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1.0 OBSERVAȚII INTRODUCTIVE 

1.1  Aplicarea instrucțiunii 

Scopul acestei insrucțiuni este să vă asigure aplicarea corectă a mașinii, operare și întreținere. Un studiu atent al acestui manual vă va 
oferi notificări utile în pregatirea mașinii precum și în operarea cu ea. 

Mare diversitate condițiilor de lucrare în practică nu dă posibilitate să fie tot inclus în acest manual, dar, într-un mod clar sunt prezentate  
toate elemente importante setării a mașinii cerințelor aplicarei în practică. 

 

1.2 Sigurarea în operarea și în setarea mașinei  

Instalând protecția necesară pe locuri periculoase care astfel nu fac greutiățile în operarea și lucrarea cu mașina este făcut tot pentru a 
obține protecția eficientă de rănire întâmplătoare persoanelor care lucrează cu mașina. 

Sigurarea completă în tumpul exploatației și setării mașinei este posibilă dacă se aplică următor: 

- NICIODATĂ nu portați salopetă deschisă sau salopetă care nu merge cu corpul în timpul de operarea mașinei! 

- Înainte de  începeți oricare întreținere sau reparație la mașina asigurați-vă că motorul este închis și cheia este scoată! 

- NU VĂ APROPIAȚI de părțile în mișcare mașinei! 

- NICIODATĂ nu porniți mașina înainte de a verifica că nimeni nu este aproape de mașina! 

- NICIODATĂ nu vă apopiați de mașina în lucrare la distanța mai mica de 1,5 metri! 

- NICIODATĂ nu încercați să curățați mașina în lucrare sau dacă se 

rotește cuplajul cardanic!  

- NICIODATĂ nu încercați să setați mașina în lucrare sau dacă se rotește cuplajul cardanic! 

- NICIODATĂ nu încercați să lubrifiați mașina în lucrare sau dacă se rotește cuplajul cardanic! 

- TOTDEAUNĂ când ieșiți din tractor, închideți cuplajul cardanic ! 

- NICIODATĂ nu mergeți sub secțiune de cules mașinii dacă această nu este asigurată de coborâre; fără deosebire dacă 
cuplajul cardanic nu se rotește! 

- NICIODATĂ nu mergeți sub buncăr, dacă buncărul este sculat! 
 

1.3 Garanție, control înainte de livrare, trening pentru operarea la mașina 

Cu fiecare culegător ”BERKO” livrat, se primește și garanție în forma scrisă care garantează cumpărătorului că mașină este produsă fără 

greșeli în creare și în material. În timpul de predare sau transport se face control înainte de livrare. Acesta control constă dintr-o serie de 

inspecții, setării și verificării de lucrare a intregi mașinii, (corectitudine organelor de lucrare, corectitudine organelor de transmisie, tensiune de 

lanțuri, setare cuplajelor de siguranță precum și verificare dacă toți protectori sunt pe locul lor) astfel că mașina se poate folosi imediat. Cu 

fiecare mașină se primește și lista de verificare care defapt este adeverință despre corectitudine mașinii. 

În cadrul de servis al producătorului sunt organizate cursuri profesionale pentru operatori care lucrează cu ”BERKO” culegătorul. În 

acest mod, operatori caștigă experiență pentru lucrare cu o mașină complexă. Prin pregătire sistematică se cunosc în detalii cu utilizare, 

întreținere și folosire corectă culgătorului în toate condiții de lucrare. 

 

1.4 Explicații generale despre operarea 

Culegător BERKO este mașina tractată care se folosește pentru 

culegerea de porumb comercial, porumb pentru semințe, porumb pentru 

pop-corn și porumb dulce. 

Culegător îndeplinește următoarele operații generale și suplinitoare:                                                      

Operații generale: 

• jupuire de știulete 

•  transport de stiuleți nedepănușați 

•  depănușare 

• transport de știuleți depănușați în buncăr 

• descărcarea din buncăr în vehicol pentru transport      

Operații suplinitoare: 

• Eliminare de tulpine și frunze introduse prin culegerea 

• Tocare și împrăștiere tulpinilor pe sol 

BERKO este soluția nouă tehnico- tehnologică pentru culegători de porumb. Soluții instalate au nevoie de timp și labor minim pentru 

ajustare și întreținere precum și manevrare ușoară. Culegător este maxim simplificat în comparație cu soluțiile existente. Prin extinderea liniei 

de transport de știuleți cu lanțuri pentru apropierea elevator de știulet negoliat este anulat și prin asta este redusă pierderea de cereale. Sistemul 

de transmisie este simplificat maxim cu tracțiune reversibilă instalată opțional pentru deblocarea secțiuni pentru culegerea și depănușarea. 

Tracțiune reversibilă se aprinde din cabina tractorului. Control pentru tocarea este sub secția pentru culegerea cu cuțite rotative orizontal. Masa 

pentru depănușarea este în direcție de partea pentru culegerea ce realizează efectul mai bun de depănușarea pentru că știuleți nedepănușați 

merg într-un sens comparativ cu mese transfersale pentru depănușarea. 

Culegător BERKO are nevoie de mai puține mijloace de tracțiune în timp de recoltare, ușor agregat la aproape toate tipurile de tractoare 

30 – 45 KW (42 – 65 CP). Pe imagina Sl. 01 este prezentat culegătorul ¨BERKO-025¨ 

Sl.01 Culegătorul ¨BERKO-025¨ 



- 3 - 
 

1.5 Datele tehnice 

 
Culegătorul tractat ¨BERKO¨ este cu tracțiune 

organelor de lucrare pe cuplajul cardanic. Tractorul necesar 
pentru tracțiune este de la 30 kW (42 CP). Numărul necesar 
de rotații cuplajului cardanic este 540 r/min. Distanța între 
secțiunii de cules este permanent 70 cm. Culegătorul poate 
lucra în distanța întrerânduri 60–80 cm. 

Pe imagina Sl.02 sunt date măsuri gabarite de mașina 

 

 

 

 

Descripție tehnică: 

Secțiune de cules 

• Numărul de rânduri       2 rânduri 

• Cilindri de cules cu nervuri longitudinale, cu posibilitate de setare 
destanței dintre ei    49-79 mm 

• Numărul de rotații cilindrilor   950 o/min 

• Lungime de cilidri        526 mm 

• Cu panouri de jupuire 

• Distanța între panouri de jupuire    20-45 mm 

• Cu gheara lanțuri de atragere 

• Numărul de gheare lanțurilor de atragere      17 buc 

• Pas de gheare lanțurilor de atragere      228 mm 

• Numărul de articulații lanțurilor de atragere 102buc 

• Pas de articulații lanțurilor de atragere   38,1 mm 

• Viteză lanțurilor de atragere    6,6 km/h 

• Înalțime vârfului secțiuni de cules de la suprafața pământului   
     200-1500 mm 

Tocator 

• Tocator cu cuțite rotative horizontale 

• Numarul de tocatori      2 buc 

• Numărul de cuțite pe tocator    2+2 

• Diametru cuprinderi unui tocator     570 mm 

• Numărul de rotații cuțitelor tocatorului  1750 o/min 

• Înalțime minimă de tocarea tulpinei              12 cm 

• Lungime minimă masei tocate    8 cm 

• Independența lungimii de tocare tulpinei de viteza culegeri 

Masa de depănușare 

• Performanța cu cilindri de depănușare de cauciuc 

• Panta mesei de depănușare         12° 

• Numărul de secțiunii            2 kom 

• Numărul de cilindri pe secțiune             6 kom 

• Diametru cilindrilor          75 mm 

• Lungime cilindrilor        820 mm 

• Numărul de roații cilindrilor          290 o/min 

• Performanța cu  rețea de biter-uri asupra cilindrilor de depănușare 

• Numărul de axuri biter-ului cu stele         3 kom 

• Diametru de stele biter-ului      330 mm 

• Posibilitate setări de înălțime biter-ului      40 mm 

• Numărul de rotații axului de biter                1x48 și 2x83 r/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport de știuleți de la secțiune de depănușare până buncăr  

• Transportor melc 
de la masa de depănușare până elevator 

• Diametru spiralei         330 mm 

• Pas spiralei          370 mm 

• Numărul de rotații spiralei          155 r/min 

• Elevator cu tracțiune de sus 

• Numărul de lopeții elevatorului        10 kom 

• Numărul de articulații lanțurilor elevatorului    
           100 buc 

• Pas lanțului elevatorului      41,3 mm 

• Viteza de transport elevatorului    1,2 m/sec 

Unitate de tracțiune centrală 

• Conexiune la cuplaj de ieșire tractorului cu     
        540 r/min 

• Tracțiune reversibila incorporată pentru deblocare de la locul de 
control în tractor (oferta opțională) 

Bunkăr      

• Volumul bunkărului           3,8 m3 

• Greutate de știuleți în bunkăr      2000 kg 

• Înălțime de descărcare buncărului                270mm 

• Timp de descărcare buncărului         20 sec 

• Timp de coborâre buncărului gol        15 sec 

Instalația hidraulică 

• Utilizare: - setare  înalțimii secțiunii de cules 
        - descărcare buncărului  

