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DECLARATIE DE  

CONFORMITATE  EC  

  

SIPMA S.A.  
 ul. Budowlana  26, 20-469 Lublin, POLAND  
 declare with fuli responsibility that the product:  

  

PRESA DE BALOTAT  
SIPMA PK 4000, PK 4010, PK 4011- "KOSTKA"  

Tip/model:………………………… .  

Anul de fabricatie :…..................... .  

Serie :………………… .  

  

  

Produsul este conform cu urmatoarele 
norme si directive:  

  

DIRECTIVE 2006/42/EC din Parlamentul European si consiliul din 17 May 2006 legat de echipamente si 

amendamentul Directive 95116/EC (Q_J_ EU. L 157 of09.06.2006, pagina nr 24,  

  

Echipamentul este produs in coccordanta cu  ISO 9001 si aprobat 

cu certificate emis de by TUV Rheinland InterCert.  

  

Autorizati pentru a emite documentatie tehnica :  

CEO oj R & D Centre INVENTOR Sp. z o.o. -  
KrzysztofSobolewski  

R & D Centre INVENTOR Sp. z o.o ul  Ciepłownicza 4, 20-469 Lublin,  
POLAND  

Urmatoarele norme au fost applicate pentru a atesta  

 conformitatea:  

PN-EN ISO 12100:2012  
PN-EN ISO 4254-11:2012  

  

Aceasta declaratie este exclusiva echipamentului si este valabila pentru echipamentul in starea si cu echiparea 

in care acesta a fost cormercializat initial si nu include alte echipament sau  
modificari adaugate ulterior de utilizator , acestea fiind exclusive responsabilitatea sa.   

  

    

Lublin, 05 April2013  

 



 
 

1.Introducere 

1.Producătorul oferă presa de balotat complete cu un manual de utilizare și card de garanție și piese de 

schimb enumerate în manualul de utilizare. La primirea mașinii, verifica toate documentele primite și 

asigurați-vă că numărul de presa pe plăcuța producătorului și pe cadrul presei corespunde cu numărul în 

documentele .  

2.Garanția este valabilă după efectuarea primei pornire a presei. Prima pornire și serviciul tehnic în perioada 

de garanție se efectuează de către reprezentanții autorizați ai vânzătorului sau producătorului. Pentru prima 

pornire, garantie si service detalii consultați certificatul de garanție.  

3.Presele de balotat sunt echipate cu un sistem electric și reflectoare. Înainte de a intra orice drum public, 

buna funcționare a instalației electrice trebuie să fie verificate și semnul de avertizare triunghiular trebuie să 

fie plasate pe cârlig instalat la capacul din spate al presei (vezi Fig. 1).  

4.Șuruburile din roților motoare ale aparatului trebuie să fie strânse cu un moment de 230 nm (vezi tabelul). 

Ar trebui să verificați toate șuruburile de roată periodic pentru a se asigura că acestea sunt bine strânse, în 

special în momentul primirii a aparatului de la producător sau vânzător.  

5.Înainte de a începe operarea presa, trebuie să vă familiarizați cu detaliile acestui manual de utilizare. Ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită cerințelor cu privire la siguranța exploatării și a semnelor de 

avertizare prevăzute în capitolul 2 din manuale  

"Observații și avertismentele cu privire la protectia muncii."  

6.Presa trebuie utilizat numai în conformitate cu denumire de menționate în capitolul5.  

Utilizarea și funcționarea care nu sunt conforme cu manualul de utilizare și desemnarea prese de balotat 

scutește producătorul de răspunderea pentru eventualele incidente rezultate din utilizarea 

necorespunzătoare.  

7.Producătorul nu permite orice modificări în construcția presei de balotat care urmează a fi introduse fără 

permisiune. Orice propuneri de modificări sau îmbunătățiri ar trebui să fie direcționate către un consultat din 

departamentul de proiectare sau serviciul tehnic al producătorului. Punerea în aplicare a oricăror modificări 

aduse presei de balotat, fără acordul prealabil scutește producătorul de orice incidente rezultate din astfel de 

punere în aplicare și rezultatele în încetarea garanției. Utilizatorul este pe deplin răspunzător pentru 

consecințele reparatii sau modificari ale aparatului făcute de el însuși.  

8.1.1. Identificarea presei  

Pe corpul fiecărui Presă veți găsi un tip relief de numărul și anul de productie a masinii de producător. Pe 

lângă cele de mai sus, veți găsi plăcuța producătorului cu numele și adresa producătorului și numărul de 

producător a presei corespunzător cu numărul de relief pe corpul presei și numărul specificat în certificatul 

de garanție.  

2. Informații generale  

Înainte de a începe funcționarea presei, utilizatorul este obligat să se / se familiariza cu conținutul acestui 

manual de utilizare și regulile de protectie a muncii. În plus, utilizatorul trebuie să se familiarizeze / se cu 

condițiile de funcționare corectă și în condiții de siguranță a mașinii. Presa trebuie să fie operat de un 

operator calificat.  

2.1. Cerințe de desemnare și generale  

Convențională pick-up Masina de balotat Z-224/1 și Z-224/2 sunt proiectate pentru colectarea, presare și 

balotare a fân din brazde și-combina postagricole paie, precum și leguminoase uscate. Masini paie baloti sunt 



 
 

evacuate pe teren sau transportate la o remorcă de o rampă sanie. Presa cooperează cu tractorul de 0,9 clasa 

cu arborele de transmisie de putere de 540 rpm. Mutarea de prese de balotat între câmpurile și de-a lungul 

drumurilor este, de asemenea, în conformitate cu destinația lor. Orice utilizare a prese de balotat pentru alte 

scopuri vor fi considerate ca fiind de utilizare contrar denumirea sa. După precum și cu respectarea normelor 

de funcționare ale prese de balotat, precum și întreținerea și reparații, în conformitate cu cerințele din 

manualul de utilizare sunt considerate ca o parte integrantă a utilizării corespunzătoare a mașinii.  

Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice daune sau pierderi care rezultă din utilizarea 

mașinii împotriva desemnării sale (așa cum s-a descris mai sus). Numai proprietarul și / sau operatorul 

mașinii este responsabil pentru consecințele utilizării necorespunzătoare a mașinii. 2.2. Echipamente si piese 

de schimb  

Presa este livrat cu următoarele echipamente de bază:  

-Manual de utilizare1buc  

 1 buc - Catalog piese de schimb  

1 buc - Ochi ghid pentru sfoară 5224-070-307.00  

3 buc - Șurub M6x35-B-8,8 Fe / Zn8 PN / M-82101  

5 buc -Piuliță de auto-reținere M6-8 Fe / Zn8 PN / M-82175  

5 buc - Arbore special cardanic 540nm 540 rpm  

(Lmin = 1020mm; Lmax = 1430mm) 5224-110-500.20NW  

1 buc-Cârlig cpl. 5224-100-310.00  

2.3. Livrare, primire, transportul, asamblarea și instalarea  

2.3.1. primire  

La livrarea din presei, este necesar să se verifice pentru orice daune mecanice posibile, vopsea daune strat și 

elemente lipsă vizibile în ansamblul Presă. Verificați dacă echipamentele menționate la punctul 3.2.is atașat. 

Sunt de acord cu furnizorul (Reprezentant de vânzări sau producătorul) data primei pornire a mașinii. 

Efectuați prima pornire a mașinii în conformitate cu punctul6.3.  

2.3.2. Transport  

Presa poate fi încărcat pe un vehicul de transport numai prin intermediul unor instalații de ridicat (poduri 

rulante, macarale) și o prastie de ridicare echipat cu trei linii cu cârlige. Locuri de fixare Hook cu autocolante 

(a se vedea Fig.5) sunt marcate.  

3.Remarci și avertismente privind siguranța  

În timpul funcționării, toate lucrările de întreținere și servicii ale presei trebuie să adere la principiile 

generale de siguranță la locul de muncă care sunt în vigoare pentru întreținerea autovehiculelor și a 

reglementărilor de stingere a incendiilor. În timpul transportului pe drumurile publice trebuie să respectați 

regulile de circulație valabile în prezent.  

Atentie: Acest semn de avertizare indică o piesă importantă de informații care sunt incluse în acest manual de 

utilizare, cu privire la pericol. Dacă vedeți acest semn ar trebui să fie atent, citiți informațiile relevante atent și 

să informeze alți operatori cu privire la aceasta. Atentie:  



 
 

Acest manual de instructiuni face parte din echipamentul de baza al utilajului.  Acest manual trebuie pastrat 

pe toata perioada de utilizare a utilajului. In cazul vanzarii sau utilizatorilor multipli manualul trebuie 

prezentat odata cu utilajul.  

In cazul in care acesta este deteriorat sau distrus trebuie solicitat altu de la producator sau distribuitor 

autorizat.  

Atentie : Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice accidente care rezultă din nici o 

aderare la principiile de securitate de exploatare a mașinii.  

 Atentie: Înainte de a efectua orice operațiuni legate de presa pick-up este necesar pentru a comuta unitatea a 

arborelui de transmisie a puterii, așteptați până când mecanismele se oprește presa opriți motorul tractorului 

și scoateți cheia din contact.     

Presă pick-up pot fi operata și utilizate numai de către persoanele fizice care au citit cu atenție manualul de 

utilizare și principiile generale, specificate mai jos de securitate la locul de muncă, precum și recomandările 

pentru prima utilizare  

Siguranța este întotdeauna o prioritate în timpul funcționării a presei; Prin urmare , utilizatorul trebuie să 

adere la principiile menționate mai jos siguranței la locul de muncă.  

1. Ambalatori patrati este permisă numai de către adulți (cu vârsta peste 18 ani), care sunt autorizați să 

conducă un tractor. Mașina nu trebuie să fie folosit de copii. Presele de balotat nu trebuie să fie exploatate de 

persoane aflate sub influența alcoolului sau a altor substanțe intoxicante.Presa ar trebui să fie operat de un 

operator calificat. Operatorul trebuie să fie informat cu privire la funcționarea corespunzătoare și utilizarea în 

siguranță a presei în timpul primei pornire. 

2. Înainte de funcționarea presei trebuie să citiți acest manual acordând o atenție deosebită următoarelor 

cerințe în ceea ce privește normele de protectie a muncii si de securitate la incendiu.  

3.Aceleași preocupări ale oamenilor de întreținere.  

4.Locuri periculoase sunt marcate pe aparat cu semne de siguranță galbene și pictograme de avertizare. 

Fiecare semn este descris în acest manual în capitolul "semnele de siguranță" Utilizatorul trebuie să citiți cu 

atenție descrierea tuturor semnelor.  

5.În timp ce de a utiliza mașina, să acorde o atenție la locurile pe presei marcat cu aceste semne.  

6.Șoferul tractorului este responsabil pentru asigurarea motorul tractorului și Presă arbore de antrenare 

împotriva start-up de a treia persoane, în special de către copii.  

7.Pentru perioada de întreținere a mașinii desprinde arborele cardanic de la tractor cu scopul de a spori 

siguranța, opriți motorul tractorului și scoateți cheia din contact.  

8.Înainte de cuplarea mașinii la tractor, asigurați-vă că presa este pe o suprafață plană nu cârlig de pe 

suprafețe înclinate.  

9.În timpul funcționării presei operatorul nu trebuie să părăsească locul conducătorului auto, fără a opri 

mașina și tractorul și scoaterea cheii de contact.  

10.Nimeni nu are voie să intre în mașina în timpul funcționării sale.  

11.Înainte de fiecare utilizare a presei, verificați cu atenție starea tehnică și, în special, starea tehnică a 

sistemului cârlig de tracțiune, instalația electrică și sistemul de iluminat.  

12.Verificați starea barei de tracțiune în poziții de transport sau de operare asigurarea.  



