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1 Tehnica securitatii muncii 

1.1 Prezentarea general� a prevederilor de tehnica securit��ii muncii 

ATEN�IE!

Acesta este simbolul de aten�ionare privind aspectele de tehnica 

securit��ii muncii. 

Dac� sesiza�i acest simbol pe utilaj sau în acest manual de operare,  

fi�i foarte aten�i deoarece nerespectarea prevederilor aferente poate duce la 

producerea de accidente. Citi�i cu aten�ie fiecare indica�iile si dispozi�iile de 

securitate pe care le g�si�i pe utilaj sau în manualul utilajului �i pentru a evita 

accidentele grave sau chiar fatale, respecta�i în totalitate aceste prevederi! 

ATEN�IE!
P�stra�i semnele �i etichetele de securitate în condi�ii de 

vizibilitate bun�, completa�i-le în cazul lipsei acestora sau dac�

sunt incomplete sau deteriorate! Etichetele de securitate pot fi 

ob�inute de la produc�tor. ESTE INTERZIS� îndep�rtarea 

etichetelor de pe utilaj! 

ATEN�IE!
Inainte de punerea în func�iune a utilajului, citi�i manualul de 

utilizare pentru cunoaste cum trebuie exploatat, verificat �i 

între�inut utilajul în condi�ii de siguran��. Nu l�sa�i pe nimeni s�

exploateze utilajul f�r� a respecta prevederile! 
1.326.700 

P�stra�i utilajul în stare corespunz�toare de utilizare! Modific�rile realizate de 

persoane neacreditate, nu sunt permise, acestea putand afecta func�iile 

echipamentului, perioada lui de utilizare �i securitatea în munc�. 

1.2 Semnifica�iile etichetelor de securitate 

Rolul etichetelor este de a da indica�ii clare de alertare, referitoare la pericole, 

persoanelor din apropierea utilajului, în vederea reducerii la minim a riscurilor de 

accidentare. Din aceast� cauz� este important ca aceste etichete s� poat� fi u�or 

lizibile �i s� fie complete. 
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a. Anterior oric�ror lucr�ri efectuate la utilaj (între�inere, 

gresare, etc.) opri�i motorul combinei �i scoate�i cheia de 

contact! 

1.326.703 

b. În cazul în care a�i oprit motorul combinei cu echipamentul 

în pozi�ie ridicat�, pentru sprijinul  cilindrului de lucru al 

combinei utiliza�i un dispozitiv de prevenire a c�derii 

accidentale a echipamentului �i evitarea accidentelor! 

1.326.701 

c. P�stra�i o distan�� corespunz�toare fa�� de utilajul în 

func�iune! 

Apropierea de utilaj se face doar dup� ce acesta a fost oprit 

�i toate elementele sale aflate în miscare s-au oprit 

deasemenea. 
1.315.438 

d. P�stra�i distan�a fa�� de piesele utilajului aflate în mi�care 

de rota�ie! Cilindri de m�run�ire ai culeg�torului de �tiule�i �i 

alte piese active nu pot fi acoperite complet datorit� func�iei 

acestora. Nu pune�i manual coceni de porumb sau alte 

materiale în utilajul în func�iune �i nu încerca�i s� elimina�i 

manual înfund�rile! Cilindri de m�run�ire vor trage coceanul 

cu o vitez� mai mare decât viteza cu care l�sa�i din mân�

materialul. Pentru evitarea accident�rilor �i a accidentelor 

mortale, opri�i întotdeauna motorul înainte de a elimina 

înfund�rile! 

1.326.702 

e. Niciodat� s� nu deschide�i sau s� îndep�rta�i ap�r�torile de 

siguran�� atunci când motorul combinei se afl� în func�iune! 

P�stra�i toate ap�r�torile la locul lor! Evita�i contactul dintre 

mâini, picioare sau oricare parte a corpului, respectiv ale 

îmbr�c�min�ii, cu piesele rotative în mi�care! Înainte de a v�

apropia de elementele in miscare a�tepta�i pân� acestea se 

opresc definitiv! 

  

1.326.705 1.326.704  
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f. Evita�i contuziile, zdrobirile! 

Culeg�torul de �tiule�i deta�at �i nefixat, poate c�dea în 

mod nea�teptat, de accea, p�stra�i distan�a fa�� de utilaj 

chiar si in aceasta în aceast� stare! 

1.315.439 

g. Reglarea pieselor în mi�care, poate cauza prinderea �i 

vatamarea grav� a unor p�r�i ale corpului. Aceste zone 

periculoase sunt semnalate cu aceast� etichet�. Niciodat�

s� nu lucra�i în aceste zone cu pericol de prindere pân�

când nu v� asigura�i c� echipamentul este oprit complet! 
1.315.590 

h. Dac� motorul combinei este în func�iune aceasta poate s�

porneasc� în mod nea�teptat. Niciodat� s� nu sta�i între 

echipament �i combin�, cât timp motorul combinei este în 

func�iune! 

1.326.706 

i. În cazul echipamentelor prev�zute cu toc�toare de coceni 

pericolul arunc�rii de obiecte din utilaj este mai ridicat. Nu 

sta�i în apropierea utilajului în func�iune!  Respecta�i 

prevederile de între�inere ale cu�itelor toc�toarelor de 

coceni! 
1.315.440 

j. În cazul unor utilaje care se pot rabata exist� pericolul de 

c�derea accidental� a elementelor rabatabile. Este interzis�

sta�ionarea sub �i în zona de ac�iune a elementelor 

rabatabile 

�

1.326.707 

k. Pe unele echipamente se g�sesc sisteme hidraulice de 

mare presiune. În cazul unor sisteme aflate sub presiune 

este interzis� demontarea furtunurilor, sau supunerea la 

ac�iuni exterioare care s� produc� avarierea acestora. 

1.332.254 
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l. Sensul de rota�ie al axelor de ac�ionare. 

1.332.252-3 

m. Având în vedere c� lungimea total� a combinei �i al 

adaptorului remorc� dep��e�te lungimea de 12,0 m, 

respectiv 18,75 m, ma�ina se consider� un vehicul cu 

gabarit dep��it. Vehiculele agricole cu gabarit dep��it pot 

participa la traficul rutier doar cu acordul administratorului 

de drum (cu certificat de circula�ie). 

1.332.251 

1.3 Montarea etichetelor de siguran��

���	A�A�A���BC�D	B���	A�A�A ���BC�D	B ���DD�BDE

���D��	EE

cadru 
pliabil 
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ATENFIE!  

În figur� am eviden�iat a�ezarea etichetelor doar pe o parte a 

adaptorului, dar în realitate acestea trebuie a�ezate simetric pe 

cele dou� p�r�i ale acestuia! 

În cazul deterior�rii sau lipsei etichetelor acestea trebuie 

înlocuite de îndat�!

1.4 Lista zonelor periculoase

Nr. Piesa, dispozitivul periclitant Pericolul 

1. Cilindri de m�run�ire, lan�urile cu gheare Pericol de ag��are, înf��urare, ag��are 

2. Transportorul melc Pericol de t�iere �i înf��urare, ag��are 

3. Ap�r�tori laterale Pericol de zdrobire, de prinderea unor p�r�i 

ale corpului 

4. Ac�ionarea cu lan� Pericol de ag��are, înf��urare, ag��are 

5. Ax cardanic Pericol de înf��urare 

6. Spa�iul dintre combin� �i culeg�torul de �tiule�i Pericol de lovire, acro�are, zdrobi 

7. Toc�torul de coceni Pericol de aruncare de material tocat, de 

t�iere, de lovire 

8. Ap�r�tori, vârfuri Pericol de alunecare, de împiedicare 

9. Echipament in pozi�ie ridicat� Pericol de zdrobire, alunecare 

10. Sistem hidraulic Injectarea de lichide la mare presiune 

C

�
D
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2 Introducere 

Stimate Cump�r�tor! 

V� mul�umim c� a�i ales produsul nostru. În prezentarea de mai jos am dori s� v�

ajut�m, s� v� d�m câteva informa�ii utile privind exploatarea optim� a 

echipamentelor de cules proumb. Dumneavoastr� a�i achizi�ionat un culeg�tor de 

�tiule�i construit pe baza unor principii moderne, dar înainte de punerea în func�iune 

a acestuia, v� rug�m s� citi�i cu aten�ie manualul de operare. 

Manualul tehnic con�ine instruc�iuni atât pentru utilajul prev�zut cu cilindri de 

m�run�ire canelate, cât �i pentru cel cu cilindri de m�run�ire cu 4 cu�ite. Aceste 

instruc�iuni sunt valabile, în lipsa unei descrieri speciale, pentru ambele modele.

Culeg�torii de �tiule�i sunt construi�i în variantele cu structur� fix� pentru 6,8,12 

rânduri, cât �i în cea rabatabil�, pentru 6,8,9,12 rânduri, cu posibilitatea de 

decuplare a toc�torului de coceni. 

ATENFIE! 

Fiecare utilaj produs de noi dispune de însemnul CE, care arat�

c� produsul corespunde cerin�elor Uniunii Europene aferente, 

atât din punctul de vedere al securit��ii tehnice, cât �i din cel al 

pie�ei. Produsele care dispun de acest însemn pot fi valorificate 

în toate statele Uniunii Europene. 

ATEN�IE! 