• Numărul prizelor pe tractor        2 

• Presiune necesară în instalația hidraulică       
      110-130 bar 

Alte caracteristici 

• Setare distanței  dintre roate  2100-2900 mm 

• Separat, fiecare roată se poate seta      400 mm 

• Bara are poziție de lucrare și de transport 

• Împovărare barei tractorului: 
- cu buncărul gol             210 kg 
- cu buncărul plin                    610 kg 

• Forța tracțiunii cu buncărul plin            250 daN 

• Putere necesară de motor tractorului 30 kW (42 CP) 

• Putere necesară la priza de putere     14 kW (19 CP) 

• Momentul forței pe prize de putere          25 daNm 

• Sistem electric       12 V 

• Viteza maximă pentru transport      15 km/h 

Masuri principale mașinii 

• Lungime        4970 mm 

• Înălțime        2980 mm 

• Lățime         3190 mm 

• Greutate                  2030 kg 

Sl.02 Măsuri gabarite culegătorului ¨BERKO-025¨ 



2.0 Manualul general pentru pregatirea și setarea  mașinii 

 

Culegător BERKO se folosește pentru culegerea de porumb comercial, porumb pentru semințe, porumb pentru pop-corn și porumb 

dulce. 
 Culegătorul se livrează setat pentru cules de porumb comercial și porumb pentru semințe și porumb pentru pop-corn; pentru cules de 

porumb dulce sunt necesare adaptații pe loc secțiunii de depănușare. 
Cu trecere la lucru pe porumb comercial sau porumb pentru pop-corn de la porumb pentru semințe și invers nu sunt adaptații speciale, dar, este 
necesar  a seta și a pregati mașina diferit, în legatura cu diferite condiții care există în unul și în celălalt caz. 

Pentru lucrare de succespe câmp, este important a începe cu mașină corectă setata pentru, așa-zis  condișii de lucru de mediu, pentru 
condiții care apar cel mai des în lucrare. Așa este setată fiecare mașină ori fiind nouă ori setată de câtre serviciu după folosință în sezoanele 
trecute. În timpul de lucrare trebuie, folosind sfaturi din manual, reglementa ulterior pe mașina după cerințele condițiilor de lucrare. În acest 
mod se furnizează cea mai economică lucrare de mașina. 

Caracteristici de lucrare economică sunt:  

• Se realizează performanță bună  fără întrerupere și oprire în lucrare. 

• Se realizează cea mai mare viteză de lucrare pentru condiții respective fără întrerupere în lucrare și supraîncărcare inutilă.  

• Pierderi de porumb pe organele de lucrare rămân în limite permise. 

La alegere vitezei de lucrare si setare mașinei trebuie: 

• La lucrare la porumb comercial- pierderea totală să nu fie mai mare de 3%, nu numărând cereale prinse în buncăr. 

• La lucrare la porumb pentru semințe- pierderea totală să fie maxim 2% numărând cereale prinse în buncăr. 

Cu numărul prevăzut de rotații prizei de putere tractorului de la 540 r/min, viteză de lucrare în condiții favorabile sunt: 

• La porumb comercial până 7 km/h 

• La porumb pentru semințe până 5 km/h 

• La porumb pentru pop-corn până 5 km/h 

• La porumb dulce până 5 km/h 

Înainte începerii de lucrare trebuie verifica: 

• Corectitudine organelor de lucrare; 

• Corectitudine organelor de transmisie, strângerea lanțurilor; 

• Setare cuplajelor de siguranța (comprimare spiralelor); 

• Dacă toți protectori sunt pe locul său și bine atașați; 

• Lubrifierea culegătorului după tabelă pentru lubrifiere din capitol 7.2 

3.0  Pregatirea pentru operarea și setarea 

3.1 Coneiunea mașinii 

 

 ÎNAINTE DE ORICARE CONEXIUNE MAȘINII PE TRACTOR, TRACTORUL TREBUIE SĂ FIE STINS!  

 

3.1.1 Conexiune barei pe bara de tracțiune tractorului  

Bara de tracțiune trebuie să aiba lungime de standard care măsurată orizontal de la 

sfârșitul prizei de putere tractorului până verticală care trece prin centru deschideri pentru 

conexiune barei trebuie să fie aproximativ 350 de mm (imagina Sl.03) 

Bara culegătorului ¨BERKO-025¨ are poziție pentru transport și pentru lucrare. 

Schimbare barei din poziția pentru transport în poziția pentru lucrare trebuie fi făcută 

în rândul urmator: 
1. a scoate siguranța (a) 
2. a scoate ax (b) 
3. a pune bara din poziția A în poziția B 
4. a întoarce ax (b) 
5. a intoarce siguranța (a) 
 

La schimbarea barei din poziția de lucrare în poziția de transport, procedura trebuie fi făcută 

în ordine inversă. 

Supra descris este prezentat pe imafina Sl.04  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sl.03 Poziția barei și prizei de putere 

tractorului  

 

Sl.04 Schimbarea barei din poziția de 
transport în poziția de lucrare 

 

• REMARCĂ: În situația în care nu se poate obține distanța 
respectivă de 350 de mm, contactați serviciu pentru suport 
tehnic  

B 
A 
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3.1.2 Conexiune cuplajului cardanic pe priza de putere tractorului 

 
Înainte de conexiune cuplajului cardanic pe priza de putere tractorului, este 

necesar a seta bara de tracțiune tractorului așa că suprafața de sus barei de 
tracțiune  să fie la 30 - 40 de cm de la pământ. 

Numai la poziția de lucrare, respectiv la acțiune de culegere, a roti cuplajul 
cardanic cu priza de putere tractorului. 

La conexiune cuplajului cardanic cu priza de putere tractorului, conexiune 
trebuie fi făcută tractând-ul cu mână, dacă nu este posibil, atunci trebuie curața 
jgheaburi de murdărie și la cardan și la priza de putere; deloc nu folosi ciocan. 

 

3.1.3 Conexiune culegătorului pe tractor cu număr de rotații de ieșire 
prizei de putere 540 r/min  

Fiecare culegătorul nou livrat este pregatit pentru conexiune pe tractor cu 
număr de rotații de ieșire prizei de putere 540 r/min. 

Pe imagina Sl.05 este prezentată unitate de tracțiune centrală pentru număr 
de rotații de ieșire prizei de putere 540 r/min.  

3.1.4 Conexiune instalației hidraulice pe tractor 

 
Cu instalația hidraulică culegătorului ¨BERKO-025¨ este posibil a face acțiuni următoare: 

• Setare înălțimii secțiunii de cules 

• Descărcare buncărului bunkera (basculare) 
Instalația hidraulică culegătorului ¨BERKO-025¨ are nevoie de două prize la mațina de tracțiune - tractor. Pentru operarea corectă tensiune 

necesară în instalația hidraulică este 110 – 130 de bari. 
 

3.1.5 Conexiune instalației electrice culegătorului pe tractor 

Instalația electrică culegătorului se conectează la priza de ieșire instalației electrice tractoruli. Prin această se asigură culegătorul să fie 
iluminat după regurile pentru mișcare în transport public. 

Osvetljenje koje poseduje su: 

• Lumina de poziție 

• Lumina de frâne 

• Indicatori pentru direcție 

• Lumina albă reflectată la partea frontală buncărului 

• Lumina roșie relectată la partea din spate buncărului 

• Lumina roșie reflectată în forma de triunghi la partea din spate 
culegătorului. 

 

3.2 Setare la secțiune de cules 

 
De funcționare bună secțiunii de cules depinde funcționare bună și de calitate intregi mașinii. Toate setări secțiunii de cules sunt foarte 

importante și direct legate cu caracteristici fizice  porumbului și condițiilor externe sub care se face cules: 

• Stare de maturitate și randamentul porumbului 

• Înălțime și stare tulpinii i (sculate și solide sau culcate, învârtite și fragile). 

• Sezon de cules. Cules este cel mai bine făcut în timpul adecvat, când umiditate de cereale este 28 - 30%. Cules întârziat caracterizează 
prin condiții mai rele (mai mare fragilitate de cereale și de tulpini). 

• Condiții atmosferice (uscat, plojos sau bătut de vânturi). 

• Stare solului (drept sau robust, uscat sau umed). 

• Lucrare la porumb comercial, porumb pentru semințe, porumb pentru pop-corn sau porumb dulce stabilească condiții diferite setării la 
secțiune de cules. 

3.2.1 Ajustare separatorului 

Separatori plutitoare îndreptează pe tulpini spre intrare în cilindri de cules și tulpinii culcate ridic și 
separă de rânduri vecine. Lucrare bună separatorilor este condiționată cu lungime și forma lor care dă 
înclinare ușoară de la vârf până parte din spate la intrare la lanțuri de atragere unde separatori se 
încadrează cu protectori de staniu secțiunilor. Pe imagina Sl.06 este prezentată partea frontală secțiuni 
de cules cu separatori. 