 
 

13.Înainte de a porni mașina capacele trebuie să fie închise.  

14.Funcționare fără capace este interzisa. De asemenea, presa nu trebuie utilizat în cazul în care capacele sunt 

deteriorate.  

15.Nu purta haine descheiată, cu largi agățat sau proeminente componente care pot fi capturate de elemente 

rotative.  

16.Nu lăsați niciodată presa efortul de pornit sau cu muncă motor tractor.  

17.Este interzis să transporte oameni de pe aparat în timpul transportului și funcționarea sa.  

18.Înainte de a efectua orice operațiuni legate de presa pick-up este necesar pentru a comuta unitatea a 

arborelui de transmisie a puterii, așteptați până când mecanismele presa oprește rotație, opriți motorul 

tractorului și scoateți cheia din contact .  

19.Înainte de a porni mașina și în timpul funcționării sale, utilizatorul trebuie să se asigure că persoanele 

neautorizate, copii sau animale stai departe de zonele periculoase.  

20.Funcționare a presei poate fi pornit atunci când se ajunge la viteza normală rotație a arborelui de 

transmisie a puterii tractor. Viteza nominală de rotație a arborelui de transmisie a puterii tractor este de 540 

rpm.  

21.Nu depășiți 600 rpm.  

22.Nu trebuie să existe obiecte străine pe câmpuri și pajiști.  

23.Pietre și obiecte dure ar trebui să fie eliminate din câmpuri și pajiști.  

24.Schimbare de transport la poziția de funcționare și invers a presei trebuie efectuată numai pe o suprafață 

orizontală și plană. Punctul 6.3.4  

25.axa din față a tractorului (în sensul de a asigura manevrabilitatea roților din față tractor) ar trebui să fie 

încărcată corect. Sarcina minimă a axei tractorului față trebuie să fie de 20% din greutatea tractorului. 26.  Nu 

utilizați presa pe suprafețe înclinate mai mult de 12%.   

3.1. Note și avertizări privind transportul presei  

1.Ai grija atunci când atașați presei la tractor. Această acțiune este deosebit de periculos. În cazul în care 

tractorul se mută înapoi la presa este interzis pentru oricine să fie în zona dintre presa si tractorul cosit spate.  

2.Verificați fixarea a mașinii la tractor. Atașați lanțul de siguranță la un element fix al sistemului de suspensie 

tractor.  

3.În timpul transportului, chiar și pe distanțe scurte, aparatul trebuie setat în poziția de transport (presa 

reduce dimensiunile totale ale unității).  

4.Verificați bara de tractare asigurarea în poziție de transport.  

Fixare de remorcare corect elimină o schimbare a poziției accidentală a presei în timpul transportului pe 

drumurile publice.  

5.În timp ce conduceți unitatea pe drumurile publice, o grijă deosebită și să respecte regulile de circulație în 

vigoare  

6.Pentru timpul de transport, o placă de avertizare triunghi trebuie să fie instalat pe presei. Fig.1  



 
 

7.Înainte de conducere, șina de ghidare din spate ar fi pliat și instalației de iluminat a presei trebuie să fie 

conectat cu mufa externă a instalației electrice tractor. Verificați eficiența lumini Presă și compatibilitatea 

lumini Presă cu luminile tractor. 

  

 

3.2. Note și avertismente cu privire la întreținerea presă  

1.Orice reparație, întreținere și lucrări de reglare trebuie efectuate numai atunci când arborele de antrenare 

și motorul tractorului sunt oprite. Scoateți cheia din contact.  

2.Este interzis să efectueze reparații sau activități de ajustare în timp ce volantului este în mișcare. Atenție: 

Este nevoie de aproximativ 40 de secunde pentru volantului pentru a opri rotație.  

3.grijă deosebită în timpul orice service, din cauza pericolului de strivire, tăiere sau de a fi prins de elemente 

feeder, cum ar fi: pick-up, alimentare spirală și alimentare furcă.  

4.În timp ce service presei în timp ce în poziția sa ridicat, este întotdeauna necesar să se protejeze presa de 

căderea de utilizare a suporturilor adecvate. 5. În timp ce deservirea Presă haine de protecție, ar trebui să fie 

folosite mănuși de protecție - în special în timp ce înlocuirea cuțit piston și knotter cuțitele.  

6.In timp ce înlocuirea cuțitul piston volanta ar fi imobilizat.  

7.Este necesar să se utilizeze șuruburi de forfecare, să le înlocuiască cu altele noi ale acelorași parametri.  

8.Nu trebuie să obțineți în între tractor și mașină până când unitatea este protejat împotriva circulație prin 

punerea la frâna de parcare a tractorului sau plasarea pene sub roțile motoare.  

9.obstrucțiunile și murdărie tehnologic în presa ar trebui eliminat doar atunci când arborele de antrenare și 

motorul tractorului sunt oprite cu ajutorul unui cârlig care este un echipament de presei.  

10.În sistemul hidraulic există o presiune foarte mare. Când scurgeri de verificare a utiliza mijloace de 

protecție adecvate (de exemplu capac cartboard), pentru a evita un risc de accidentare. În cazul în care pielea 

reușește există pericolul de infecție - contactul cu un medic.  

11.Verificați regulat sistemul hidraulic (tevi, tuburi, conectori) și schimbul în cazul în care ele sunt uzate sau 

rupte acordând o atenție deosebită:  

Daune Y din învelișul exterior  

Y Porozitatea din învelișul exterior  

Y Poziționarea sub presiune și fără presiune  

Y Stat de conexiuni și sigilii  

  
F i g .   1   locul de instalare al triunghiului de  
semnalizare   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

Perioada maxima de utilizare a țevilor hidraulice este de 5 ani (inclusiv perioada de depozitare). Când 

exchenging acorde o atenție pentru a utiliza numai acele conducte care prezintă caracteristicile de calitate și 

care respectă normele date de proiectant al aparatului.  