Fabricantul nu-�i asum� r�spunderea pentru daunele, 

accidentele rezultate din nerespectarea instruc�iunilor din 

manualul de utilizare!
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3 Destina�ie, func�ionare, exploatare 

Culeg�torul de �tiule�i, care se poate monta pe orice tip de combin�, în func�ie de 

tip, este destinat recolt�rii porumbului ajuns la maturitate, sem�nat în rânduri la 

distan�e între 50,8-76,2 cm (20"-30�). 

Desprinderea �tiule�ilor de porumb de pe coceni se realizeaz� de c�tre val�urile de 

deta�are, a�ezate unul lâng� cealalt. 

În figura al�turat� v� prezent�m func�ia de rupere a val�urilor de 

deta�are. Cocenii (4) ajun�i, între val�urile de deta�are (3), între 

cilindrii de m�run�ire (1,2), sunt tra�i în jos de ace�tia, cilindrii 

rotindu-se, unul fa�� de cel�lalt, în sens opus.  Stiuletele de 

porumb (5) ajuns la val�urile de deta�are (3), se loveste de 

acestea �i se va desprinde de cocean. În continuare �tiuletele 

de porumb (5) ajunge, cu ajutorul lan�urilor cu gheare (6) de 

deasupra val�urilor de deta�are, în jgheabul de transport (7) al 

culeg�torului de �tiule�i, de unde melcul transportor (8) îl duce 

la centrul jgheabului �i îl transfer� transportorului central al 

combinei. Ulterior desprinderii �tiuletelui de porumb (5), 

coceanul (4) ajunge sub sec�ia de deta�are. 

Dac� culeg�torul de �tiule�i este prev�zut �i cu toc�tor de 

coceni atunci coceanul, ajuns sub sec�ia de deta�are, va fi 

m�run�it, respectiv fragmentat de toc�torul de coceni (9), situat 

sub sectia de detasare �i spre spatele ei. 

ATEN�IE! 

Echipamentul în sine nu poate func�iona independent, acesta î�i 

poate realiza func�ia doar prin montarea pe combin�, de aceea, 

pentru asigurarea securit��ii muncii, este absolut necesar s� se 

respecte regulile referitoare la tehnica securitatii muncii pe combin�. 

Desf��urarea activit��ii se poate face doar de personal calificat. 
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Culeg�torul de �tiule�i este ac�ionat de la axul de tranzit al transportorului central al 

combinei, printr-un ax cardanic. Axul cardanic, ac�ionat de combin� transfer�

mi�carea, printr-un alt ax cardanic, c�tre sec�ia de deta�are. Axele sec�iei de 

deta�are î�i transfer� ac�ionarea prin cuplaje cu lan�uri. 

Echipamentul dispune de protec�ie împotriva suprasolicit�rii. Fiecare sec�ie de 

deta�are este prev�zut� cu un comutator de siguran��, a�ezat pe axul intermediar 

al sec�iei de deta�are. 

Ac�ionarea transportorului melcat se realizeaz� prin ac�ionare cu lan�. În cazul 

utilajelor destinate recolt�rii a 6 �i 8 rânduri ac�ionarea melcului se face cu ajutorul 

axului intermediar al sec�iei de deta�are lateral� din stânga. În cazul utilajelor 

destinate recolt�rii a 12 rânduri melcul transportor este ac�ionat din ambele p�r�i 

laterale ale adaptorului. �i melcul dispune de protec�ie împotriva suprasolicit�rii. 

Melcul dispune deasemenea de un comutator de protec�ie montat în roata din�at�

de pe axul melcului. 

Deoarece echipamentul nu func�ioneaz� în mod independent, ac�ionarea acestuia 

se realizeaz�, ulterior mont�rii adaptorului pe combin� (vezi Montare) �i a efectu�rii 

reglajelor necesare, asem�n�tor cu ac�ionarea secer�torii combinei, din cabina de 

comand� a combinei. 

Dup� instalarea pe combina, echipamentul este gata pentru începerea recolt�rii, 

tinind insa seama de urmatoarele: 

1. Dup� un semnal sonor scurt, porni�i motorul combinei! 

2. Dup� ce v-a�i convins c� nu este nici o persoan� în apropierea 

echipamentului, l�sa�i-l în jos, astfel încât talpa de alunecare a sec�iei de 

deta�are s� fie la 8-15 cm de sol - în cazul unui reglaj corect vârfurile 

desp�r�itoarelor de rânduri ating solul - dup� care cupla�i ac�ionarea 

echipamentului! 

ATEN�IE!  

Punerea în func�iune a culeg�torului de �tiule�i este permis�

doar în pozi�ia de recoltare (de exploatare). 

3. Începe�i recoltarea din direc�ia de sem�nare a porumbului! 

4. Deplasa�i echipamentul, direc�ionat pe rânduri, la viteza recomandat� pentru 

recoltare (7-8 km/or�)! 
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Oprire de urgen��: 

Pe parcursul recolt�rii se pot ivi evenimente nea�teptate, când este necesar�

oprirea rapid� a echipamentului (oprirea ac�ion�rii �i oprirea combinei). 

Acestea pot fi, de ex. :  

- accidentele 

- materiale str�ine din masa de recoltat (furtun de iriga�ie, conduct� de gaz, etc.) 

care au ajuns în adaptor, 

- suprasolicitare (cuplajele de siguran�� se decupleaz�), 

- înfundare, 

- alte defecte în func�ionare, defec�iuni ale utilajului. 

ATEN�IE! 

Echipamentul nu dispune de dispozitiv de oprire de urgen��, 

oprirea de urgen�� a acestuia se efectueaz� din cabina 

combinei. Respecta�i neap�rat prevederile referitoare la 

combin�, privind oprirea de urgen�� a adaptorului! 

Este INTERZIS� p�r�sirea cabinei de comand� în timpul 

func�ion�rii echipamentului! 
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Utilizarea neconform� a echipamentului de recoltare poate consta în: 
- Recoltarea în alt� direc�ie decât cea de sem�nat: 

Echipamentul este potrivit doar recolt�rii în direc�ia de sem�nat (dependent de 

rânduri), în cazul recolt�rii din alt� direc�ie, respectiv dac� distan�a dintre 

rânduri nu este corespunz�toare parametrii recolt�rii se vor degrada în mod 

considerabil (pierderi de boabe, m�run�irea necorespunz�toare a cocenilor). 

- Echipamentul este pozi�ionat prea sus în timpul recolt�rii: 

Toc�torul de coceni este montat în mod rigid pe echipament, astfel, în cazul 

când acesta func�ioneaz� la o în�l�ime mai mare (distan�a dintre talpa de 

alunecare �i sol este mai mare de 15 cm) func�ia de m�run�ire se degradeaz�

considerabil (tarla înalt�). 

- Echipamentul se folose�te la recoltarea altor culturi: 

În cazul recolt�rii altor culturi, de ex. floarea-soarelui, poate ap�rea o pierdere 

însemnat� de boabe �i poate afecta în mod negativ perioada de utilizare a 

utilajului. (Echipamentul, prin montarea accesoriilor pentru floarea-soarelui, se 

poate utiliza �i la recoltarea acestei culturi 

- Viteza de recoltare prea mare: 

Viteza normal� de recoltare este de 7-8 km/or�, dar f�r� nici o modificare se 

poate utiliza �i la o vitez� de chiar 11-13 km/h. Dar în cazul unei viteze mai 

mari decât cea de mai sus se poate ca sa se constate o crestere a pierderilor 

de boabe, respectiv m�run�irea necorespunz�toare a cocenilor. 
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4 Identificare, date tehnice 

4.1 Identificare 

Culeg�torul de �tiule�i este un echipament universal, putandu-se monta, cu ajutorul 

unor seturi de montaj distincte, pe mai multe tipuri de combine. În cazul unei 

comenzi cu specificarea exact� a tipului de combin�, vom monta accesoriile 

specifice pe culeg�torul de �tiule�i. Utilajele noastre sunt prev�zute cu pl�cu�e 

identificatoare, a�ezate pe partea stâng� a suportului superior al utilajului. 

Seria de fabrica�ie al utilajului apare pe pl�cu�a identificatoare, într-un câmp de 

culoare alb�. 

Pe pl�cu�a identificatoare sunt înscrise urm�toarele date: 

Denumirea �i adresa produc�torului 

Tipul culeg�torului de �tiule�i 
Anul fabrica�iei 

Tipul combinei 

Num�r de fabrica�ie Masa utilajului 

Indica�iile referitoare la tip se refer� la urm�toarele:

1.327.442 

Num�r rânduri:

Tip: 

fix 
pliabil 

Combin�
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Greutate net�* 

(kg) 

2140 

2180 

3130 

4160 

2250 

2330 

3300 

3740 

4400 

Lubrifian�i:         Vaseline SAE 80W-140 �i EP-00 

Pasul melcului de transport:      560mm 

Num�r de rota�ii al axului intermediar al sec�iei de deta�are: 550 rot/min 

Lungimea de m�run�ire a toc�torului de coceni:   în medie 50 mm, în func�ie de mas�

Reglajul val�urilor de deta�are:      electronic centralizat sau reglaj hidraulic din cabin�

*Greutatea complet� a adaptorului poate varia fata de valoarea scris� în diagram� modific�rile diferen�� bazat� pe kit-ul de montaj! 