Să funcționează bine, separatori trebuie să fie setați la condițiile de lucrare de mediu. Această 
setare trebuie să se facă în mod următor: 

• A pune pe culegător pe platou (cel mai bine pe platou de beton), respectiv, pe suprafața plată.  

• A pune jos partea frontală așa că alunecatori frontali - sanie secțiuni de cules să fiu  la înălțime 
de la sol aproximativ 200 de mm.  

• Când secțiune de cules este în poziția această, pe separatori a seta așa că vârfurii lor să fie 
îndepărtați de sol aproape 200 de mm. 

• A seta înălțime de separatori este foarte ușor. Pentru ajustare servesc tije separatorului care se 
atașează la susținătoare care se află pe protectori de staniu secțiunilor. La separatori bine-setați , 
vârfuri trebuie să fie la aceași înălțime , iar vârful sparatorului din mijloc, cu nici un caz nu 
trebuie să fie mai înalt decât vârfuri de separatori laterali. 

Sl.05 Unitate de tracțiune centrală 

 

Sl.06 Separatorul secțiunii de cules 
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3.2.2 Setare lanțurilor de atragere 

 
Lanțuri de atragere au două funcții importante la secțiune de cules: 

• Întâi, la intrare iau tulpini din ruptură separatorului și le introduc în vârfuri cilidrilor de jupuire. 

• Al doilea, transportează știuleți din canalul secțiuni de cules în secțiune de depănușare. 
 

Pe imagina Sl.07 este prezentat canalul secțiuni de cules. Cu (1) este arătat canalul de cules de stângă, iar cu (2) de dreaptă. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanțuri de atragere se tractează cu pinioane de sus (numărul de dinții pinionului z = 10). Viteză lanțurilor de atragere este 6.6 km/h cu numărul 
de rotații de ieșire prizei de putere tractorului de 540 r/min. 
 Aceasta viteză lanțurilor de atragere satisface viteză tracorului pentru cules 6 – 7 km/h.  
 Pe imagina Sl.08 este prezentată instalare lanțurilor de atragere pe o secțiune de cules. Gheare de două lanțuri de atragere vecine trebuie să 
fie cuplate alternativ (Gheară unui lanț trebuie să se afle între două gheare lanțului vecin). 
 Pinioane de jos sunt liber rotativi pe șine glizante care sunt încărcați spiral; prin acesta este asigugurată strângere constantă lanțurilor de 
atragere. (5).  
 Pe imagina Sl.09 sunt prezentați (1) pinioane de sus (de strângere), (2) Spirale de strângere, (3) șine glisante și (4) piulițe de strângere. 

• REMARCĂ: LANȚ ESTE STRÂNS CORECT, DACĂ SPIRALĂ DE ÎNTINDERE (2) COMPRIMATĂ LA LUNGIME DE 105 mm . 

 

• REMARCĂ: DACĂ DIN ORICE MOTIV SE INSTALEAZĂ SAU ELIMINEAZĂ LANȚURI DE ATRAGERE, TREBUIE AVEA ÎN 
VEDERE CĂ URECHI UNUI LANȚ TREBUIE SĂ FIE APROXIMATIV ÎN MIJLOC DISTANȚEI ALTULUI LANȚ DE 
ATRAGERE. 

 

• REMARCĂ: DACĂ LAȚURI NU SUNT STRÂNȘI SUFICIENT, ESTE POSIBIL SĂ CAD JOS, SĂ SE RUPE, PRECUM ȘI 
DEFECȚIUNE ALTOR PĂRȚI SECȚIUNI DE CULES. 

 

3.2.3 Setare cilindrilor de cules 

 Cilindri de cules retrag tulpinii cu știulete pe jos. Aceasta retragere tulpinii pe jos este condiție pentru jupuire stiuleții de la tulpină precum 
și tocare tulpinii în timpul de și după jupuire stiuleții. 
 Pe imagina Sl.09 sunt prezentați cilindri de cules. Cilindri de cules sunt de tip grilă. Cilindri sunt montați pe amândouă laturii. Pe partea 
frontală sunt montați cu rulmenți radiali și la sfârșit în carcasă tracțiunii cilindrilor de cules cu rulmenți radiali cu reglaj automat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sl.07 Canal de cules de stângă și dreaptă. 
Sl.08 Instalației lanțurilor de atragere. 

Sl.09 Cilindri de cules pe secțiune de cules  Sl.10  
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Funcționare cilindrilor de cules este 
legată cu operarea bună și de calitate 
intregi mașinii. Din cauza asta trebuie să 
fie setați cu mare grijă. 
 Setare cilindrilor de cules în primul 
rând se referă la setarea distanței între 
cilindri pentru condiții de lucrare 
respectivă. Pe imagina Sl.10 este 
prezentată distanța între cilindri de cules. 

Distanța între purtători cilindrilor 
în condiții de lucrare normale trebie să 
fie 67 mm și satisface în 80% situații de 
lucrare. 

La tulpinii foarte uscate și la 

porumb pentru semințe, aceasta distanșă 

se poate reduce până minim aproximativ 

49 mm. În situația de tulpinii verde și 

suculente, situația de porumb irigat; sau când tulpini sunt umede și congelate, cilindri se deschid și până distanța maximă de 79 mm. 
Setare distanțe între cilindri se fac prin mișcare purtătorului frontal cilindrilor de cules. 
Pe imagina Sl.11 este prezentată poziția relativă cilindrilor de cules cuplaților. 

• REMARCĂ: SETARE DISTANȚEI ÎNTRE CILIDRI DE CULES A FACE TOTDEAUNĂ LA CILINDRI INTERNI, NUMAI ÎN 
SITUAȚIA DE REALIZAREA DISTANȚEI MINIME SAU MAXIME, A FACE SETARE LA CILINDRI EXTERNI. 

 

• REMARCĂ: LA ÎNTOARCERE DE LA DISTANȚA MAXIMĂ SAU MINIMĂ ÎNTRE CILINDRI DE CULES, ÎNTÂI A PUNE 
CILINDRI EXTERNI ÎN POZIȚIA DE MIJLOC, ȘI DUPĂ CU CILINDRI INTERNI A SETA DISTANȚA DORITĂ.  

3.2.4 Setare panelelor de jupuire 

 
Panele de jupuire fac parte secțiunii de cules și au funcția multiplă: 

• Pe marginea lor de-a lungul decalajului reciproc se face culegere 
(jupuire) știuleților. Când cilindri retrag pe tulpină, știulete bate pe 
margină panelelor de jupuire și devine cules. 

• Împiedică pe știuleți să vină în contact cu cilindri grilă agresivi care 
le-ar distruge sau deteriora. 

• Fac fundul canalului de cules secțiunii. De-a lungul canalului acestă 
lanțuri de atragere fac transport de știuleți culeși spre secțiune de 
depănușare. 

Setare panelelor de jupuire se referă la setare distanței între 
două panele de jupuire  vecine. Pe imagina Sl.12 sunt prezentate 
panele de jupuire. 

Pentru condiții de lucrare normale la porumb comercial, distanța între 
panele de jupuire trebuie să fie aproximativ 34 mm, și la partea din spate la 
capatul panelelor de jupuire, trebuie să fie aproximativ 40 mm. 

Distanța între panele de jupuire pentru cules de porumb pentru semințe trebuie să fie aproximativ 24 mm la intrare și la ieșire 30 mm. 
Distanțe mai mici se uzează mai rar de la supra menționate și acesta numai la soiuri de porumb cu tulpina mai mică, mai subțire, 

respectiv cu stiuleți mai mici. 
Necesități pentru distanța mai mare între panele de jupuire sun ș mai rare și acesta se face numai în cules de porumb cu tulpini foarte 

groase și suculente, sau dacă tulpini sunt congelate. 
La fiecare setare trebuie avea în vedere că distanța la intrare trebuie 

să fie mai mică pentru 5-6 mm decât la ieșire panelelor de jupuire. 
Distanța mai mare la partea din spate între panele de jupuire 

trebuie realiza pentru tragerea mai ușoară părții de tulpina supra 
știuleți. Prin acesta se asigurează mai puțina cantitate frunzelor să 
fie transportată în golitor. 
Panele de jupuire setate necorespunzator pot produce pierderi 
semnificative și pot 
produce și murdarie. Cantitatea murdariei se poate constata în primul rând 
pe secțiune de depănușare. 
Pe imagina Sl.13 este prezentată setarea panelelor de jupuire. Prin (a), (b) și 
(c) sunt prezentate șuruburile pe care trebuie slabi, și panele de jupuire 
trebuie deplasa la distanța dorită prin lovituri ușoare, având grija între timp 
la pastrarea paralelității dintre panele de jupuire și cilindrii de tocare. După 
terminarea setări șuruburile slabite trebuie strânge (a,b,c).  

 
 
 
 
 
 
 

Sl.12 Panele de jupuire 

 

Sl.13 Prikaz podešavanja otkidačkih ploča 

 

• REMARCĂ: NU SETA PANELE DE JUPUIRE LA DISTANȚA MAI MICĂ DECÂT ESTE NECESAR; PENTRU A REDUCE 

PIERDERILE ȘI PENTRU A OBȚINE RECOLTĂ MAI CURATĂ. 