3.3. Reglementările stingere a incendiilor  

1.Masina de balotat pick-up operează de obicei în condiții de risc ridicat de incendiu (colectarea materialelor 

uscate, inflamabile la temperaturi ridicate). Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție deosebită 

reglementărilor de incendiu, atunci când operarea prese de balotat. Tractorul trebuie să fie echipat cu un 

mare foc-stingător.  

2.Înainte de a începe munca, ar trebui să lubrifiați presei, în conformitate cu planul de lubrifiere, începe 

presei și asigurați-vă că nu există frecare între părțile mobile ale presei și cadru. Înainte de a merge la câmp, 

toate sursele detectate de frecare în mecanismele presei ar trebui să fie tratate.  

3.În timpul pauzelor scurte în funcțiune presa, a încălzire-up sistemului de montare lagăr în sistemul de 

comandă trebuie să fie controlate. Suporturile de lagăr nu trebuie să li se permită să se încălzească peste 60 ° 

C funcționarea presei în astfel de condiții trebuie întrerupt până la sursa de încălzire în sus de rulmenti a fost 

eliminat.  

4.În timpul pauzelor în funcțiune presa, asigurați-vă că materialul luat-up nu nu se acumulează în cantități 

mari, în special în jurul arborilor. Acumulate, materialul special umed care provoacă frecare pe rolele trebuie 

îndepărtate numai cu utilizarea unui cârlig când motorul tractorului a fost oprit.  

5.Nu fumați sau utilizați focul deschis în apropierea presei de operare.  

6.Nu folositi masina de balotat cu izolație deteriorată de fire electrice si capetele expuse ale acestor fire.  

7.Reparatii, în special de sudura, pot fi efectuate numai după presei este atent curățate de resturile de 

material luat-up. Înainte de sudare, conductele de sisteme electrice si hidraulice, rulmenți și bucșele de plastic 

ar trebui să fie protejate împotriva oricărei deteriorări.  

Utilizatori trebuie sa aiba in vedere: Trebuie urmate regulile de siguranta si protectia muncii, a mediului si 

normele de circulatie in vigoare  

4.The descriere risc rezidual  

Cel mai mare risc apare atunci când există persoane neautorizate (în special copii), iar animalele sunt 

aproape de aparat de lucru.  

Riscul crește dacă nu se acordă suficientă atenție la indicațiile din acest manual de utilizare și autocolante de 

avertizare, în special în timpul:  

-Curățarea presă de balotat  

-Îndepărtarea înfundare  

-Corectarea de material presat în timpul funcționării presei  

-Verificarea mecanismelor în timp ce presa funcționează  

-Realizarea de lege ale feeder, ace și ajustările pistoane atunci când presa este de lucru.  

4.1. Evaluarea riscului rezidual în timpul operației de presă Dacă:  

-Manualul de utilizare este atent studiată  

-Persoane neautorizate nu au voie să se apropie de presa de lucru mai aproape de 3 m pe partea pick-up  



 
 

-Copiii nu au voie să se apropie de mașina de lucru  

-Presa este utilizată în conformitate cu denumirea sa  

-Numai operatorul poate opera presei (după un studiu atent din Manualul de utilizare și reglementările de 

siguranță)  

-Renovările periodice sunt efectuate de către persoane instruite  

-Aparatul este fixat în timpul reparațiilor sale si intretinere de zi cu zi, risc al utilizatorului ar trebui excluse.  

Atentie! Un risc rezidual exista dacă nu citiți interdicțiile și orientările descrise suficient de atent sau nu le 

respectati!  

5.Etichete de avertizare  

Etichetele de avertizare care semnalizeaza diverse pericole sunt amplasate pe:  

Atentie etichetele trebuie sa fie ligibile tot timpul.  

Daca etichetele nu mai sunt in stare care sa permita citirea .  

 

  

 1.Inainte de a porni mașina, trebuie să familiariza cu manualul de utilizare.  

2.Atunci când reglementează, întreținerea, repararea și lubrifierea mașinii, motorul tractorului trebuie să fie 

oprit.  

3.Direcția de rotație (540 rpm).  

4.Numărul de producător Permanent lui.  

17. Nu atingeți aparatul până când toate piesele de mașini se oprească.  

18. Stand clar din zona cârligele comune în cazul în care motorul este pornit. 

5.Pericol de mâinile tale prinsi de melcul.  

6.Exercitarea prudență - cuțite ascuțite.  

7.. Autocolant companie - tip de aparat 
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8.Pentru înnodare folosi firul în conformitate cu recomandările și operează knotter în conformitate cu 

manualul de utilizare.  

9.Viteza maximă de transport.  

10.ochii cârlig pentru mașină încărcarea 

11.Grease lubrication point.  

12.Placuta producator 

 

 

  

 13.Presiunea indicate a rotii. 

  

14.Partea de agregare la tractor.  
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15.Nu te apropia de zona unde lucreaza acul și innodatorul dacă motorul tractorului este pornit. 

 

16.Pericol de rănire corporală prin rotirea role spirală. 

 

17.Stand clar din zona cârligele comune atunci când motorul este pornit. 

6.Utilizarea si servisare  

6.1. Date tehnice  

Lungimea utilajului Z-224/1  

4.85 m Z-224/2  

4.90 m  

Latimea utilajului 2.5 m 2.5 m  

inaltime 1.55 m 1.60 m  

Greutate 1555 kg 1560 kg  

Latimea totala a pick-up -ului 1.78 m 1.78 m  

Latimea camerei de presare 460 mm 460 mm  

Inaltimea camerei de presare 400 mm 400 mm  

Lungimea balotului 0.3 – 1.3 m  0.3 – 1.3 m  

 Rotatiile cilindrului / minut 100 100  

Alimentare Melc spiralat    

Capacitate de procesare 24 t/h  30 t/h  

 Necesar putere peste 30 kW (41 KM)  

 Rotatia necesara cardan 540 rpm ,540 rpm  

Tipul de  Sfoara         

 -sisal 4600tex - 6700tex polypropylene 2500tex -3300tex  

          (rezistenta min.1000 - 1100 N)  
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6.2. Proiectare si exploatare principiu al presei  

Convențional pick-up presa constă dintr-o serie de puncte de lucru prezentate pe fig.2. Puterea este transmisă 
de la tractor prin arborelui cardanic de la A la suprasarcină cu una cale ambreiaj frecare B. Acest ambreiaj 
protejează arborele cardanic împotriva deteriorării și permite transmiterea rotații în conformitate cu direcția 
indicată de o săgeată plasat pe volantul. În spatele ambreiajul este volant C, care este acumulatorul de energie 
și un element de ambreiaj frecare suprasarcină D. Acest ambreiaj protejează componentele Presă împotriva 
deteriorării când una dintre componente este blocat în timpul funcționării mașinii.  