În pozi�ie pentru transport 

În�l�ime 

(mm) 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

2430 

Lungime 

(mm) 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

L��ime 

(mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

3040 

3226 

3226 

3988 

4750 

În pozi�ie de exploatare 

În�l�ime 

(mm) 

1410 

1410 

1449 

1449 

1584 

1584 

1584 

1584 

1584 

Lungime 

(mm) 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

2970 

L��ime 

(mm) 

4299 

4609 

6135 

9180 

4299 

4609 

6135 

6895 

9180 

Tip utilaj 

Pentru 6 rânduri cu cadru FIX 70cm 

Pentru 6 rânduri cu cadru FIX 76.2cm 

Pentru 8 rânduri cu cadru FIX 76.2cm 

Pentru 12 rânduri cu cadru FIX 76.2cm 

Pentru 6 rânduri cu cadru FIX 70cm 

Pentru 6 rânduri cu cadru 76.2cm 

Pentru 8 rânduri cu cadru 76.2cm 

Pentru 9 rânduri cu cadru 76.2cm 

Pentru 12 rânduri cu cadru 76.2cm 
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5 Transport 

Echipamentul se transport� cu necesarul de lubrifian�i completat, pe suporturile de 

transport. 

Înainte de a prelua echipamentul verifica�i nivelul lubrifian�ilor! 

ATEN�IE! 

Echipamentul se poate deplasa la locul dorit cu ajutorul unui 

stivuitor sau a unei macarale. La alegerea utilajului de ridicat 

lua�i în considerare masa echipamentului. 

La ridicarea echipamentului cu ajutorul unui stivuitor, a�eza�i lamele stivuitorului sub 

loca�iile indicate de pe suportul de transport. Ave�i grij� ca lamele stivuitorului s� se 

a�eze simetric fa�� de linia median� a adaptorului). 

În cazul ridic�rii adaptorului cu ajutorul unei macarale utiliza�i sec�iunile tubulare 

prinse în �uruburi pe capetele sec�iilor de deta�are. Cablul de ridicare se va ag��a 

în ochiurile indicate cu etichete ale sec�iunilor tubulare.

La ridicare ughiul cablului de ridicare poate fi de maxim 90° (vezi figura). 

Lungimea cablului de ridicare pentru unghiul de max. 90°: 

� pentru utilajele de 6-8 rânduri, fixe �i rabatabile: 2150 mm 

� pentru utilajele de 12 rânduri fixe �i rabatabile 11250 mm (în cazul a 4 cabluri de 

ridicare) 
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Lungimile cablurilor trebuie s� fie egale în ambele p�r�i! 

ATEN�IE! 

Utiliza�i doar cabluri al c�ror sarcin� util� este mai mare decât 

masa utilajului! 

 Pentru utilajele de 12 rânduri utiliza�i 4 cabluri de ridicare! 

max. 90º 
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6 Montarea culeg�torului de porumb pe combin�

Dup� desc�rcarea de pe vehiculul de transport: 

• îndep�rta�i folia de ambalaj 

• t�ia�i chingile de fixare �i îndep�rta�i vârfurile desp�r�itoarelor de rând de pe 

utilaj. 

Dup� efectuarea celor de mai sus utilajul trebuie culcat în pozi�ie orizontal�, pe 

supor�ii de sus�inere. 

Aceast� manevr� se efectueaz� cu ajutorul cablurilor de ridicare, ag��ate în 

ochiurile de ridicare, cu ajutorul unei macarale. 

Dup� ce a�i culcat utilajul demonta�i supor�ii de transport! 

ATEN�IE! 

Dup� efectuarea procedurilor de mai sus - deoarece am montat, 

din fabrica�ie, accesoriile necesare mont�rii acestuia pe 

combin� - ridica�i culeg�torul de �tiule�i cu transportorul pân� la 

în�l�imea maxim�, asigura�i-l împotriva c�derii, dup� care, în 

func�ie de tipul de combin�, asigura�i fixarea acestuia prin 

leg�tura de siguran�� inferioar�! 

În cazul utilajelor rabatabile, îndep�rta�i �uruburile de fixare, 

necesare transportului, care fixeaz� bilateral cadrul prelungitor 

de cel principal! 
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6.1 În continuare v� prezent�m montarea culeg�torului de porumb în cazul 

câtorva tipuri de combine 

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

�

Potrivi�i bra�ul transportorului central la brid�. Dac� nu se poate regla pozi�ia 

corespunz�toare, schimba�i bra�ul original al transportorului central cu bra�ul setului 

de accesorii pentru alte culturi. 

În cazul combinei Case AFX trebuie s�

îndep�rta�i partea perforat� din tabla de 

acoperire! 

6.1.2 John Deere 

Alezajul consolei a�eza�i-o pe axa bol�ului de fixare! Introduce�i bol�ul de siguran��

cu arc al transportorului central în alezajul consolei! 
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6.1.3 Claas Mega, Claas Dominator, Claas Lexion 

În cazul în care exist� o nepotrivire între linia axului de fixare �i alezajul pl�cii de 

fixare a transportorului central, regla�i prima dat� placa de fixare al transportorului 

central, dup� care fixa�i bol�ul de siguran��. 

6.1.4 MF32-40 � S 52.153=>

În cazul în care exist� o nepotrivire între linia axului de fixare �i alezajul pl�cii de 

fixare a transportorului central, regla�i prima dat� placa de fixare al accesoriilor de 

montare, dup� care fixa�i bol�ul de siguran��!! 

6.1.5 Case-IH 1000 - 2000 
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6.1.6 Deutz-Fahr 

6.1.7 Fiat-Laverda 
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6.1.8 ACROS 

Montarea echipamentului pe transportorul central: 

1. Preg�tirea transportorului central pentru montarea echipamentului. 

1.1. Se demonteaz� de pe transportorul central cadrul �i piesa intermediar�, 

împreun� cu cilindrul de ridicare. 

1.2. Se sl�be�te blocul arcurilor inferioare, se demonteaz� blocul arcurilor 

laterale împreun� cu întinz�toarele. Se demonteaz� �i cele dou� arcuri 

situate deasupra transportorului central. 

1.3. Ridica�i axul inferior, de ac�ionare, al transportorului central, �i fixa�i-l, 

eliberând suporturile inferioare de sprijin. 

1.4. De�uruba�i �urubul M16 pân� la �plintul de siguran��. Demonta�i �uruburile 

M12. Roti�i suporturile pân� când loca�urile filetate vor fi îndreptul loca�urilor 

pl�cilor laterale, a�eza�i �uruburile M12 �i în�uruba�i-le complet. Strânge�i 

�uruburile M16 complet. Elibera�i axul de ac�ionare al transportorului central. 

1.5. Se monteaz� piesa intermediar�, cu lan�ul cu gheare, pe transportorul 

central �i se fixeaz� cu �uruburile demontate. 

1.6. Se monteaz� în partea dreapt� �i cea stâng� întinz�toarele pe consola 

transportorului central �i se fixeaz� pe ax (4) cu ajutorul �plinturilor (5). 

1.7. A Demonta�i de pe axul intermediar din partea dreapt� a transportorului 

central roata din�at� cu z=18 �i 

monta�i roata din�at� cu z=16. 

Scoate�i o za de tranzit din lan�

�i monta�i lan�ul de ac�ionare a 

lan�ului cu gheare la locul s�u. 

Ajusta�i pozi�ia lan�ului �i 

întinde�i-l. 

2. Preg�tirea echipamentului pentru 

montarea pe transportorul central. 

Placa de închidere (3) se va pozi�iona 

spre echipament, ca aceasta s�

dep��easc� placa lateral� a acestuia. 

3. Montarea echipamentului pe 

transportorul central. 
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Transportorul central se va l�sa jos astfel încât bol�urile de ag��are (6) a piesei 

intermediare (1) s� ajung� mai jos de cârligele (7) cadrului echipamentului. Se va 

deplasa combina c�tre echipament �i bol�urile de ag��are se vor a�eza în loca�urile 

cârligelor. Se va ridica  cu ajutorul transportorului central. Pe partea inferioar� a 

echipamentului, cârligele (8) din dreapta �i din stânga cadrului se vor ridica pân�

când loca�urile acestora ajung la un nivel cu alezajele de pe consol�, se va 

introduce bol�ul (10) �i se va asigura cu �plint (11). 

Bra�ul întinz�tor, preg�tit �i fixat anterior într-un cap�t (2) se fixeaz� pe console (12) 

cu ajutorul bol�urilor de articula�ie (13), situate pe cârligele superioare ale 

echipamentului, dup� care acestea se fixeaz� cu un ax �i un bol�. 

Placa de garnitur� se a�eaz� între pl�cile laterale ale piesei intermediare, în contact 

cu placa de baz� a acesteia �i se fixeaz� câte dou� arcuri (14) în partea inferioar�, 

în pozi�ia corespunz�toare. 

6.1.9 RSM-181 

Scoate�i bol�ul de fixare de la echipament! 

A�eza�i gheara transportorului central pe cârligul de fixare al echipamentului, fixa�i 

echipamentul la transportorul central cu ajutorul bol�ului de fixare inferior! 

Ave�i grij� de asigurarea butonului de fixare! 

Schimbarea transportorului cu degete escamotabile cu transportor cu degete fixe la 

transportorul central: 

1. Se demonteaz� hederul de pe transportorul central al combinei. 

2. Cadrul se fixeaz� cu ajutorul cârligelor (fig. 1 /6). 
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3. Se vor m�sura lungimile arcurilor de pe blocul de echilibrare al transportorului 

central, situate în dreapta, stânga �i sub acesta (fig. 1/ 2,4 �i fig. 2/3). Se 

sl�besc arcurile blocului. 