• DISTANȚA PREA MICĂ DA CULES MURDAR, ȘI BLOCAREA SE POATE ÎNTÂMPLA. 

ATENTIE: DISTANȚA DE ADMISIE DINTRE PANELE TREBUIE SĂ FIE MAI MARE CU 5-8 mm DECÂT GROSIMEA CEI MAI MARI 
TULPINII MĂSURÂND LA ACEEAȘI ÎNĂLȚIME DE LA SOL. 

extern intern 

Sl.11 Poziția relativă cilindrilor de cules 
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3.2.5 Setarea înălțimii de lucrare și înălțimii de poziția de transport secțiunii de cules 

 
Setare înălțimii secțiuni de cules se face prin înclinarea secțiunii de cules în jurul bolonului (1) 

secțiunii de depănușare piedestalului. Aceasta regulare se face cu ajutorul cilindrului hidraulic (2). Pe 
imagina Sl.14 sunt prezentate elemente supra descrise. 

Cilindrul hidraulic are mod de lucrare unidirecțional și este alimentat de câtre ulei din instalația 
hidraulică a tractorului. 
Acest cilindru ridică și secțiune de cules în pozitia de transport la o înăltime de aproximativ 500mm de 
la sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Setare la tocator 
 

Chiar sub secțiune de cules este situat tocator pentru mărunțirea și împrașirea tulpinilor 
după trecerea lor prin cilindri de cules. 

Fiecare secțiune de cules are separat tocatorul său cu două cuțite, respectiv pe fiecare 
rând de cules. Diametru atingerii unui tocator este 570 mm. Lățimea totală atingerii unui 
tocator este 1100 mm prin ce este asigurat că amândouă rânduri sunt acoperate pe care secțiune 
de cules ia într-un mers. 

Poziția relativă între cuțite celor doi tocatorii este la 90º. Prin această este asigurat că nu 
se pot ciocni cuțite tocatorilor. 
Cuțitele au ascuțire dubla, iar în timpul lucrării 
funcționează doar unul. Dacă una din părțile ascuțite ale cuțitului se toceste, este de ajuns 
întoarcerea cuțitului pentru a se putea  
lucra cu partea ascuțită. 
Tocator nu necesită setării speciale, exceptând  efectuarea urmatoarelor operații ajutătoare: 

• a verifica strângerea lanțurilor de tracțiune (a), și le-a strânge dacă este nevoie 

• a verifica stare cuțitelor (b) și ascuțirea lor, și le-a ascuți dacă este necesar 

• a verifica dacă toate șuruburile de asigurare la tocator sunt pe locul său (c) 

Pe imagina Sl.15 este prezentat tocator sub cilidri de cules. 
Schimbarea înălțimii de tăiere se poate seta prin schimbarea înălțimii secțiunii de cules. 

Ănălțimea cea mai bună de tajere este 10 – 15 cm. Cu aceste valori de înălțime se obține: 

• tăiere bună și curată, fără bucății mare și resturilor tulpinilor netăiaților 

• uzura redusă a cuțitelor tocatorului. 
Cuțite neascuțite rup și nu toacă egal și măresc consumul puterei tractorului. Dacă, într-un sezon se face până 50 de ha, nu este necesar a ascuți 
cuțite. Dacă se face mai mul decât 50 de ha, atuncia e necesar a întoarce cuțite în acest sezon. Cuțite foarte uzate a schimba cu cuțite noi. 
Cuțitele care nu sunt tocite în mod simetric produc dezechilibrare și vibrații. 
 

3.4  Setare la secțiune de depănușare 

 
Rolul secțiuni de depănușare este foarte important în proces de cules pentru că curață știuleți și eliminează părți de tulpini și frunze rupte.  
Setări la secțiune de depănușare sunt puține și nu necesită setări deosebite pentru cules de porumb comercial, porumb pentru semințe și 

porumb pentru pop-corn. Operațiune de bază la secțiune de depănușare este verificarea periodică a stării elementelor de lucrare. 
Datorita variației mari a produselor care trec prin secțiune de depănușare sau eventualele defecțiuni mai mici ale secțiunii au efecte importante 
asupra calității muncii secțiunii de depănușare. Calitatea muncii secțiuni de depănușare se poate caracteriza prin procentul știuleților 
depănușaților corect. La secțiune de depănușare care lucrează prost, acest procent nu atinge 90%. 
 
 
 

REMARCĂ: Calitatea cea mai bună de depănușare se obține dacă recoltare se face în timp cel mai adecvat, când boaba în faza de 
coacere ajunge la umiditate aproape 28-30%. Această trebuie avea în vedere la recoltare de porumb pentru semințe pentru că 
toleranța pierderi este mai mică. 

 

 
 

Sl.14 Setare înălțimi secțiunii de cules 

 

Sl.15 Tocator sub cilindri de cules 
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3.4.1 Setare la cilindri de depănușare 

 
Masa de depănușare cu cilindri de depănușare constituie cea mai importantă parte a secțiunii de depănușare. Masa de depănușare conține 

12 cilindri, cilindri sunt grupați în două secțiunii de șase cilindri. Între secțiuni este implementat separator care îndreptează știuleți egal spre 
amândouă secțiuni. 
Toți cilindri sunt de cauciuc. Cilindrii de depănușare au pe ambele capete rulmenți radiali oscilanți. 

Pe imagina Sl.16 este prezentată secțiune de depănușare.   (Pogonski valjak = Cilindru de tracțiune) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cilindrii de depănușare trebuie să fie strânsi unii de alții. Strângerea cu ocazia verificărilor sau setărilor se începe de fiecare data de la 

cilindrul de tracțiune (cilindru cu fulie pentru curea trapezoidala), care nu se poate deplasa. Ordinea de strângere a cilindrilor unele fața de 
altele: 
• Pornind de la cilindrul de tracțiune și progresând spre cilindrii din margine, cilindrii se vor strânge unul câte unul. 
• Înainte de strângere se vor slabi șuruburile rulmenților cilindrului de lânga cilindrul de tracțiune. 
• Cilindrul care se setează se va împinge de cilindrul de tracțiune și se vor strânge șuruburile carcasei rulmenților. 
• Operația de mai sus se va efectua la rând la fiecare cilindru în ordinea de mai sus. 

Rezistența inelelor de cauciuc a cilindrilor de depănușare este de aproximativ 100 – 150 de hectare, după care ele vor trebui schimbate la 
toți cilindrii. Dacă se constata mai repede uzură inelelor unor cilindrii, schimbările se vor face la timp. Inele uzate pot provoca stricarea rapida 
a inelelor de lânga ele. Pe locurile unde cauciucul este uzat (rupt, ros), frunzele sau mătasea de porumb se prind de cilindrii. La inele de 
cauciuc roase este mai des întâlnit trecerea știuleților mai mici și distrugerea lor, din aceasta cauza, în special la recoltarea porumbului pentru 
semințe trebuie acordata atenție speciala stării inelelor de cauciuc. 
. 

La schimbarea inelelor prima dată se scoate cilindrul crestat și se scoate inelul de fixare. Inele de cauciuc trebuie strânge unele de altele 
eliminând astfel posibilitatea acestora de a se roți. 

La recoltarea pe vreme ploioasa pe partea anterioara de admisie ale cilindrilor se pot înfășura matasă de porumb și frunze. 
Masa înfășurată strică calitatea de depănușare, îndepartează cilindrii unele de altele care în unele situatii poate să ducă la ruperi. 

Din cauza motivelor enumerate cilindrii se pastrează curate, trebuie verificate mai des, și resturile înfășurate trebuie curața în timp. 
REMARCĂ: CÂT SUNT DE STRÂNȘI CILINDRII DE DEPĂNUȘARE UNII FAȚA DE ALȚII 
ESTE ARATAT DE CUPLAJ. ÎN CAZUL STRÂNGERII PESTE LIMITA PERMISĂ, 
RESPECTIV DACA RESORTUL CUPLAJULUI ESTE STRÂNS SUB LIMITA A 
70mm, CUPLAJUL DE SIGURANTA SE VA DESTINDE. 
REMARCĂ: LA RECOLTAREA PORUMBULUI PENTRU SEMINȚE SE VA ACORDA ATENȚIE DEOSEBITĂ CURAȚENIEI 
CILINDRILOR DE DEPĂNUȘARE . 

3.4.2 Setare la biter-uri – prese 

 
Biter-uri- prese fac parte secțiuni de depănușare și sunt montați asupra cilindrilor de depănușare. Biter-uri sunt organul auxiliar mesei de 
depănușare și au rol în calitatea depănușări, și pe lânga strângerea știuleților au acțiune asupra împarțirii știuleților și ajută la transportul 
știuleților pe canalul de depănușare. 

Pe imagina Sl.16 sunt prezentați biter-uri - prese. 
Prin setare la biter-uri, de fapt se poate seta distanța lor asupra cilindrilor de depănușare prin ce se îmbunătățește depănușare și scade 

numărul de boabe distruse. 