În continuare, puterea este transmisă intersectează axa de viteze F, care reduce viteza de rotație.  

 Din uneltele axa intersectează, puterea este transmisă la următoarele componente:  

 

 

 

  

 

 

Masa de lucru  

Smochin. 2 Diagrama balotiera  

Transmisie lanț F conduce H ambreiaj cu arborele cap de pick-up I, care transmite puterea de la pick-up K. 

ambreiaj frecare H protejează arborele articulat am împotriva deteriorării. Pick-up, datorita degetele sale 

flexibile cu poziții reglabile, ia cules și oferă-l la unitatea de alimentare cu role de exemplu spirală Z și 

alimentare W.  

Piston  

Pistonul £ este deplasat cu ajutorul manivelă G și bielă J. Pistonul efectuează alternativ miscari pe listele din 

camera de presare. Pe pistonul, pe partea laterală a alimentatorului, un cuțit M este situat care conlucrează cu 

lama contra a cuțitului N, situat pe partea de camera de presare. După fiecare alimentare de material pentru 

camera de presare de alimentatorul, pistonul, în cursa de avans, taie o porțiune de material și efectuează 

presare inițială. Apăsarea este efectuată ca urmare a împingerea materialului prin camera de presare prin 

intermediul pistonului. Rata de compactare depinde de rezistența cu care se confruntă de materialul din 

camera de presare, care este reglementată prin roți de utilaje unitatea Y. Knotting este echipat cu comutator 

Qand regulament bale. În momentul în care lungimea presetat balot se realizează, comutatorul va trece pe 

unitate înnodare. Acele efectua o mișcare swing, împachetări balotul cu sfoară și da sfoara la mecanismul de 

înnodare P. În mecanismul de înnodare sfoara este înnodat, taie și pregătit pentru crearea balotului 

următor.Balotul, care este înnodat în două locuri, este împins afară, în direcția de presare prin porțiuni de 

material pentru următoarele. Procesul de înnodare este descris în secțiunile ulterioare ale acestui manual de 

utilizare.  

6.3. Prima punere in functiune   

Primul start-up a presei-Z 224/1 și-Z 224/2 este efectuată de către reprezentant de vanzari sau de către 

producător și ar trebui să fie efectuate la sediul utilizatorului. Primul start-up are ca scop verificarea stării 

tehnice și funcționale a mașinii și permite utilizatorului să familiariza cu principiile de buna funcționare a 

mașinii și a unităților sale de lucru, precum și cu principiile de funcționare în condiții de siguranță.   

În timpul prima pornire următoarele ar trebui să fie verificate:  

1.Hitching a mașinii cu tractorul.  

Vedere de   

Sectiune   



 
 

2.priză de forță conexiune arborelui. 3. Stabilirea presei în transporturi și poziția de lucru. 

4.Setarea pick-up.  

5.Prepararea unor Mecanisme obligatorii de funcționare.disc a arborelui de knotters ". Cupluri   

12.Tightening de conexiuni filetate. 

 

Marime surub  
[mm]  

Clasa de duritate  

8.8  10.9  

Forta de strangere [Nm]  

M6  10  15  

M8  25  35  

M10  50  70  

M12  90  120  

M16  210  300  

M20  410  580  

M16*1.5  230  320  

M18*1.5  304  441  

Aparatul nu are nevoie de o perioadă specială de rodaj și pot fi acționate de la bun început pe bază standard. 

Cu toate acestea, se recomandă folosirea utilajului la rata de compactare mai mică în timpul primei perioade 

de lucru de exemplu timp de 20 h, datorită faptului că suprafețele camerei de presare nu sunt netezite ceea ce 

duce la frânarea puternică de baloți presat (slăbiți roțile de mână) .  

 În perioada de garanție sunt planificate nici tehnice periodice. Întreținere și ajustările necesare trebuie să se 

facă în timpul primei pornire a presei sau ar trebui să fie efectuate ulterior de către utilizator în conformitate 

cu manualul de utilizare.  

Jgheabul de baloti , care face parte din echipamentul special, ar trebui să fie utilizate după rularea în a camera 

de presare.  

6.3.1. Conectarea presei cu tractorul  

Presa este atașată la cuplajul de tip cârlig de tractorului Fig.3 (informații este dat pe eticheta situată pe 

remorcare presei), în ordinea de mai jos specificat: 

 

1.Ridicați remorcare presa a înălțime suficientă prin intermediul Fig.4a sprijin remorcare  

2.Conectați presei cu cuplaj de tip cârlig tractor prin intermediul unui știft și asigurați-l împotriva alunecand.  

3.Afișați un link a lanțului de protecție în cârligul de transport de sus, se repara cu un ac și sigur cu un cui 

spintecat. 



 
 

 

 

  
  
  

Fig. 4 Piciorul de sprijin in pozitia de agregare 
la tractor.  

Fig. 5 Piciorul de sprijin in pozitia de 
transport si de lucru.  