4. Se demonteaz� arcurile (5) de pe cadru (6). 

5. Se demonteaz� bra�ele întinz�toare (7) �i (8) de pe cadru (6). 

6. Cadrul se las� complet jos (6). 

7. Se demonteaz� lan�ul de pe partea dreapt� a transportorului central (fig. 1/9). 

8. Se demonteaz� cuplajul de siguran�� (11) de pe transportorul cu degete (10), 

împreun� cu pana �i cu elementele de fixare. 

9. Se demonteaz� placa de acoperire de pe cadrul transportorului central (12). 

10. Se demonteaz� din partea dreapt� a transportorului central suportul (13) 

transportorului cu degete (10). 

11. Se p�streaz� transportorul cu degete, se demonteaz� câte 3-3 �uruburi de 

fiecare parte (14) �i (15), care fixeaz� lag�rele rulmen�ilor. 

12. Se scoate, de pe cadrul transportorului central, transportorul cu degete (10) prin 

fa��, împreun� cu lag�rele rulmen�ilor (16 �i 17). 

13. În locul transportorului cu degete, pentru cereale, (10) se monteaz� transportorul 

cu degete pentru porumb (18), împreun� cu învelitorile de protec�ie (19 �i 20). 

14. Se monteaz� suportul (21) pe partea dreapt� a transportorul central. 

15. Se monteaz� 2 �uruburi (14) în partea dreapt� a transportorul central, care 

anterior fixau placa de protec�ie (19) demontat� în anterior. 

16. Se monteaz�, pe transportorul cu degete pentru porumb, suportul demontat 

anterior (13). 

17. A Montajul dozatorului de porumb în lag�rul rulmentului se va efectua, în timp ce 

transportorul cu degete nu ajunge pân� la transportorul central. 

18. Se monteaz� cuplajul de siguran�� �i lan�ul, demontate anterior (11 �i 9). 

19. Se monteaz� învelitoarea de protec�ie, demontat� anterior (12). 

20. Se ridic� cadrul (6) �i se fixeaz� cu cârligele (1). 

21. Se reconecteaz� bra�ele întinz�toare (7), (8) �i arcurile (5) la cadru. 

22. Se întind arcurile (2,4,3), corespunz�tor m�sur�torilor anterioare. 
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Mecanism al transportorului cu degete 

pentru recoltarea cerealelor sau a 

porumbului: Mecanismul b�t�tor în 

timpul recolt�rii cerealelor sau a 

porumbului în alimentator: pentru a 

ob�ine pinioanele linia de sus: într-un 

plan pinionul de alimentare trebuie s�

fie în pozi�ia urm�toare. 
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6.2 Alte etape dup� montarea adaptorului pe combin�

ATEN�IE! 

Celelalte demersuri le ve�i face doar dup� montare, dup� ce a�i 

fixat în mod sigur culeg�torul de �tiule�i �i a�i a�ezat în mod 

corespunz�tor suporturile anti-c�dere a transportorului central! 

Demonta�i sec�ia tubular�, 

destinat ridic�rii culeg�torului 

de �tiule�i, de sub suporturile 

sec�iei de deta�are. 

Vârfurile desp�r�itoarelor de rând rabata�i-le în sus, pe bol�urile învelitorilor 

superioare (1)! Pentru un montaj mai u�or sl�bi�i, prima dat�, �uruburile hexagonale 

(2), care fixeaz� bol�urile învelitorilor superiori, fixa�i vârfurile desp�r�itoarelor, din 

afar�, cu ajutorul �uruburilor inbus (3), dup� care strânge�i �uruburile sl�bite în 

anterior! Un ajutor pentru un montaj mai facil este schema detaliat� de la pagina 

21/A din lista pieselor de schimb. 

Regla�i bra�ul de sus�inere (4), a vârfurilor desp�r�itoare, la în�l�imea dorit�, dup�

care fixa�i bra�ele cu ajutorul �urubului hexagonal (5) �i a piuli�ei (6)! Dac� este 

necesar �i un reglaj mai fin, aceasta se poate realiza cu ajutorul piuli�ei bol�ului de 

articula�ie (7). 

Se va proceda identic cu cele de mai sus �i în cazul învelitorilor laterali. 

Dup� efectuarea celor de mai sus, conecta�i elementele de ac�ionare, respectiv 

axele cardanice! 
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Utilajele sunt livrate împreun� cu axele cardanice, care dispun, din fabrica�ie, de 

înveli� de protec�ie, respectiv acestea sunt montate cu înveli�ul de protec�ie original 

�i pentru conectarea culeg�torului de �tiule�i. 

ATEN�IE! 

Dup� conectarea la axul intermediar al transportorului central 

folosi�i aparatoarea original� a transportorului, conform manualului 

tehnic al combinei! 

Pentru împiedicarea rota�iei aparatorii de protec�ie al axelor 

cardanice, fixa�i, în ambele capete ale axului, lan�urile anti-rotative 

de culeg�torul de �tiule�i! 

6.3 Montarea regulatorului toc�torului electric 

Conectarea sistemului de reglare a val�urilor de deta�are se realizeaz� conform 

urm�toarei scheme: 
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RabatareDeschidere

Pozitie initiala: echipament in pozitie de lucru
Cilindrul A1 si A2 � ridica si coboara aripile 
Cilindrul B1 si B2 ridica si coboara protectiile de plastic
Cilindrul C � deschide si inchide placile distantiere 
Cilindrul D1 si D2 � inchide si deschide aripile 

Pozitie initiala: echipament in deschidere de pozi�ie 
Cilindrul A1 si A2 � ridica si coboara aripile 
Cilindrul B1 si B2 ridica si coboara protectiile de plastic
Cilindrul C � deschide si inchide placile distantiere 
Cilindrul D1 si D2 � inchide si deschide aripile 
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La închidere ordinea de func�ionare corect� a cilindrilor de lucru este 

urm�toarea: 
1. Cilindri de fixare (D1, D2) �i cilindri p�r�ii de deschidere din plastic (B1, B2) 

s� func�ioneze pân� la pozi�ia final�. 

2. Dup� aceea cilindri de ridicare (A1, A2) trebuie s� închid� prelungirile. 

Dac� cilindri de ridicare vor porni înainte de ceilal�i cilindri (D1, D2, B1, B2), trebuie 

s� roti�i butonul de reglare a supapei regulatorului de presiune cu o jum�tate de 

rota�ie în sensul acelor de ceasornic. 

Dup� acesta s� încerca�i din nou s� închide�i. 

6.5 Montare pe alt tip de combin�

Pentru montarea toc�torului ave�i nevoie de o trus� de adaptare. În privin�a acestuia 

informa�ii suplimentare ve�i g�si în lista pieselor suplimentare sau la serviciul clien�i. 

Trusele necesare pentru montare pot fi comandate de la fabricant. 

ATEN�IE! 

În cazul mont�rii este necesar instalarea tuturor echipamentelor 

de protec�ie aferente trusei! 

�urub de reglare
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7 Punerea în func�iune 

Dup� montare recomand� un timp de func�ionare de prob�, de 20 de minute. Dup�

pornirea combinei de cereale, porni�i, în ralanti, ac�ionarea culeg�torului de �tiule�i 

�i men�ine�i fuinc�ionarea la vitez� redus�. În orice situa�ie evita�i pornirea ac�ion�rii 

la viteze mari, deoarece pornirea unei mase inerte produce o solicitare de 8-10 ori 

mai mare, decât sarcina total� de pe parcursul exploat�rii, din aceast� cauz�

elementele de ac�ionare �i cuplajele de siguran�� pot suferi avarii. Dup�

func�ionarea la o vitez� redus�, m�ri�i tura�ia la nivel mediu. Prin ascultare verifica�i 

dac� utilajul func�ioneaz� f�r� a da zgomote anormale. Dac� nu sesiza�i perturb�ri, 

m�ri�i tura�ia la maxim �i p�stra�i aceast� tura�ie pentru cca. 10 minute. Dup� rodaj 

verifica�i elementele de ac�ionare, �uruburile �i temperatura sistemului de ac�ionare 

(max. 40-60°C)! 
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8 Sarcini de ajustare �i reglare 

8.1 Cadrul (�asiul) 

Suporturile sistematizate pentru sprijinirea 

utilajului se vor regla, anterior a�ez�rii 

utilajului, astfel încât între partea inferioar� a 

culeg�torul de �tiule�i �i sol s� fie o distan�� de 

cca. 30 cm. 

Mutarea suporturilor se poate face dup�

scoaterea cuiului de siguran��. 

8.2 Melcul 

La cap�tul melcului se afl� un cuplaj de siguran�� care previne suprasolicitarea �i 

deform�rile. Cuplajul de siguran�� se g�se�te în partea stâng�, respectiv, în cazul 

adaptoarelor pentru 12 rânduri, �i în partea dreapt�. 

În unele cazuri ar putea fi necesar ca num�rul de rota�ii al melcului s� fie modificat. 

Roata de ac�ionare se poate monta �i invers, ceea ce modific� tura�ia valabil�, din 

fabrica�ie, corespunz�tor condi�iilor de exploatare. 

Piesele care modific� în�l�imea melcului: 

1. Za de îmbinare a lan�ului de ac�ionare 

2. Piuli�ele de fixare a pl�cii de reglaj 

3. Ridicarea/coborârea melcului cu 

ajutorul piuli�elor M12 

4. Reglajul întinz�torului de lan�  

5. Roata de ghidaj a lan�ului 

6. Reglajul mi�c�rii înainte/înapoi a 

melcului cu ajutorul piuli�elor M12 

Ma�ini cu cadru fix: scripe�ii se pot regla cu �uruburi de fixare de 3 �i 6. 