Setare la ax a face cu ordinea: 

• Se slabesc șuruburile ale fixări rulmenților axului de pe pereții unității de depănușare. Dintr-un capat al axului de strângere se vor 
îndepărta șuruburile și se va fixa axul la înălțimea dorită. 

• A repeta acțiune la partea celălaltă a axului.  

• A avea grija sa fie aceași înălțime setată culegătorului.  

• A repeta acșiune la fiecare ax 
 

REMARCĂ: A ACORDA ATENȚIE DEOSEBITĂ LA PARALELISMUL AXELOR DE PRESARE DACĂ ACEST PARALELISM 
LIPSEȘTE, SE POAT ÎNTÂMPLA SĂ LANȚUL SĂ SCADĂ SAU SĂ SE RUPĂ. 

 

Sl.16 Secțiune de depănușare cu biter-uri (prese)  

 

pogonski valjak
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3.5 Setare la elevatorul de știuleți depănușați 

 
Elevatorul de știuleți depănușați are funcție de transport de știleții depănușați la 

buncăr. Elevatorul este cu tracțiune de sus, cu lopeți de cauciuc. Prin acesta se asigură 
transport  de știuleți fără deteriorare. 
Pentru funcționarea bună a elevatorului este important a intreține întingerea lanțului 
suportatorului de lopeți. Întinderea lanțului se poate seta la axul superior al elevatorului. 
Elementele de întindere al lanțului sunt prezentate la imagina Sl.17. 
 

Acțiune de întindere lanțului a face în aceasta ordine:  

• A slabi șuruburile (a) elementului de susținere a roților de antrenare a lanțului (b) 

• Prin roțirea surubului (a) se împinge elementul de susținere a roții de antrenare 

• A strânge șuruburile (a) prin cotrapiulițe 
Întinderea reglată a lanțului la intrarea elevatorului se poate controla cu mâna. 
Întinderea lanțului este potrivită dacă distanța dintre lanțul ridicat și pista elevatorului este 2-
5mm. 
 
 
 
 
 
 

REMARCĂ: LANȚUL DE ELEVATOR SLABIT POATE PROVOCA AGLOMERAREA ȘTIULEȚILOR ȘI PIERDERI DE BOABE PE 
PARTEA DE INTRARE A TRANSPORTORULUI SPIRAL. 

 

REMARCĂ: A ACORDA ATENȚIE DEOSEBITĂ VERIFICĂRII ȘURUBURILOR DE FIXARE A ÎNTINDERI ȘI A CELOR CARE 
STRÂNG LOPEȚILE DE CAUCIUC. LANȚUL SLĂBIT SAU SLĂBIREA FIXĂRII LOPEȚILOR DE CAUCIUC PROVOCĂ RUPEREA 
LANȚULUI ȘI DEFECTAREA ELEVATORULUI. 

 

4.0 Elemente de asigurare sistemelor de transmisie  

 
Culegătorul de porumb ¨BERKO-025¨ are elemente de 

asigurare care protejează organele de lucrare de suprasolicitare. 

Elemente de asigurare care se află în culegătorul: 

• gheara cuplaj cu spirală pe axul central 

• gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune depănușatorului 

• gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune elevatorului 

Pe imagina Sl.18 este prezentată secționare gheara cuplajului 
cu spirala. La setarea forței resortului (la comprimare) prima dată se 
scoate șurubul de siguranță, iar cu piulița se comprimă resortul până 
la mărimea corespunzătoare. 

 

4.1 Gheara cuplaj cu spirală pe axul central 

 
Gheara cuplaj cu spirală pe axul central protejează de supraîncărcare și distrugere: 

• Angrenajul cilindrilor de cules și cilindri de cules 

• Angrenajul tocaturului 
Strângerea spiralei se poate seta, strângerea necesară este  L=65 mm.  
 

4.2 Gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune depănușatorului 

Gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune depănușatorului protejează de supraîncărcare și distrugere: 

• Cilindri de depănușare cu angrenaj cu dinții 

• Tracțiune lanțuroilor de atragere 
Strângerea spiralei se poate seta, strângerea necesară este L=70 mm. 

4.3 Gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune elevatorului 

 
Gheara cuplaj cu spirală pe axul de tracțiune elevatorului protejează de supraîncărcare și distrugere: 

• Lanțul elevatorului cu lopeți 

• Transferul de lanț transporterului spiral și axul biter-ului 
Strângerea spiralei se poate seta, strângerea necesară este L=70 mm. 
 
 
 
 

Sl.17 Axul superior 
elevatorului de știuleții depănușați 

 

Sl.18 Gheară cuplaj cu spirală 
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5.0 Operare cu culegătorul de porumb ¨BERKO-025¨ 

 
(SA SLIKE: potrosnja goriva = consumul de combustibil, opterecenje radnih organa beraca = încărcarea componentelor de lucrare ale 

mașinii, kvalitet rada beraca = calitatea lucrări culegătorului optimalno= optim, smanjen = scăzut, povecan = mărit, broj obrtaja prikljucnog 
vratila = numărul de rotații prizei de putere tractorului) 

 
Pentru lucrare de succes pe câmpie, este important a începe cu mașină corect setată la condițiile de lucrare de mijloc, la condițiile care 

sunt cele mai dese. Așa este setată fiecare mașină, ori fie nouă, ori refăcuta la serviciu după uzul in sezonele trecute. În timpul de lucrare, 
trebuie, folosind sfaturi din manual, a seta pe mașină în legatura cu condițiile de lucrare. În acest mod se asigură lucrarea mașinii cea mai 
economică.  

Înainte de începera lucrări, trebuie verifica: 

• Starea organelor de lucrare; 

• Starea organelor de transmisie, strângerea lanțurilor; 

• Setarea cuplajelor de siguranță (compactare spiralelor); 

• Dacă toți protectori sunt pe locul lor și bine fixați 

• Ungere culegătorului după tabelă din capitol   7.2. 
 

Culegătorul de porumb ¨BERKO-025¨ este făcut pentru lucrare cu numărul de rotații de ieșire, prizei de ieșire tractorului de 540 o/min. 

Acest număr de rotații cuplajului cardanic asigură lucrarea optimă din punctul de vedere : 

• încărcări organelor de lucrare culegătorului 

• Calității de lucrare (de cules) culegătorului 

• Consumului de combustibil 
 
Pe imagina Sl.19 este prezentat diagramul lucrări culegătorului în legatura cu numărul de rotații prizei de putere tractorului. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Sl.19  
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6.0 Descripție lucrări organelor de transmisie 

 
In acest capitol este descrisă lucrare elementelor de transmisie, precum și întreținerea lor. 
 

6.1 Cuplajul cardanic 

 
Cuplajul cardanic este primul element în transmisie puterii de la priza de putere mașinii de tracțiune - tractorului.  
Prin conexiune cuplajului cardanic cu 

priza de putere tractorului, asta trebuie fi 
făcut prin lansare cu mână, dacă nu este 
posibil, trebuie curața jgheaburi de praf, 
murdarie sau frunze de porumb și la cuplajul 
cardanic și la priza de putere tractorului; în 
nici-un caz a nu folosi ciocanu! 
Pe cuplajul cardanic se află și protectori. Ei 
protejează și elemente de cuplajul cardanic 
precum și persoane de rănire.  

La fiecare comun cuplajului cardanic 
sunt locuri care trebuie lubrifia în fiecare zi 
înainte de începerea lucrări cu mașină. 

Pe imagina Sl.20 este prezentată 
shema lubrifierii cuplajului cardanic. 

 
 
 
 
 
 

6.2 Unitate centrală de 
tracțiune – angrenaj  

 

 

Unitate centrală de  tracțiune – angrenaj rulează de la cuplajul 
cardanic, si de la ea se transmite mișcare pe rganele de lucrare cum 
sunt axul central și axul de tracțiune elevatorului. 

Angrenajul este cu dinții, închis și încărcat cu grăsime lichidă 
pentru lubrifiere. Pe imagină Sl.21 este prezentat angrenajul. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.3 Axul central 

 
Axul central primește tracțiune de la unitate centrală de 

tracțiune prin cuplajul cardanic scurt.  De la axul central se 
transmite tracțiune pe secțiune de cules și secțiune de depănușare. 
Pe imagina Sl.22 este prezentat axul central. Axul este pe ambele 
capete cu rulmenți radiali cu reglaj automat. Pe carcase rulmenților 
sunt locuri care trebuie uns. Lubrifiere este necesar a face 
săptămânal înainte de lucrare cu culegătorul. 

Secțiune de cules este tractată prin pinion cu numărul z=26 de 
dinții, spirală conectează pinion cu cuplajul cu dinții de sigurare 
care este legat la ax. Compactare spiralei se poate seta, compactare 
necesară este 65 mm, spirala așa compactată asigură să cuplajul sare 
numai la supraîncărcare secțiunii de cules și sigur o protejează de 
distrugere.  

Secțiune de depănușare este tractată cu pinion cu numărul de 
dinții  z=12, pinion este legat solid prin pană cu axul. 