4.Montați arborele cardanic la arborele de ieșire de antrenare tractor și arborele de intrare de antrenare 

Presă (a se vedea punctul 6.3.2)  

5.Conectați conducta hidraulică presa, a echipat cu cuplaj de deconectare rapidă, cu mufa de sistem hidraulic 

tractor (se aplică Z-224/2 presă de balotat). 6.3.2. Asamblarea arborele cardanic  

Mașina poate fi operată în mod eficient și în condiții de siguranță numai dacă arborelui de antrenare propriu 

PTO, echipat cu capac complet, se utilizează pentru acționarea mașinii. Este interzisa montarea sau utilizarea 

unui cardan care prezinta defectiuni sau care nu are aparatoare. Presa este echipat cu un arbore cardanic 

special de antrenare care, datorită lungimii sale, transmite un cuplu de 540nm (Lmin = 1020mm; Lmax = 

1430mm 5224-110-500.20) și suprasarcină-un fel ambreiaj care este stabilit pentru cuplul de 900nm.  

 Asamblare al arborelui cardanic trebuie efectuată numai după ce arborele de ieșire de antrenare de tractoare 

a fost oprit și motor tractor oprit.  Adunarea trebuie efectuată în următoarea ordine.  

1. Glisați capătul arborelui cardanic pe arborele de ieșire de antrenare tractor și proteja cu elemente de fixare 

anticipate.  

2. Verificați dacă elementele de fixare anticipate proteja în siguranță, capete de ax.  

3.Fix lanțul de acoperire arborelui, unul pe partea de elementul tractor, altul pe partea Presă de remorcare.  

4.Arborele de antrenare cardanic trebuie să fie conectat cu arborele de tractor ieșire de antrenare, de 

asemenea, în timpul transportului a mașinii. După deconectarea presei de la tractor Priză de forță scop 

arborelui ar trebui să fie plasat pe suportul fixat de tracțiune.  Pentru a asigura durabilitatea corespunzătoare 

a arborelui cardanic, unitatea ar trebui să fie oprit pe colțuri ascuțite!  

6.3.3. tevi hidraulice  

Conducta hidraulic pentru ridicarea pick-up, care este conectat la tractor în timpul colectării de material, este 

instalat pe presei. Conducta este echipat cu cuple rapide deconecta M22x1.5. În cazul în care tractorul este 

echipat cu un rapid tip de cuplare deconectare diferit decât cuplajele de pe conducta, cuplajele de conducte 

trebuie să fie înlocuite cu cele care se potrivesc cuplajele tractor. Conexiuni subiect ar trebui să fie sigilate. 

În timp ce schimbarea de cuplare-deconectare rapidă, capetele de furtun și racordurile trebuie să fie protejate 

împotriva oricărei contaminări, în caz contrar tractorul sau sistemul hidraulic al presei poate fi deteriorat.  

Furtunul de alimentare a cilindrilor pick-up, care are un cuplaj rapid-deconectare, să se stabilească 

permenantly la ieșirea din sistemul hidraulic tractor. Operațiunea pick-up ar trebui să fie verificate prin 



 
 

ridicarea și coborârea pick-up de mai multe ori. Ridicarea și coborârea pick-up asigură îndepărtarea aerului 

din sistem hidraulic întreg.  

1.Presiunea uleiului hidraulic poate fi atât de mare încât poate provoca accidente grave în caz de scurgeri de 

ulei. Admisibilă presiunea uleiului hidraulic este 16MPa  

2.contactați imediat un medic în caz de accident. Lipsa de asistență medicală imediată poate duce la infecții 

grave piele.  

3.Înainte de a deconecta conductele hidraulice și conexiunile, presiunea uleiului hidraulic trebuie să fie 

complet redus. Când presiunea uleiului hidraulic este crescut din nou, este necesar să se verifice înăsprirea 

conexiuni filetate și inspecta de instalare, conductele rigide și furtunurile pentru daune.  

Pe parcursul multor ani de funcționare, sistemul hidraulic este supus influenței presiunii continue, 

temperatură și radiații ultraviolete care pot afecta componentele în timp. 

Furtunuri hidraulice oferite în prezent au o dată de producție în relief pe ele, care permite specificarea 

perioadei lor de utilizare. Reglementări juridice, precum și experiența practică indică faptul că furtunurile 

trebuie înlocuite la fiecare 6 ani. 

 

Fig. 6 Diagrama sistemului hidraulic PK 4000 si PK 4010  

1 – cilindrul hidraulic, 2 – cupla rapida pentru pick-up  

Fig. 7 Diagrama sistemului hidraulic PK 4011  

1 – cupla rapida, 2 - compas de rotație,  

3 – blocaj hidraulic, 4 – cilindru cu 2 comenzi pentru 

piciorul de sprijin,  

5 – cilindru pentru ridicare pick-up 

Poziția PD în divider permite simultană pick-up ridicare 

și se deplasează bara de tracțiune în poziția de transport.  

6.3.4. Setarea presei în pozițiile de transport și de 

funcționare (PK 4000)  

Pentru a deplasa bara de tracțiune Presă din poziția de 

transport în poziția de funcționare, este necesar pentru a 

debloca bara de tracțiune prin intermediul unei rânghii.  

 

 

Mai departe, rândul său, roțile tractorului la stânga (Fig.8) și impulsionează 

până când știftul de blocare alunecă în gaura presei de. In timpul deblocarea a 

barei de tracțiune prin intermediul unei frânghii, a roții motoare dreaptă a mașinii este blocat simultan, ceea 

ce facilitează deplasarea barei de tracțiune.  

În scopul de a muta bara de tracțiune din poziția de operare în poziția de transport, următoarele activități 

trebuie efectuate:  

-Loc-up alege cât mai mare posibil și fixați-o cu un lanț  
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-Ori jgheabul tablă de oțel și fixați-l cu captura  

-ori slide balot spate (dacă este instalat) și fixați-o. 

 

-Instala o placă de avertizare triunghi în suportul din spate a presei  

-Rândul său, roțile tractorului față la dreapta (figura 10).. Deblocați bara de tractare cu ajutorul unui frânghii 

și conduce înapoi până lamele pini de blocare de remorcare în gaura de transport a corpului Presă. 