Ma�ini pliante: �uruburile de 3 �i 6 se folosesc doar pentru fixarea scripetei, acestea 

nu pot fi folosite pentru reglarea scripetei! 
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În func�ie de solicitarea cump�r�torului melcul poate fi livrat �i dou� conforma�ii: 

                
Varianta cu transportor cu degete Varianta cu nervur� de melc 

8.3 Sistem de ac�ionare 

Ac�ionarea lateral� se realizeaz� printr-un singur, sau prin dou� axe cardanice (1). 

Corespunz�toru reglajelor de fabrica�ie combina�ia sistemelor de ac�ionare (2) este 

realizat� astfel încât sec�iile de deta�are s� aib� o tura�ie la intrare de circa 550, în 

cazul oric�rei combine. Aceast� condi�ie este realizat� de transmisia cu ro�i conice 

din angrenaj. Modificarea acestei caracteristici se poate efectua doar cu 

schimbarea întregului sistem de ac�ionare. 

Ac�ionare cu ax cardanic cu dou�

articula�ii (JD, NH) 

     Ac�ionare prin ax cardanic 

         (Mega - Lexion, MF) 

Ac�ionarea lateral� nu necesit� ajust�ri, reglaje separate. 

8.4 Sec�iile de deta�are 

În lista de piese de schimb ve�i g�si mai multe scheme de utilizare ale sec�iilor de 

deta�are, cu diferite distan�e de rând, corespunz�tor numerot�rii schemelor.  
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8.4.1 Reglajul cilindrilor de m�run�ire 

Pe parcursul ajust�rii sau a reglajelor trebuie avute 

în vedere, respectiv verificate urm�toarele: 

8.4.2 Distan�a dintre axe la cilindri de m�run�ire 

Reglajul de baz� presupune axe paralele, care 

corespunde reglajului din momentul achizi�iei. Între 

cele dou� lag�re de rulmen�i trebui s� fie o distan��

de 62 mm. 

8.4.3 Pozi�ia maxim� a cilindrilor de m�run�ire 

Pentru fixarea termina�iei spirale a cilindrilor de m�run�ire am 

utilizat 2 rulmen�i cu protec�ie. Protec�ia este asigurat� de 

garnituri-labirint. În cazul unui reglaj corect �i din condi�iile date 

de dimensiunile de fabrica�ie, distan�a dintre vârful de sprijin �i 

cilindrul de m�run�ire este între 0,5 �i 1 mm. 

8.4.4 Verificarea reglajului în plan 

Situarea în acela�i plan a cilindrilor de m�run�ire este realizat� prin construc�ia 

angrenajului sec�iei de deta�are, dar paralelitatea dintre axe trebuie verificat�. Axele 

de rota�ie ale cilindrilor de m�run�ire trebuie s� fie paralele atât între ele, cât �i cu 

linia cadrului sec�iei de deta�are. 
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Reglaj corect Reglaj necorespunz�tor 
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8.5 Reglajul val�urilor de deta�are 

Dimensiunile de reglaj, din fabrica�ie, sunt 27-32 mm. Este foarte important ca 

distan�a la spiralele cilindrilor de m�run�ire s� fie mai mic de 5 mm, decât distan�a 

din partea angrenajului. Sistemul central de reglaj a val�urilor poate apropia val�urile 

cu 6 mm �i le poate distan�a cu 10 mm. În cuno�tin�a datelor de mai sus seta�i 

mecanismul la distan�a minim�/ maxim�. Val�ul de deta�are mobil (1) regla�i-l la 

val�ul fix (2), anterior cu 21 mm, posterior la 26 mm, dup� care fixa�i-l. Dup�

punerea în func�iune a mecanismului distan�a se poate regla central între 27-32 

mm. Str�dui�i-v� s� seta�i valori identice pe fiecare rând, deoarece doar în acest 

caz sec�iile de deta�are vor lucra uniform! Val�urile de deta�are fixe se pot �i ele 

regla, pân� la o distan�� de 14 mm, cu ajutorul �uruburilor inbus (3). Deci, cu 

indica�iile din schem� A = 21 �i B = 26 la reglajul de dup� montare, precum �i A = 

27 �i B = 32 dup� reglajul cu mecanismul central. 

8.6 Reglajul cu�itelor de cur��are (1, 2) 

Distan�a optim� �i necesar� între cu�ite este de 0,5-1 mm. Aceast� distan�� se va 

regla doar la un cu�it/canelur� a cilindrilor de m�run�ire, distan�ele dintre celelalte 

caneluri/cu�ite se vor verifica prin rota�ie. Reglajul cu�itelor de cur��are se 

efectueaz� dup� sl�birea a 4 �uruburi M8 (3). �i reglajul celuilalt cu�it de cur��are 

se realizeaz� la fel (vezi figura). 
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8.7 Întinderea lan�ului sec�iei de deta�are 

Arcul de pretensionare al ro�ii din�ate este dimensionat astfel încât nu necesit�

ajustare, reglaj în mod regulat. 

8.8 Reglajul axului hexagonal, respectiv al alezajului hexagonal al 

angrenajului sec�iei de deta�are, distan�a dintre din�i 

În cazul unui montaj corect axele de simetrie ale cilindrilor de m�run�ire cu cele ale 

axelor hexagonale, respectiv cu ale alezajelor hexagonale trebuie s� formeze un 

unghi de 90º. Nu este necesar� m�surarea unghiurilor, deoarece un reglaj 

necorespunz�tor al din�ilor cauzeaz� o devia�ie masiv�, pozi�ia se va verifica cu 

ochiul liber. Distan�a dintre din�i corespunde unei distan�e de baz� medii, dar este 

important ca acestea s� aib� o anume valoare.  

Aceasta se poate verifica prin rotirea axelor, �i are o valoare de circa 1º. Reglarea 

acestora se realizeaz� prin cre�terea num�rului de distan�iere. 

Angrenaj varianta canelat� Angrenaj varianta cu cu�ite 
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8.9 Axe cardanice 

Utilajele le livr�m împreun� cu axele cardanice necesare ac�ion�rii acestora. 

La începutul fiec�rui sezon, demonta�i axele cardanice �i unge�i-le! 

8.10 Învelitorile din material plastic 

Vârfurile desp�r�itoarelor de rând trebuie reglate astfel încât atunci când talpa de 

alunecare a sec�iei de deta�are este la 8 cm de sol, vârfurile vor atinge solul. A 

fémcsúcs nem állítható. Vârful de metal nu se poate regla. 

Pozi�ie pentru transport 

Produc�torul �i distribuitorul nu î�i asum� r�spunderea privind daunele 

provenite din reglajele gre�ite. 
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ATENFIE! 

Distan�a permis� între cu�ite este între 

0,5 mm �i 1 mm! 

8.11 Instrument de urm�rire a solului 

Structura de urm�rire a solului se potrive�te sistemului electric al combinei. 

Procedura de calibrare depinde de tipul combinei concrete, trebuie efectuat potrivit 

descrierii din manualul de utilizare. 

Pozi�ia de transport Pozi�ia de munc�

la transportarea adaptorului instrumentul de urm�rire a solului este fixat în pozi�ia 

de pe poz�. Pentru a pune în pozi�ia de munc� desface�i �urubul cu semnul �A� �i 

t�ia�i leg�tura de cablu cu semnul �B�. Pozi�iona�i elementul de cauciuc al 

instrumentului de urm�rire a solului. Dup� aceast� mi�care în�uruba�i �urubul cu 

semnul �A� �i trage�i ambele. 

8.12 Montarea echipamentului de floarea-soarelui 
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Num�r 

imagine : 
Denumire: 6R 8R 9R 12R 4+2R 4+2x2R 6+2x3R 

1.377.153 

Echipamentului de 

floarea soarelui - 

stânga 

- - - - 1 buc 1 buc 1 buc 

1.377.154 

Echipamentului de 

floarea soarelui - 

dreapta 

6 buc 8 buc 9 buc 12 buc 5 buc 7 buc 11 buc 

Demonta�i cilindri de tocare cu pl�cile de leg�tur� �i 

cu discurile de protec�ie împotriva prafului! 

Demonta�i cele dou� �uruburi BKNY din interior. 

Introduce�i placa de închidere �i pune�i la loc cele 

dou� �uruburi!

Alege�i din tabelul de mai sus tipul �i cantitatea 

echipamentelor de floarea-soarelui! 

În cazul adaptorului pliabil echipamentul de floarea-

soarelui din partea stâng� trebuie montat pe toc�torul 

din dreapta al cardului principal! 

Îndep�rta�i lan�ul cu role împreun� cu arcul de întindere a 

lan�ului! 

Îndep�rta�i conductorul de lan� �i toc�torul! 
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Piesele demontate s� le pune�i în cutie �i s� le separa�i cu folie cu bule de aer!

ATENFIE! 

Adaptorul a se folosi în primul rând pentru recoltarea 

porumbului. Utilizarea echipamentului de floarea-soarelui este 

recomandat doar pentru suprafe�e mai mici (0-50 ha/an). 

Recoltarea unor cantit��i mai mari pot cauza uzuri semnificative 

(mai ales la componentele din plastic) �i pentru accidentele 

cauzate de aceste uzuri fabricantul nu-�i asum�

responsabilitatea!