Sl.20 Shema ungerii cuplajului cardanic 
 

Sl.21 Prikaz centralne pogonske jedinice 

 

Sl.22 Axul central 
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6.4 Cilindri de cules 

 
Cilindri de cules fac parte secțiunii de cules. Tracțiune primesc de la axul central. Cilindri sunt relmentați pe ambele capete. Pe partea 

frontală sunt rulmentați cu rulmenții radiali și la capatul cilindrilor în carcasă tracțiunii cilindrilor de cules cu rulmenții radiali cu reglaj 
automat. Carcase cilindrilor de cules sunt de tip închis care sunt pline de grăsime lichidă pentru lubrifiere. Lubrifiere trebuie fi făcută în fiecare 
zi înainte de operare cu culegătorul. 

Rulmenții cilindrilor pe partea frontală este de tip închis, plin de grăsime pentru folosința industrială. 
Lubrifiere trebuie fi făcută săptămânal înainte de operare cu culegătorul. 
Cilindri de cules sunt de tip cu nervuri. Pe cilindri se prind frunze de porumb și iarba și dacă nu se face curațenie automată, trebuie 

curăța pentru a asigura lucrare fără întreruperi.  
 
 
 
 

6.5 Tracțiune tocatorului 

 
Tracțiune tocatorului face parte de secțiune de cules. Tracțiune 

primește prin lanț de la axul de tracțiune cilindrilor de cules. Tocatorul arew 
două carcase care sunt tractate de axul de tracțiune pe care se află pinion cu 
12 dinți. În carcase sunt cuplate perechi pinioanelor conice care trag cuțite 
tocatorului. Pe imagina Sl.23 este prezentat tocatorul cu tracțiune.  

Carcase tocatorului sunt de tip închis pline de grăsime lichidă pentru 
lubrifiere. Lubrifiere trebuie fi făcută în fiecare zi înainte de operare cu 
culegătorul. 

Încordare lanțului de tracțiune tocatorului se face prin mișcarea 
tocatorului pe cadru de cules. Lanțul este bine încordat dacă după încordare 
prin presarea ușoară cu mână pe o parte de lanț se mișcă 5 - 10 mm.   

 
 
 
 
 

 

6.6 Axul de tracțiune cilindrilor de depănușare 

Axul de tracțiune cilindrilor de cules, primește pe tracțiune de la 
axul central prin lanț. De la axul tracțiune se transmite pe cilindri de cules 
și axul de tracțiune lanțurilor de atragere. Pe imagina Sl.24 este prezentat 
axul de tracțiune cilindrilor de cules. Axul este pe amțndouă capete cu 
rulmenți radiali reglați automat. Pe carcase rulmenților sunt locuri pentru 
lubrifiere rulmenților. Lubrifiere este necesar a face săptămânal înainte de 
operarea cu culegătorul. 

Axul de tracțiune cilindrilor de cules se trage prin pinion cu 26 de 
dinții, spirală legă pinion cu cuplajul de siguranța cu dinții care este legat 
pentru axul. Strângerea spiralei se poate seta. Necesar este 70 de mm, așa 
strânsă, spirală asigură că cuplajul sare numai la supraîncărcare cilindrilor 
de cules și sigur îl protejează de distrugere.  

Axul de tracțiune trage cilindri de cules prin două pinioane conice 
cu numărul de dinții z=14. 
 
 
 
 
 

 
 
6.7 Tracțiune biter-urilor- preselor 

 
Biter-uri- prese fac parte de secțiune de depănușare. Tracțiune primesc 

prin transporterul spiral de la axul de tracțiune elevatorului. Transmiterea 
tracțiunii se face prin lanț. Pe imagina Sl.25 ese prezentată tracțiune biter-
urilor- preselor. 

Axe sunt rulmentate pe ambele capete cu rulmenți radiali automat 
reglați. Pe carcase rulmenților sunt locuri pentru lubrifiere rulmenților. 
Lubrifiere este necesar a face săptămânal înainte de operearea cu culegătorul. 

Lanțul de tracțiune este bine încordat dacă după încordare prin presarea 
ușoară cu mână pe o parte de lanț se mișcă 5 - 10 mm 

. 

Sl.23  

 

Sl.25  

 

Sl.24 Axul de tracțiune cilindrilor de cules 
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6.8 Pogon spiralnog transportera 

 
Transporterul spiral primește tracțiune de la axul de tracțiune elevatorului prin lanț. De la axul 

transporterului spiral pe tracțiune primesc biter-uri- prese. Pe imagina Sl.26 este prezentat transporterul 
spiral. Axul este rulmentatat pe ambele capete cu rulmenți radiali automat reglați. Pe carcase rulmenților 
sunt locuri pentru lubrifiere rulmenților. Lubrifiere este necesar a face săptămânal înainte de operearea cu 
culegătorul. 

 
 Încordarea lațului de tracțiune transporterului spiral se face prin mișcarea cilidrlui de încordare la 
pinion cu 26 de dinți. Lanțul de tracțiune este bine încordat dacă după încordare prin presarea ușoară cu 
mână pe o parte de lanț se mișcă 5 - 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 Tracțiune elevatorului de știuleți depănușați 

 
Axul de tracțiune elevatorului de știuleți depănușați primește 

tracțiune prin lanț. Pe imagina Sl.27 este prezentat axul de tracțiune 
elevatorului. Axul este rulmentat pe ambele capete cu rulmenți radiali 
automat reglați. Pe carcase rulmenților sunt locuri pentru lubrifiere 
rulmenților. Lubrifiere este necesar a face săptămânal înainte de 
operearea cu culegătorul. 

Axul de teacțiune elevatorului de știuleți depănușați este tractat 
prin pinion cu 26 de dinți, spirală legă pinion cu cuplajul de siguranță 
cu dinți care este legat cu axul. Strângerea spiralei se poate seta. 
Necesar este 70 de mm, așa strânsă, spirală asigură că cuplajul sare 
numai la supraîncărcare elevatorului sau transporterului spiral și sigur 
le protejează de distrugere.  

Încordarea lațului de tracțiune elevatorului se face prin mișcarea 
cilidrlui de încordare la pinion elevatorului cu 26 de dinți. Lanțul de 
tracțiune este bine încordat dacă după încordare prin presarea ușoară 
cu mână pe o parte de lanț se mișcă 6 - 12 mm.  

Pentru lucrarea bună elevatorului este important a întreține 
strangereă corectă lanțului de suporterul lopeților. Strângerea lanțului 
se face pe axul superior elevatorului.  

Strângerea lanțului trebuie fi setată așa că lanț la intrare în 
elevator poate să se ridice maxim 5 mm de la pistă elevatorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sl.26 Transporterul spiral 

 

Sl.27  
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7.0 Întreținere, lubrifiere și depozitare mașinii 

 
În acest capitol sunt sfaturi despre întreținere care este necesar a face în perioade regulate, că mașina ar putea lucra fără probleme în tot 

sezon. În acest mod se protejează de rupere piese scumpe și sensibile cum sunt elemente de transmisie, rulmenți; care dacă nu se lubrifiază în 
mod normal, repede se distrug. În sfârșit, pe scurt sunt dați și sfaturi generali despre depozitare după sezon terminat.  

 

7.1 Întreținere și lubrifiere 

 

Întreținere și lubrifiere la 10 ore (în fiecare zi înainte de operarea cu mașina) 

 

• A curața mașina de murdarie, a inspecționa corectudine și setare organelor de lucrare, dacă este nevoie, a face setări și reparații 
necesare. 

• A verifica corectudine și strângere elementelor de transmisie- lanțurilor, dacă este necesar, a face schimb de ele, și  cele slabe, a strange 
după instrucșiunii. 

• A verifica corectudine și strângere lanțului elevatorului, dacă este necesar, a face schimbare, și dacă este necesar, a strânge după 
regurile. 

• A lubrifia pe locuri respective, date în manual (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială) 

• A lubrifia lanțuri de tracțiune, cu ajutorul de periuță îmbibată în ulei de motor 

• A suplimenta pierderea grăsimii din carcase tocatorului (grăsime lichidă) 

• A suplimenta pierderea grăsimii din carcase cilindrilor de cules (grăsime lichidă) 

• A lubrifia locuri pentru lubrifiere la cuplajul cardanic și axul de tracțiune, arătată în manual (a lubrifia cu grăsime pentru folosința 
industrială) 

• A lubrifia rulmente diapozitive buncărului (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială) 

• A lubrifia rulmente diapozitive la conexiunii pivotante: buncărului, secțiunii de cules, axelor de cilindri (a lubrifia cu grăsime pentru 
folosința industrială)   

• A lubrifia rulmente diapozitive pinioanelor lanțurilor de atragere (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială)  
 

Întreținere și lubrifiere la 50 de ore (săptămânal) 
 

• A curața mașina de murdarie, a inspecționa corectudine și setare organelor de lucrare, dacă este nevoie, a face setări și reparații 
necesare. 