 

6.3.5. Setarea presei în pozițiile de transport și de funcționare (PK 4011)  

În scopul de a muta bara de tracțiune Presă din poziția de transport în poziția de operare, este necesar pentru 

a debloca bara de tracțiune, setați pârghia la distribuitorul hidraulic în poziția D și începe cilindrul 2 de la 

tractor. 

 

 

Fig. 11 Sectiune laterala pentru sistemul hidraulic 

PK  

4011  

  

  

În scopul de a muta bara de tracțiune Presă din 

poziția de operare în poziția de transport facă 

același lucru ca și mai sus schimbarea doar 

direcția fluxului de ulei pe tractor. 

    

    Fg  9   Asezarea   

  

    F i g .   1 0   Aserea balotierei in pozitia   
  



 
 

 

 

Fig. 12 Vedere de sus al sistemului hidraulic  PK 4011 

(operation position)  

  

  

După deconectarea presa de la tractor, hidraulic 

capătul furtunului trebuie să fie protejate împotriva oricărei 

contaminări.  

 

Fig. 13 vedere de sus al sistemului hidraulic  PK 4011 

(pozitie de transport)  

  

După cuplarea presei la tractor, suportul jack ar 

trebui să fie mutat în poziția orizontală și se fixează 

cu un ac.  

6.3.6. Setarea pick-up  

Fixare plasat pe pick-up doze de material și 

direcționează materialul alimentator spirală. 

Opritorul poate fi setat în trei poziții (în funcție de 

tipul de a fi ales-up materialul), de exemplu;  

- Pentru iarbă ofilită și fân - coborâți pick-up (clearance-ul mai mic) - Pentru paie - ridicați pick-up. 

 

 

Fig. 14 Cuplarea blocajului masei de pick-up  

  

Capete de deget opritorul trebuie plasat la o înălțime de axa 

orizontală a rolei spirală. În scopul de a ridica de reținere, scoate 

bolțul 1 și rotiți-l de 90º, mutați de prindere spre dreapta și ridicați-

l.  



 
 

Fig. 15 Ridicarea si coborarea masei de pick-up 

 

 

 

 

 

În scopul de a ridica pick-up la înălțime necesar, rotiți maneta de mai 

multe ori în același unghi A. Pentru a reduce pick-up, rotiți maneta de mai multe ori doar la o mică unghi B.  

Ridicarea și coborârea deteriorări a Z-224/2 Presă se realizează prin intermediul unui cilindru hidraulic 

controlat de sistemul hidraulic tractor. 

6.3.7. Prepararea mecanism înnodarea de funcționare  

Sistemul de înnodare a presei este proiectat pentru înnodare doar de mai jos file specificate: firului -sisal 

4600tex-6700tex  

-polypropylene firului 500m / kg-330m / kg, care are puterea de 1000N-1100N  

Sforilor mai sus menționate au suficientă putere și grosime pentru a asigura buna funcționare a 

mecanismelor înnodare.  

Folosirea de sfoara care nu este conforma cu cerintele de mai sus duce la defectiuni in utilizare.  

Cutia firului poate deține 10 bobine sfori. Pereți despărțitori Fig. 16 ar trebui să fie eliminate atunci când 

camerele sfori inferioare sunt încărcate. 

 

Figurile 19, 20, 21 arată metodă corectă de conectare a bobinelor sfori și înnodarea firului se termină în 

funcție de tipul firului. Figura 18 prezintă filetare sfoară adecvat.  
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În timpul bobina firului de legătură, scop sfori intern trebuie să fie scos din gaura pe partea asta în cazul în 

care noduri nu sunt create în timpul scoaterea firului. 

 

 Fig. 20 Nod drept pentru sfoara   

 

 Fig. 21 Nod pentru sfoara din polipropilena 

Sfoară care este scos din centrul bobinei firului ar trebui să fie filetate succesiv prin: captură 1 (. Figura 22), 

pretensionare 2 și sfori de ghidare-ochi 3, 4 (colectiv) și 5. Durata de primăvară L (. Fig 22) ar trebui să fie 

reglementate în funcție de tipul firului și rata de compactare.  

După conectarea bobinelor sfori și filetare acele, sfoara ar trebui introdus (de ace) la knotters, prin efectuarea 

următoarelor activități:  

- Rotiți G disc (fig. 23) până la brațul J comutatorului se deplasează în poziția de sus, care va activa unitatea de 

mecanisme de înnodare.  

Mai departe, rotiți volantul manual (în direcția indicată de o săgeată) pentru a introduce firul de ace la 

knotters. Când sfori sunt deja prinse între discurile de prindere a și încovoiate în ambele knotters, volanta ar 

trebui să fie în continuare rotit până în momentul în care mecanismele de înnodare efectua un ciclu complet 

de lucru, adică atunci când ace și switch-uri reveni la poziția inițială. Piese de sfori tăiate cu noduri unice ar 

trebui să fie eliminate din degete ale knotters ".  

   Sfoară de strângere este reglementată de buton 2. Sfoară ar trebui să fie strânse astfel încât  să nu facă 

noduri în timpul întoarcere a acelor. 

Fig. 22 Intinderea atei  
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6.3.8. Reglarea lungimii balot  

Lungimea balotului este reglementată continuu în intervalul de 0.3-1.3m prin intermediul tampon mobile H 

situate pe J braț (fig. 23). Când tampon H este deplasat în sus, lungimea balot este crescut. Pentru a asigura o 

lungime uniformă balot, strângeți șurubul apăsând ferm pentru a împiedica mișcarea tampon nedorite.  

6.3.9. Reglementarea rata de compactare balot Rezistența mai ridicată în camera de presare, cu atât mai mult 

compactat materialul supus presării și cea mai mare rata de compactare. Rata de compactare este 

reglementat continuu prin intermediul unor roți de mână K . Când roțile de mână sunt rotite la  

dreapta rata de presare este crescut. După pauze mai lungi în funcțiune a aparatului, este necesar să se 

desface roțile de mână înainte de a reporni funcționarea și strângeți roțile de mână după ce primele baloturi. 