Monta�i echipamentul de floarea-soarelui în 

pozi�ia de pe imagine pe toc�tor! Fixa�i 

echipamentul de floarea-soarelui cu cele 

patru �uruburi �urub cu cap hexagon 

îngropat demontate

�urub cu cap 
hexagon 

îngropat M10

Monta�i elementul de întindere a lan�ului �i 

lan�ul cu role în modalitatea de pe 

imagine! 

Pune�i pe arc 1 buc. de inel de siguran��! 

Inelul de siguran�� trebuie fixat la 80 mm 

de partea inferioar� a arcului! 

La montarea lan�ului cu role ave�i grij� ca 

rolele s� fie pozi�ionate la aceea�i distan��

�i s� verifica�i dac� lan�ul este corect 

pozi�ionat! 
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9 Instruc�iuni tehnice pentru montarea plasei de siguran�� pentru 

floarea-soarelui 

9.1 Aplicarea forajelor necesare pe suportul superior: 
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Distan�ele de pe imagine sunt specifica adaptorului, acestea le ve�i g�si în tabelul 

de mai jos: 

  X1 Y1 X2 Y2 Z foraj Ø 

Cornado FIX 

6R 
579 mm 659 mm - - 30 mm 11 mm 

Cornado FIX 

8R 
973 mm 1053 mm - - 40 mm 11 mm 

Cornado FIX 

12R 
973 mm 1053 mm 2525 mm 2605 mm 40 mm 11 mm 

9.2 Montarea plaselor din mijloc: 

�  În forajele efectuate mai înainte introduce�i piuli�e nit. În�uruba�i 

piedestalul (nr. im.: 1.379.824). 

� Fixa�i Suportul de Piedestal cu �urub de 10x25 (nr. im.: 1.379.829). 

M8 piulita nituibila1.329.824 

M8 x 25 �uruburi 

1.379.829 

1.379.825 

M10 piuli��M10 x 25 �uruburi 

Cadru de antet
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Fixa�i plasa din mijloc �i plasele laterale de suport cu �uruburi M8x25. 

9.3 Montarea plasei reglabile: 

� Prinde�i plasa reglabil� de plasele laterale cu �uruburi M8x20. 

M8 piuli�� 1.331.640 1.379.829 M8 x 25 �uruburi 

M8 x 20 �uruburi 

M8 piuli��
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9.4 Montarea �i fixarea suporturilor laterale:

Schimba�i elementele laterale ale înveli�ului: 1.376.721 la 1.379.795, 

1.376.722 la 1.379.796. 

9.5 Fixarea plaselor laterale: 

� Marca�i forajele pe înveli�ul din plastic 

� Realiza�i forajele de 9 mm 

� Monta�i piuli�ele insert 

�  Fixa�i plasele laterale de înveli�ul lateral din plastic cu �uruburi M8x20. 

1.379.795 � dreapta
1.379.796 � stânga

Amplasarea fructelor cu coaj� de 

inser�ie �i în cazul în care plasa 

este fixat pe capacelor din plastic.

1.379.795 � dreapta

1.379.796 � stânga

1.379.813 � dreapta

1.379.814 � stânga

M8 �aibe 

M8x30 �uruburi 
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9.6 Fixa�i elementele unul de altul prin forajele ovale. 

Asigura�i-v� c� elementele au stabilitatea necesar� fa�� de celelalte 

elemente �i fa�� de cadru, iar prin ridicarea cu grij� a benzii de transport 

asigura�i-v� c� plasa nu ajunge în cabina combinei.  

9.7 Utilizare elemente potrivit tipurilor de adaptor: 

Nr. 
Num�r 

imagine 
Denumire 

Cornado 
FIX 6R 

Cornado 
FIX 8R 

Cornado 
FIX 12R 

1. 1.331.635 PLAS� SUDAT� 1 - - 
1. 1.331.640 PLAS� SUDAT� - 1 3 
2. 1.379.824 PIEDESTAL SUDAT 2 2 4 
3. 1.379.829 SUPORT SUDAT 2 2 4 

4. 79410002566
�URUB HEXAGONAL TOTAL 
FILETAT 10X25 DIN933/8.8 

4 4 8 

5. 74910000066
PIULIF� CU INSERFIE DE 
PLASTIC M-10 DIN 985/8 

4 4 8 

6. 96717970000 PIULIF� INSERT M8x16  5 5 10 

7. 79408003066
�URUB HEXAGONAL TOTAL 
FILETAT 8x30 DIN 933/8.8 

4 4 8 

8. 1.379.805 PLAS� FIX� SUDAT� 2 - 2 
8. 1.379.809 PLAS� FIX� SUDAT� - 2 - 

9. 79410002566
�URUB HEXAGONAL TOTAL 
FILETAT 10X25 DIN 933/8.8 

4 4 8 

10. 74910000066
PIULIF� CU INSERFIE DE 
PLASTIC M-10 DIN 985/8 

4 4 8 

11. 1.379.830 
PLAS� REGLABIL� SUDAT�
STÂNGA 

1 1 1 

12. 1.379.799 
PLAS� REGLABIL� SUDAT�
DREAPTA 

1 1 1 

13. 79408002066
�URUB HEXAGONAL TOTAL 
FILETAT 8X20 DIN 933/8.8 

18 18 18 

14. 74908000066
PIULIF� CU INSERFIE DE 
PLASTIC M-8 DIN 985/8 

8 8 8 

15. 1.379.795 SUPORT LATERAL STÂNGA 1 1 1 
16. 1.379.796 SUPORT LATERAL DREAPTA 1 1 1 

17. 1.379.813 
PLAS� LATERAL� SUDAT�
STÂNGA 

1 1 1 

18. 1.379.814 
PLAS� LATERAL� SUDAT�
DREAPTA 

1 1 1 

19. 74908000066
PIULIF� CU INSERFIE DE 
PLASTIC M-8 DIN 985/8 

4 4 4 

20. 96714446000 PIULIF� INSERT M8x13 14446 8 8 8 
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10 Recoltare 

Echipamentul, dup� efectuarea reglajelor �i punerea acestuia în pozi�ia de 

exploatare este potrivit recolt�rii. 

Echipamentul poate fi pus în func�iune doar în pozi�ia de recoltare! 

ATEN�IE! 

Realizarea constructiv�, împreun� cu verific�rile zilnice �i 

respectarea prevederilor de securitate asigur� faptul c� cu�itul 

toc�torului de coceni nu va putea c�dea de pe suport, dar 

trebuie luate în considerare �i evenimente neprev�zute, ca de 

exemplu contactul cu�itului cu pietre, cu materiale str�ine sau 

alte materiale aflate pe sol. Din o�elul c�lit al cu�itelor pot s� sar�

buc��i de diferite dimensiuni, în direc�ii nedefinite. 

Din aceast� cauz� ESTE INTERZIS� sta�ionarea lâng�

echipamentul care efectueaz� recoltarea! 

Dac� lanul este înclinat sau con�ine foarte multe 

buruieni este oportun� îndep�rtarea piesei de 

cauciuc de pe învelitoare! 

Dup� prima or� de activitate opri�i combina, scoate�i cheia de contact �i verifica�i 

urm�toarele: 

- a temperatura angrenajului sec�iei de deta�are (max. 40-60 °C), 

- eventualele sl�biri, pierderi ale pieselor, 

- láncok întinderea lan�urilor (lan�uri cu gheare, lan�ul melcului), 

- starea general�, starea învelitorilor. 

Toc�toarele de coceni prev�zute cu cu�ite speciale (1) fac posibil faptul ca coceanul 

s� fie t�iat chiar sub cilindri de m�run�ire (2). Cuplajul toc�torului de coceni se poate 

decupla prin întoarcerea comutatorului (3) la 180°.
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În cazul în care cu�itele necesit� înlocuire, pentru comand� utiliza�i lista de piese de 

schimb. Lua�i în considerare c� simultan cu înlocuirea cu�itelor �i suportul �i 

�uruburile de fixare a cu�itelor necesit� înlocuire! 

10.1 Sistem de urm�rire a solului 

Sistemul de urm�rire al solului OROS poate fi adaptat combinelor a c�ror tehnic�

de bord este susceptibil de reglarea în�l�imii miri�tii. Comunicarea între adaptor �i 

combin� trebuie s� corespund� masei de t�iere al cerealelor din fabrica�ie. 

Senzoarele se vor monta pe ambele p�r�i în înveli�ul dintre primul �i al doilea 

toc�tor. 

În forma de baz� mont�m dou� senzoare, dac� fabrica�ia combinei permite acest 

lucru (de ex. JD) se poate monta �i al treilea senzor pe mijlocul adaptorului (exist�

posibilitatea racord�rii dar nu folosim sub 12 rânduri). 
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Senzoarele vor trimite informa�iile necesare electronicii de comand� în baza c�ruia 

se va regla în�l�imea miri�tii. 

Se poate regla din combin�: 

- în�l�imea miri�tii 

- sensibilitate (la ce schimbare s� reac�ioneze adaptorul) 

- vitez� (dinamica mi�c�rii adaptorului) 

Piese necesare mont�rii: 

- 2 buc. din instrumentul de urm�rire al solului men�ionat pe pagina 42 pe lista 

pieselor accesorii. 

- cabluri (în func�ie de num�rul rândurilor de pe adaptor) 

- cablaj specific pentru combinelor 

Montare pe alt� combin�: 

- cablaj pentru cuplarea combinei (1 buc.) 