• A verifica corectudine și strângere elementelor de transmisie- lanțurilor, dacă este necesar, a face schimb de ele, și  cele slabe, a strange 
după instrucșiunii. 

• A verifica corectudine și strângere lanțului elevatorului, dacă este necesar, a face schimbare, și dacă este necesar, a strânge după 
regurile  

• A lubrifia lanțuri de tracțiune, cu ajutorul de periuță îmbibată în ulei de motor 

• A lubrifia pe locuri respective, date în manual (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială) 

• A lubrifia locuri pentru lubrifiere la cuplajul cardanic și axul de tracțiune, arătată în manual (a lubrifia cu grăsime pentru folosința 
industrială) 

• A verifica ulei în angrenaj cu tracțiune reversibilă, dacă este necesar, a adauga (grăsime lichidă)  

• A suplimenta pierderea grăsimii din carcase tocatorului (grăsime lichidă) 

• A suplimenta pierderea grăsimii din carcase cilindrilor de cules (grăsime lichidă) 

• A lubrifia rulmente diapozitive buncărului (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială) 

• A lubrifia rulmente diapozitive pinioanelor lanțurilor de atragere (a lubrifia cu grăsime pentru folosința industrială)  

• A lubrifia rulmente diapozitive la conexiunii pivotante: buncărului, secțiunii de cules, axelor de cilindri (a lubrifia cu grăsime pentru 
folosința industrială)  

• A verifica presiune la cauciucuri roatelor, presiune trebuie să fie 350 kPa (3,5 atm) la cauciucuri sub buncăr și 300 kPa (3,0 atm) sub 
depănușator. 

• A verifica stare pieselor de cauciuc organelor de lucrătoare (lopeți elevatorului, inele de cauciuc cilindrilor de depănușare, stele biter-
urilor) și dacă sunt rupte sau pierdute, a le schimba cu noi  
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7.2 Tabel de lubrifiere 

7.2.1 La începutul sezonului (primele 20 de ore de lucrare) 

 

Locul de lubrifiere Interval de lubrifiere Tipul de lubrifiant 

Lanțuri de tracțiune Primele 10 ore de lucrare, la fiecare 2 de ore cu ajutorul de periuță 
îmbibată în păcură 

Păcură  

Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare cu ajutorul de  periuță îmbibată în 
ulei de motor 

Ulei de motor 

Lanțuri de atragere Primele 10 ore de lucrare, la fiecare 2 de ore cu ajutorul de periuță 
îmbibată în păcură 

Păcură 

Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare cu ajutorul de  periuță îmbibată în 
ulei de motor 

Ulei de motor 

Lanțul elevatorului cu lopeți Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare cu ajutorul de  periuță îmbibată în 
ulei de motor 

Ulei de motor 

Pinioane cu dinți deschiși Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare cu ajutorul de  periuță îmbibată în 
grăsime 

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Carcase tocatorului Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a adauga cu ajutorul de tecalemit 
pompă  

Grăsime lichidă 

Carcase cilindrilor de cules Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a adauga cu ajutorul de tecalemit 
pompă. 

Grăsime lichidă 

Cuplaje cardanice  Zilnic la fiecare 8 ore a lubrifia comuni cuplajelor  cardanice Grăsime pentru folosința 
industrială 

Zilnic la fiecare 20 de ore de lucrare a lubrifia ghiduri pivotante la 
protectori de  comuni cardanice 

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a lubrifia tubul telescopic 
cuplajului cardanic 

Grăsime pentru folosința 
industrială 

 

7.2.2 În timpul sezonului 

 
 

Locul de lubrifiere Interval de lubrifiere Tipul de lubrifiant 

Lanțuri de tracțiune Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare a lubrifia cu ajutorul de  periuță 
îmbibată în ulei de motor 

Ulei de motor 

Lanțuri de atragere Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare a lubrifia cu ajutorul de  periuță 
îmbibată în ulei de motor 

Ulei de motor 

Lanțul elevatorului cu lopeți Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare a lubrifia cu ajutorul de  periuță 
îmbibată în ulei de motor 

Ule de motor 

Pinioane cu dinții deschiși Zilnic la fiecare 5 ore de lucrare a lubrifia cu grăsime pentru folosința 
industrială  

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Partea frontala cilindrilor de 
cules 

Săptămânal la fiecare 50 de ore de lucrare a suplimenta cu grăsime Grăsime pentru folosința 
industrială 

Carcase rulmeților cu locuri 
pentru lubrifiere 

Săptămânal la fiecare 50 de ore de lucrare a încărca rulmenți cu 
grăsime peste locuri respective cu ajutorul de tecalemit pompă  

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Carcase tocatorului Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a adauga cu ajutorul de tecalemit 
pompă. 

Grăsime lichidă 

Carcase cilindrilor de cules Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a adauga cu ajutorul de tecalemit 
pompă. 

Grăsime lichidă. 

Unitate de tracșiune centrală Lunar la fiecare 150 de ore de lucrare a încărca cu grăsime lichidă  Grăsime lichidă 

Cuplaje cardanice  Zilnic la fiecare 8 ore a lubrifia comuni cuplajelor  cardanice Grăsime pentru folosința 
industrială 

Zilnic la fiecare 20 de ore de lucrare a lubrifia ghiduri pivotante la 
protectori de  comuni cardanice. 

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Zilnic la fiecare 10 ore de lucrare a lubrifia tubul telescopic 
cuplajului cardanic. 

Grăsime pentru folosința 
industrială 
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7.2.3 La sfârșitul sezonului (depozitare) 

 

Locul de lubrifiere Interval de lubrifiere Tipul de lubrifiant 

Lanțul elevatorului cu lopeți • a curața de muradrie 

• a lubrifia cu ulei de motor 

• a vârti pe lanț cu numărul mic de rotații pentru a răspândi ulei pe 
întreg lanț  

Ulei de motor 

Pinioane cu dinți deschiși • a curața de muradrie 

• a lubrifia cu grăsime 

Grăsime pentru folosința 
industrială 

Carcase rulmenților cu locuri 
pentru lubrifiere 

• a curața de muradrie 

• a încărca rulmenți cu grăsime peste locuri respective cu ajutorul 
de tecalemit pompă 

 
Grăsime pentru folosința 
industrială 

Carcase închise tracțiuni: 
   -Unitate centrală de tracțiune 
   -Carcase cilindrilor de cues 
   -Carcase tocatorului 

• a curața de muradrie 

• a încărca cu grăsime lichidă cu ajutorul de tecalemit pompă 

 
Grăsime lichidă 

Cuplaje cardanice • a curața de muradrie 

• a lubrifia pe locuri respective la comuni cardanice 

• a lubrifia ghiduri pivotante la protectori de  comuni cardanice. 

• a lubrifia tubul telescopic cuplajului cardanic 

 
Grăsime pentru folosința 
industrială 

Lanțuri de tracțiune și lanțuri de 
atragere 

• A pune jos pe lanți 

• a curața de muradrie 

• A scufundă în păcură și să rămână 24 de ore 

• A stoarce pe lanțuri 

• A scufundă în ulei de motor și să rămână 24 de ore 

 
 

Păcură  
 

Ulei de motor 

 

7.3 Întreținere instalație hidraulice  

7.3.1 Întreținere furtunurilor hidraulice – conține: 

• Verificare strângeri prizelor de furtunuri hidraulice și fixarea lor  

• Verificarea dăunării furtunurilor hidraulice și înlocuire dacă este necesar 

7.3.2 Întreținere cilindrului secțiunii de cules  

Cilindrul secțiunii de cules este dispus sub secțiune de cules. Cilindru are funcție de setarea înălțimii secțiunii de cules pentru valori 
optimale de lucrare. Cilindrul are efect de un sens. Coborarea se face prin greutate proprie.  

Setare cilindrului secțiunii de cules conține de: 

• Verificarea stării ștergătorului la cilindrul  

• După lucrare a curața pe știuletor  de murdarie și după asta a lubrifia 

• situația de intervenția de montare, este necesar a scoate aerul din cilindrul cu ajutorul de șurub pentru aer.  

7.3.3 Întreținere cilindrului pentru descărcare buncărului 
Cilindrul pentru descărcarea buncărului este dispus în mijlocul buncărului. Cilindru are funcție de setarea înălțimii buncărului la 

descărcare. Cilindrul are efect de un sens. Coborarea se face prin greutate proprie. 
Setare de cilindrl buncărului conține:  

• Verificarea stării ștergătorului la cilindrul 

• După lucrare a curața pe știuletor  de murdarie și după asta a lubrifia 

• situația de intervenția de montare, este necesar a scoate aerul din cilindrul cu ajutorul de șurub pentru aer. 

7.4 Întreținere buncărului 

Buncărul culegătorului ¨BERKO¨ se folosește pentru colectare de știuleți culeși. Întreținere deosebita nu trebuie, singura acțiune este 
curațenie interiorului de buncăr de rămășițe masei nedescărcate. Prin acesta se prolungește viața căptușelii de staniu și îi protejează de 
coroziune.  

