčovací tlak, tím vyšší je tlak na půdu.
Odlehčovací tlak lze odečíst na manometru (2). Nastavte tlak na půdu podle půdních podmínek.
Doporučený odlehčovací tlak: 50–100 bar.
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