- semnalizator (2 buc.) 

ATEN�IE! 

Sistemul de urm�rire al solului nu poate înlocui în totalitate 

munca uman�. În cazul unor defec�iuni este necesar�

interven�ia omului pentru evitarea daunelor serioase! 
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11 Ungere �i între�inere 

Anterior oric�ror lucr�ri de între�inere expune�i, într-un loc vizibil, un anun� privind 

interdic�ia de pornire a utilajului. 

11.1 Cadrul (�asiul) 

Cadrul (�asiul) utilajelor fixe nu necesit� ungere. 

Ungerea ma�inilor pliabile prin sistemele de ungere se 

va face anual cu Liton EP2 sau unguent de aceea�i 

valoare înaintea începerii sezonului. Ungerea se va 

face la punctele semnalate cu �A� pân� la apari�ia 

materialului unguent! 

11.2 Melcul 

Unge�i lan�ul melcului la fiecare 50 de ore de 

func�ionare. Verifica�i zilnic, dac� este necesar, 

întinderea lan�ului. Intinde�i lan�ul dac� este slabit. 

Tensiunea lan�ului este corespunz�toare dac�

împingând cu mâna pe por�iunea semnalat� cu �A� 

deflec�ia lan�ului este de 10-15 mm. 

11.3 Cuplaje cu gheare 

Cuplajele cu gheare ale utilajelor rabatabile se 

ung la interval de 50 de ore de func�ionare. 

Toc�torul precum �i ambreiajul cu gheare al 

benzii de transport trebuie unse cu Liton EP2 în 

pozi�ie de munc� (în pozi�ie deschis�). 
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11.4 Unit��ile de ac�ionare 

Ac�ionarea sec�iilor de deta�are se realizeaz� prin ax cardanic cu dou� articula�ii 

(vezi în capitolul �Sarcini de ajustare �i reglare�). Crucile cardanice trebuie unse cu 

Liton EP2 prin sistemul de ungere pân� la apari�ia unguentului. 

11.5 Angrenaje de rabatare 

În angrenajele de rabatare se g�se�te o transmisie cu ro�i conice de 90º. Pentru 

ungerea acestei transmisii utiliz�m ulei cu caracterisitici SAE 80W-140. Nivelul de 

ulei poate fi verificat prin de�urubarea 

�urubului de închidere (1) corespunz�tor 

(indica�ii exacte pe urm�toarea pagin�). 

Cantitatea necesar� este de 0,9 litri. 

Dac� vizual nu se sesizeaz� scurgeri sau 

infiltra�ii, este suficient� verificarea anual�

a a nivelului de ulei. Verificarea se 

efectueaz� în pozi�ia de lucru al 

adaptorului! �uruburile de golire, respectiv 

de umplere se g�sesc pe capacul 

angrenajului (2), dar umplerea se poate realiza �i prin alezajele capacului, dup�

demontarea �urubului de închidere (1) potrivit. 

A�ezarea �uruburilor de verificare a nivelului de ulei pe angrenaj: 

Angrenaj de ac�ionare, montat în pozi�ie 

inferioar� (de ex. John Deere) 

Angrenaj de ac�ionare, montat în pozi�ie 

superioar� (de ex. Claas Lexion, Fiat) 

�

�

2

1
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Angrenaj ac�ionat, dac� angrenajul de 

ac�ionare este montat în pozi�ie superioar�

Angrenaj ac�ionat, dac� angrenajul de 

ac�ionare este montat în pozi�ie inferioar�

Ventilul de suprapresiune este a�ezat în func�ie de pozi�ia de montaj final al 

angrenajelor. Este important ca ventilul de suprapresiune s� fie montat în alezajul 

corpului angrenajului, situat deasupra nivelului teoretic al uleiului (dup� posibilit��i, 

în alezaj situat cel mai sus. 

11.6 Elemente de cuplaje 

11.6.1 Axe cardanice 

• axul cardanic dispune de un ciclu de lubrifiere de 250 de ore 

• la începutul fiec�rui sezon verifica�i axele �i furcile cardanice, dac� este nevoie, 

unge�i-le suprafe�ele de contact 

11.6.2 Ambreiaje cu lan� �i alte tipuri de cuplaje 

• necesit� ungere sezonier�

11.7 Sec�iile de deta�are 

11.7.1 Angrenaje 

 Angrenajele sec�iilor de deta�are Angrenajul toc�toarelor de coceni

Ulei SAE 80W-140 - 0,26 kg (0,3 l) 

Cantitatea de vaselin�

EP-00 (lichid�) 
2,5 kg (2,5 l) - 

Verificarea nivelului de 

ulei 

La începutul fiec�rui sezon, 

respectiv dac� se sesizeaz�

scurgeri 

La intervale de câte 50 de ore, 

respectiv dac� se sesizeaz�

scurgeri 

Verifica�i zilnic angrenajele pentru scurgeri sai infiltra�ii atipice, ca din aceast� cauz�

s� nu se produc� avarii! 
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Angrenajele sec�iilor de deta�are: 

Angrenajul toc�toarelor de coceni: 

Pa�ii pentru verificarea nivelului de ulei: 

-  de�uruba�i complet �urubul 

-  �eza�i �urubul înapoi în orificiu (NU ÎN�URUBAFI LA LOC �URUBUL!) 

- scoate�i �urubul �i verifica�i dac� este necesar� completarea uleiului (nivelul de 

ulei trebuie s� se situeze între liniile de minim (min.) �i maxim (max.)!) 

Orificiu de umplere a lubrifian�ilor/
�urub de nivel 

Orificiu de umplere cu ulei/ 
�urub de nivel 

�urub de golire a lubrifian�ilor

Orificiu de umplere a lubrifian�ilor / �urub de nivel

�urub de golire a lubrifian�ilor

Orificiu de umplere cu ulei/�urub de nivel 

Verificarea nivelului de lubrifian�i ai angrenajelor 
sec�iilor de deta�are 

Verificarea nivelului de ulei de la toc�toarele de 
coceni 
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Cu�itele de m�run�ire �i între�inerea acestora: 

ATEN�IE! 

Verifica�i zilnic starea cu�itelor (1)! 

Niciodat� s� nu lucra�i cu cu�ite deteriorate! 

Jocul radial al cu�itelor s� nu dep��easc� 1 mm (vezi figura!). 

În cazul unor jocuri mai mari ambele cu�ite trebuie înlocuite si-

multan, în vederea p�str�rii echilibrului. 

Nu folosi�i niciodat� toc�toarele de coceni f�r� inelele de 

protec�ie (2) a piuli�elor de fixare a cu�itelor! 

Strângerea �uruburilor de fixare a cu�itelor trebuie verificat�

zilnic. 

Produc�torul nu î�i asum� r�spunderea pentru daunele, deterior�rile ap�rute 

ca urmare a nerespect�rii regulilor de mai sus!
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11.7.2 Cilindri de m�run�ire 

Rulmen�ii cilindrilor toc�toarelor au fost umplute în timpul fabrica�iei cu o cantitate 

corespunz�toare de Liton EP2. În func�ie de utilizare este necesar� ungerea lor prin 

sistemul de ungere de pe vârf. Dup� 250 ore de func�ionare unge�i pân� la apari�ia 

unguentului. 

Trebuie verificat� strângerea �uruburilor de fixare a canelurilor 

cilindrilor de m�run�ire, dac� ace�tia sunt sl�bi�i, trebuie strân�i! 

11.7.3 Lan�urile cu gheare 

• Acestea trebuie unse zilnic cu lubrifian�i vegetali 

• Trebuie verificat� zilnic existen�a unor uzuri atipice sau unor frec�ri 

�Lista de control anterior punerii în func�iune �i recolt�rii al hederului se g�se�te pe 

spatele manualului. 

Înainte de punerea în func�iune verifica�i condi�ia adaptorului urm�rind lista de 

control de dinaintea punerii în func�iune. 

Înainte de toate sezoanele de recoltare verifica�i condi�ia adaptorului urm�rind lista 

de control de dinaintea punerii în func�iune. 
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11.8 Etichet� de lubrifiere 

                   - Ungere cu ulei                             - Ungere cu gr�sime 
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12 Instruc�iuni de racordare la electricitate 

12.1 JD Imagini de racordare 
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12.2 CNH Imagini de racordare 
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12.3 AGCO Imagini de racordare 
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12.4 CLAAS Lexion Imagini de racordare 
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12.5 CIH 2000 Imagini de racordare 
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13 Remedierea defec�iunilor 

În acest capitol am detaliat cele mai frecvente probleme posibile. Nu avem 

posibilitatea de a descrie toate posibilit��ile, de aceea v� rug�m ca în cazul în care 

sesiza�i un fenomen care nu apare în tabel sau dac� solu�iile de remediere date nu 

au efect adresa�i-v� persoanei de contact al societ��ii noastre! 

Cauze posibile Recomand�ri pentru remediere 

Problema 1 Cantit��i mari de boabe desprinse între melc �i transportorul central.

Reconfigurarea combinei pentru 

recoltarea de porumb nu s-a efectuat 

corespunz�tor. 

Verifica�i dac� reconfigurarea combinei 

de cereale a fost realizat� în mod 

corespunz�tor indica�iilor, în caz 

afirmativ m�ri�i fanta contrab�t�torului la 

cca. 60 mm! Vezi: detaliile descrise în 

cartea tehnic� a combinei!