7.5 Depozitare mașinii 

La sfârșitul sezonului, trebuie pregati pe mașină pentru depozitare prin următoarele acțiunii:  
 

• A curața frunze și alte murdarii de la mașină, 

• A spala pe mașină cu apa sub presiune 

• A repara, sau a schimba toate piesele necesare; a nu prolungi asta până sezonul urmator 

• A lubrifia toate părțile după tabela pentru lubrifiere din capitol 7.2.3 

• A relaxa toate spirale pe cuplaje de siguranța și lanțuri de atragere 

• Toate părțile făra vopsea, a curața de corosiune și a le vopsi din nou 

• Toate părțile care nu au vopsea, a lubrifia pentru a preserva de corosiune 

• A pune mașină în locul adecvat, uscat unde este protejata de ploaie și zăpadă 
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8.0 Transport 

 
Culegătorul de porumb  ¨BERKO-025¨ este ajustat pentru tracțiune cu mașina de tracțiune - tractor. Tracțiune culegătorului se face prin 

bara atașata pe bara de tracșiune tractorului. Mod de atașare este explicat în capitol  3.1.1. acestui manual. 
 
La transport cu tracțiune în transport public, trebuie  respecta următoarele regurile u javnom saobraćaju moraju biti zadovoljeni sledeći 

uslovi: 
 

• Viteza nu trebuie să fie mai mare decât  15 km/h 

• Bara culegătorului trebuie să fie în poziție pentru transport 

• Instalația electrică culegătorului trebuie să fie atașata cu instalația electrică tractorului și trebuie să funcționeze corect.  

• Secțiune de cules trebuie să fie sculată la înălțime de siguranța pentru transport - aproximativ 500 de mm de la pământ.  

9.0 Dificultățile în operarea și eliminarea lor 

Probleme la secțiune de cules 

 

Situație Cauza Rezolvare 

BLOCAREA CILINDRILOR 
DE CULES 

• Mare viteză mașinii asupra stării 
plantelor  

- A reduce viteză mașinii și a ține 
numărul de rotații corect  

• Distanța dintre panele de jupuire setată 
greșit  

- A seta distanța. A face setare după 
capitol 3.2.4. acestui manual 

• Distanța dintre cilindri de jupuire setată 
greșit asupra stării plantelor 

- A seta distanța. A face setare după 
capitol 3.2.3. acestui manual 

• Bobinare pe cilindri în condiiții ude sau 
cu multe buruieni 

- A scoate bobinat 

• Tulpini fragile, moale, verde sau 
înghețate 

- A deschide pe cilindri, a face distanța 
mai mare  

• Cilindri prea folosiți sau strânși rău - A schimba pe cilindri și strângerea a 
face corect  

RECOLTA MURDARĂ CU 
MULTE TULPINI ȘI FRUNZE  

• Distanța dintre panele de jupuire setată 
greșit 

 
 

- A seta distanța. Pe partea din spate, 
trebuie să fie 5 mm mai mare decât la 
intrare. La tulpini foarte fragile, a pune 
distanța mai mare dintre panele de 
jupuire 

• Suprîncărcare canalului de cules cu 
știuleți  

 

- A reduce viteză mașinii și a ține 
numărul de rotații corect 

• Recolta murdară, conseința de plante 
uscate și culcate  

 

- A coborî intrare secțiuneii de cules cât 
de posibil este jos. A reduce viteza 
mișcării, panele de jupuire a separa. A 
seta pe separatori să colecteze tulpinii 
cel mai bine.  

Mare pierderi la știuleți și la 
boabe 

• Cules la intrare ca cauza de  partea 
frontală sculată foarte înalt 

- A coborî partea frontală mai jos, să se 
facă cules în mijlocul panelelor de 
jupuire. 

• Cules la intrare ca cauza de cilindri 
foarte strânși 

- A relaxa pe cilindri și a le seta la 
distanță optimală (mai mare) 

PĂGUBIREA ȘTIULEȚILOR • Cilindri de cules trag și vârful  - A seta distanța dintre panele de jupuire 
(mai mică)  

Probleme la tocator 

 

Situație Cauza Rezolvare 

Tulpina rămâne netocată • Cuțite nu ascuțite bine - A vârti pe cuțite să fie partea ascuțită 
operațională,  a ascuți pe cuțite sau a le 
schimba cu noile.  

• Cuțite nu sunt sau sunt daunați - A pune cuțit nou pe locule de cel 
vechie. 
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Probleme la secțiune de depănușare 

 

Situație Cauza Rezolvare 

BLOCARE LA 
DEPĂNUȘATOR 

• Prea mulți șiuleți pe cilindri ca 
consecința vitezei de mișcare asupra 
stări plantelor. 

- A reduce viteză. 
 
 

DEPĂNUȘAREA REA DE 
ȘTIULEȚI 

• Cilindri strânși nesuficient - A verifica strângerea cilindrilor și dacă 
este nevoie, a le strânge corect. 

• Mătase învârtita parțial  - A curața pe cilindri.  

• A schimba pe inele de cauciuc prea 
folosiți 

- A schimba pe inele de cauciuc prea 
folosiți 

• Poziția înaltă de biter-ul 
depănușatorului 

- A coborî pe biter-uri mai jos 

PREA MULTE BOABE 
DEZGHIOCATE 

• Cilindri strânși nesuficient - A verifica strângerea cilindrilor și dacă 
este nevoie, a le strânge corect. 

• A schimba pe inele de cauciuc prea 
folosiți. Iau știuleți mai mici sau distrug 
pe vârfuri știuleților.  

- A schimba pe inele de cauciuc prea 
folosiți 

• Poziția prea joasă de biter-ul 
depănușatorului 

- A sări pe biter-uri 

• Cilindri murdari de mătase și frunze la 
intrare 

- A curața pe cilindri mai des dacă este 
nevoie  

Probleme la elevator 

 

Situație Cauza Rezolvare 

BLOCARE LA ELEVATOR • Prea mulți știuleți pe lopeți elevatorului - A strânge pe lanț elevatorului după 
capitol 3.5. acestui manual. 

PĂGUBIREA ȘTIULEȚILOR • Știuleți cad de la o lopată la altă - A strânge pe lanț elevatorului după 
capitol 3.5. acestui manual. 

• Știuleți se întorc în creangă reversibilă 
elevatorului 

- A goli pe buncăr la vreme 
- A strânge pe lanț elevatorului după 

capitol 3.5. acestui manual 

DEZGHIOCARE 
ȘTIULEȚILOR 

• Suprîncărcare și dezghiocare de știuleți 
pe locul de preluare de la transporterul 
spiral. 

- A strânge pe lanț elevatorului după 
capitol 3.5. acestui manual 

 



NUMELE CLIENTULUI________________________________________     

 
ADRESA_____________________________________________________   
  
DENUMIREA MARFII__________________________________________   

 
DATA VANZARII______________________________________________  

 
1.Declaram pe propria raspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,ca produsul facturat corespunde 
documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romanesti conform buletinelor de încercari.   
2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.   
3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpararii. Garantia este asigurata de 
unitatea de service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.   
4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigura garantie 
pentru marfurile însotite doar de factura de cumparare(chitanta).   
5.Se asigura garantie doar pentru deficientele aparute din erori de fabricatie sau de material. Marfurile 
defecte vor fi preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntarii (14 zile pentru 
distribuitorii care nu au service proprii).Partile înlocuite trec în proprietatea noastra.În cazul 
deficientelor care necesita înlocuirea unor piese care nu se gasesc în stoc ,ter- menul de reparare se 
prelungeste cu maxim 30 zile.Termenul de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la reclamatie pînă 
la data repunerii în functionare.Prelungirea se înscrie în certificatul de garantie de catre unitatea de 
service.Se acorda garantie 6 luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manopera.   
 6.Nu se acorda garantie pentru daune provocate din cauza :  
 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor). 
 b)greşelii de instalare şi întretinere. 
 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbari ale starii originale ale aparatului,de 
influente natural (rugina,etc.)sau de pastrare în conditii improprii. 
d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate caderii sau transportului 
necorespunzator,intemperiilor. 
e) nu sunt cuprinse în garantie reperele consumabile consumabile :lanturi,lame de 
ghidaj,bujii,curele,cutite,duze,garnituri,filtre,supape,pompa ulei+antrenor,ambreiaj,parti componente 
din PVC.În cazul viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 
 f) nu se asigura garantie pentru masinile care au fost utilizate în alte scopuri decît cel pentru care sunt 
destinate,precum si cele la care au fost utilizate accesorii sau piese necorespunzatoare. 
g) nu se asigura garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor 
carora nu li s –a efectuat întretinerea zilnica conform manualului de utilizare. Garantia este valabila doar 
pe teritoriul national şi se pierde în cazul revânzarii aparatului. Durata medie de utilizare este de 6 
ani,perioada în care se asigură piese de schimb în garantie si postgarantie. Am primit instructiunile 
necesare instalarii si utilizarii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte de punerea în functiune si 
exploatare,utilizatorul sa ia cunostinta de continutul acestui manual.   
   
   
       VÂNZATOR                                                                                                                  CUMPARATOR   
 