Problema 2 În cazul lanurilor înclinate, cocenii ajung cu greu în sec�ia de deta�are.

În cazul unor lanuri piesa de cauciuc 

montat� pe învelitoarea de plastic poate 

împiedica mi�carea cocenilor. 

Demonta�i piesele de cauciuc de pe 

învelitorile de plastic! (Capitolul: 10)

Problema 3 Sec�ia de deta�are se înfund�.

Grosimea cocenilor de porumb poate s�

difere, în func�ie de lan sau de soiul de 

porumb. 

Regla�i distan�a dintre val�urile de 

deta�are la distan�a optim�! (Capitolul: 

8.5)

Verifica�i regl�rile întinz�torului de lan�! 

Schimba�i lan�ul cu role! 

Problema 4 Cocenii sau buruienile s-au înf��urat pe cilindrii de m�run�ire.

Distan�a dintre cu�itele de cur��are nu 

sunt corespunz�toare. 

Regla�i distan�a dintre cu�itele de 

cur��are! (Capitolul: 8.6)

Problema 5 Melcul nu se învârte. 

Melcul dispune de un comutator de 

protec�ie, care, datorit� unui cuplu mai 

mare, se decupleaz�. 

Verifica�i comutatorul de protec�ie, dac�

este necesare schimba�i garnitura de 

fric�iune! (Capitolul: 8.2)

Reduce�i cantitatea recoltei prin 

reducerea vitezei combinei, regla�i 

pozi�ia scripetelui!
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Cauze posibile Recomand�ri pentru remediere 

Problema 6 �tiule�ii de porumb sar din jgheab. 

Num�rul de rota�ii al melcului este prea 

mare. 

Reduce�i num�rul de rota�ii al melcului 

prin schimbarea ro�ii din�ate!(Capitolul: 

8.2)

Problema 7 Culeg�torul de �tiule�i nu se poate men�ine pe rând. 

Utilizarea unui culeg�tor de �tiule�i 

necorespunz�tor distan�ei dintre 

rândurile culturii.

Verifica�i distan�a dintre rândurile lanului 

de porumb �i cea specificat� pentru 

culeg�torul de �tiule�i! 

Problema 8 Angrenajele de ac�ionare se înc�lzesc peste m�sur�.

Cantitatea de lubrifian�i din angrenaje nu 

este corespunz�toare. 

Verifica�i nivelul de ulei de la angrenaje! 

Problema 9 Lan�ul melcului este foarte zgomotos, zdr�ng�ne. 

Lan�ul melcului nu este întins în mod 

corespunz�tor. 

Regla�i întinderea lan�ului melcului! 

Problema 10 Lan�ul melcului scâr�âie. 

Lubrifierea lan�ului nu este 

corespunz�toare. 

Lantul care transmite miscarea la melc 

va fi lubrifiat in conformitate cu 

instructiunile din capitolul �Intretinere si 

lubrifiere! 

Problema 11 Una sau mai multe toc�toare de coceni nu func�ioneaz�. 

S-a întrerupt ac�ionarea toc�toarelor de 

coceni prin cuplaj, aceasta s-a decuplat. 

Verifica�i dac� cuplajul toc�toarelor de 

coceni este cuplat! 

Problem� 12. toc�toarele nu func�ioneaz� în mod corespunz�tor. 

Mecanismul toc�toarelor se înfund�, se 

murd�re�te. 

Cilindrul de munc� al toc�torului hidraulic 

nu func�ioneaz� în mod corespunz�tor. 

Cur��a�i mecanismul. Mi�ca�i toc�toarele 

de mai multe ori zilnic! 

Verifica�i cablurile hidraulice �i punctele 

de racordare, aerisi�i! 

Problem� 13. Propor�ia pierderii �tiule�ilor este prea mare. 

Reglarea necorespunz�toare a 

toc�toarelor. 

Viteza de recoltare este prea mare. 

Regla�i toc�toarele mai aproape unul 

lâng� altul! 

Reduce�i viteza de recoltare! 
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14 P�strarea pe timpul iernii a culeg�torului de porumb 

Dup� terminarea recolt�rii sp�la�i utilajul, îndep�rta�i resturile uscate! Verifica�i 

utilajul ca aceasta s� poat� fi utilizat� f�r� probleme la urm�toarea recoltare. 

Repara�i locurile cu vopseaua decojit�, dac� nu pute�i revopsi piesele metalice, 

aplica�i lubrifian�i peste acestea. În m�sura posibilit��ilor p�stra�i culeg�torul de 

�tiule�i într-un loc acoperit, dac� nu exist� aceast� posibilitate demonta�i lan�urile cu 

gheare, unge�i-le �i m�car pe acestea p�stra�i-le într-un loc acoperit. Înlocui�i 

învelitorile, piesele �i etichetele de securitate deteriorate! 

ATEN�IE! 

Acolo unde exist� riscul ca unguentul s� intre în contact cu solul 

folosi�i un unguent ecologic! 

15 Garan�ie, serviciul rela�ii cu clien�ii, comenzi pentru piese de 

schimb

Referitor la aspecte de garan�ie �i a serviciului cu clien�ii, adresa�i-v� distribuitorului. 

Deoarece produc�torul nu poate influen�a respectarea prevederilor privind lucr�rile 

de lubrifiere, de între�inere, de cur��are �i depozitare, astfel nu î�i asum�

r�spunderea nici pentru defec�iunile ap�rute ca urmare a omiterii acestora �i a 

utiliz�rii neconforme. 

Garan�ia nu se refer� la piesele de uzur�. 

Piese uzabile: 

• cu�ite de cur��are 

• cu�ite de tocare a tulpinilor 

• lan�uri 

• înveli�uri din plastic 

• pl�ci din cauciuc 

Cu ocazia punerii în func�iune al adaptorului v� rug�m s� în�tiin�a�i fabrica printr-un 

e-mail pe adresa de e-mail oros.garancia@linamar.com oferind urm�toarele 

informa�ii: 

• adres�

• num�r telefon 



 Protec�ia mediului �i a s�n�t��ii 

64 

• adres� e-mail 

• num�rul toc�torului de tulpini 

• data punerii în func�iune 

În caz contrar garan�ia este valabil� de la data eliber�rii facturii de c�tre fabricant. 

Despre detaliile referitoare la condi�iile garan�iale pute�i s� v� adresa�i colegilor 

no�tri de la serviciul rela�ii cu clien�ii. 

ATEN�IE! 

Comenzile pentru piese de schimb se vor trimite distribuitorului, 

cu indicarea tipului �i num�rului de serie al culeg�torului de 

�tiule�i, �i indicarea num�rului de identificare a schi�ei piesei în 

cauz�, din lista de piese de schimb! 

16 Protec�ia mediului �i a s�n�t��ii 

16.1 Efectele avut asupra individului în timpul exploat�rii utilajului 

Datorit� dimensiunilor �i, în special, func�iei utilajului, având o multitudine de piese 

rotative, în mi�care, care �i luate individual �i ca unitate, prezint� multiple pericole 

de accidentare. 

În vederea unei exploat�ri sigure, respecta�i în totalitate instruc�iunile de protec�ia 

muncii descrise în manualul utilajului �i efectua�i lucr�rile de între�inere prescrise! 

La între�inerea utilajului folosi�i lubrifian�ii prescri�i! 

16.2 De�euri solide �i alte tipuri de de�euri 

Pe parcursul punerii în func�iune �i a utiliz�rii utilajului se produc urm�toarele 

de�euri: 

• Lemn folosit pentru ambalare: element nepoluant pentru mediul înconjur�tor, 

nu este necesar� respectarea unor prevederi speciale pentru depozitare, 

distrugere. 

• Uleiuri �i vaseline utilizate pentru lubrifiere: materialele uzate se vor colecta în 

recipiente închise �i se vor preda la cel mai apropiat punct de colectare, de ex. 

sta�ie de carburan�i, 

• Piese de schimb uzate, de metal: colecta�i piesele uzate �i preda�i-le la cel mai 

apropiat punct de colectare, 
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• Acoperirile �i învelitorile din materiale plastice neutilizabile sau deteriorate, 

precum �i folia �i benzile de plastic utilizate ca ambalaj se vor preda pentru 

eliminare, serviciului public care se ocup� de aceste de�euri. Pentru reutilizare 

aceste se pot preda punctelor de colectare care se ocup� de reutilizarea 

de�eurilor. 

În cazul uzurii totale a utilajului sau a retragerii acestuia din folosin�� se va proceda 

conform celor de mai sus. 

16.3 Nivelul de zgomot 

Echipamentul nu func�ioneaz� în mod independent, acesta î�i poate îndeplini rolul 

doar ulterior mont�rii lui pe o combin� corespunz�toare. 

ATEN�IE! 

Deoarece nivelul de zgomot produs de combin� �i de echipament, în timpul 

utiliz�rii corespunz�toare, dep��e�te 85 dB, persoanelor care stau mai 

mult timp în apropierea utilajelor este recomandat s� poarte protec�ie 

auditiv�. Nivelul de zgomot din cabina combinei nu dep��e�te valoarea 

limit�, astfel nu este obligatorie purtarea protec�iei audutuve. 
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17 Contact 

���������	ABCDE�FD���

Adresa: MAGYARORSZÁG, H-5900 Orosháza, Csorvási út 27. 

Telefon: +36 68 514-600 

Fax: +36 68 514-692 

E-mail: oros@linamar.com

Pagina de web: www.oros.linamar.hu
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18  Formulare 
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