În cazul în care umiditatea de modificări semnificative în timpul procesului de presare, este necesar să se facă 

corecția de setare prin reglementarea roțile de mână.  

 

6.3.10. Reglarea jgheabului tablelor  

Placă de metal jgheabul este utilizat pentru introducerea baloturi pe teren (Fig.25) Această metodă de lucru a 

mașinii permite realizarea de cea mai mare eficiență, pentru că nu există altă eficiență factori de limitare. 

 

Fig. 25 Sanie jgheab de metal  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fi g.   23   Mecanism de reglaj al lung imii  
balotilor   

                                                          F i g .   2 4   Reglaj de baR   

  



 
 

 În scopul de a lucra pe pante și în caz de materiale colectare din role de material restrictiv distanțate, o 

jumătate de jgheabului tablelor poate fi revocat (Fig.26). În acest caz baloturi va fi plasat la partea laterală a 

presei.  

 

 

6.3.11. Asamblarea rampa incarcator balot spate  

Activitățile de mai jos menționate trebuie să fie efectuate cu cel puțin 2 persoane.  

Rampa mini balot spate este asamblată cu ajutorul a două plăci și șuruburi M12x25 fixat la camera de presare 

și pot rămâne fixate permanent la mașină. În poziția de transport rampa antiderapant este pliat și fixat 

suportul cu un dispozitiv de fixare clipă. 

(Fig.27). În poziția de funcționare rampa balot antiderapant se desfășoară și a stabilit cu ajutorul unui lanț și o 

captură situat pe camera de presare (Fig.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balot rampa incarcator ar trebui să fie 

poziționate în așa fel încât să se obțină o înălțime de 

alimentare balot de 2,3 m la 2,8 m. Rampa mini balot 

ar trebui să fie suspendate liber pe un lanț și nu ar 

trebui să fie sprijinită pe peretele lateral remorca 

pentru că în timp ce porniți și pe suprafețe denivelate foarte poate fi deteriorat remorca sau rampa 

antiderapant.  

Atunci când este utilizat rampa balot incarcator, arcurile ar trebui să fie slăbit și anume rata de 

compactare trebuie redusă pentru baloturi, deoarece acestea sunt în plus presate de baloturi situate pe 

rampa antiderapant.  

Tracțiune spate este utilizat de prindere o remorcă de presa și ar trebui să fie întotdeauna asamblate 

împreună cu rampa mini ballot  

Balot rampa incarcator este stabilit în camera de presare de șuruburi M12x35. Ea a reglementat 

lungime care permite hitching diverse transport.  
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Bar Targa A Fig. 29 este o întărire suplimentar care se asamblează împreună cu bara de tractare 

spate. 

 

Toate elementele rampei balot incarcator sunt prezentate în catalogul de piese din tabelul 20. În 

cazul în care condițiile de sol dificile, se recomandă să utilizeze anvelope pentru următoarele roțile: cu roata 

de lângă camera de presare 11.5x15 -6PR-AM4-1 cu roata pe partea laterală a pick-up 10x15 -6PR-AM4-1  

6.4. operație Presă de balotat  

Se recomandă să funcționeze presa la viteza de lucru nominală în timp ce colectarea brazde de 

dimensiuni medii. Viteza de lucru trebuie să fie reglată în așa fel încât să se evite înfundarea presei. Viteza de 

lucru nu trebuie să depășească 8 km / h. Viteza de rotatie a arborelui de transmisie tractor trebuie să fie de 

540 rpm, indiferent de viteza de deplasare. Reducerea vitezei de rotație rezultat colmatarea periculoasă a 

presei.  

Un sistem echilibrat cu manivelă-piston se aplică în prese de balotat, pentru a reduce vibrațiile de 

presa în timpul funcționării sale, reducerea consumului de energie, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 

operatorilor și reducând uzura pieselor.  

În timp ce operează presa, ar trebui să se acorde o atenție deosebită la verificarea fiabilitatea de 

conexiuni șuruburi 1 și 2 (fig. 26) a contragreutate cu arme și manivela, în special în faza inițială de 

funcționare.  

În cazul oricărei dezasamblare a manivelei, contragreutatea trebuie asamblate în așa fel încât să 

asigure că nu există frecare între placă și părțile cooperante ale presei și anume conectarea -rod și lanț de 

acționare pick-up.  

Capetele degetelor pick-up nu trebuie să atingă solul în timpul funcționării, deoarece materialul 

recoltare pot fi contaminate. Roata Ecartamentul de pick-up este deja poziționat corect. Distanța dintre 

degete pick-up și sol este modificată prin schimbarea poziției roții ecartament (Fig.30). 
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Fig. 30 Reglajul rotii de pick-up  Fig. 31 Sistemul de balansare  

Presiunea a roții ecartament pe teren este reglementat prin intermediul arcului de relief Fig.32 

 

Aveti grija la viraje stranse la cardanul presei!   

Pentru a pastra cardanul in stare buna de functionare in momentul virajelor stranse opriti priza de 

putere!  

 7.Servisare tehnica  

7.1. Regulamentul dintre principalele unități operaționale  

Pentru a efectua setarea corespunzătoare a unităților de exploatare în timpul reparațiilor sau 

inspecție lucrări, este necesar să verificați următoarele:  

1.Setarea pistonului în ceea ce privește dispozitivul de alimentare.  

2.Reglarea ambreiajului arborelui knotter în ceea ce arborele de transmisie.  

3.Stabilirea ace înnodare.  

4.Reglarea ace în ceea ce privește pistonul.  
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5.Resetarea de ace în ceea ce privește pistonul.  

6.Stabilirea acelor cu privire la knotters.  

7.Stabilirea suporturile sfori cu privire la ace.  

8.Stabilirea piston și cuțitele.7.1.1. Setting the piston with regard to the feeder 

 

În cazul în care degetele de alimentatorul sunt poziționate vertical în jos (C = 90º), dimensiune A, de 

pe suprafața frontală a pistonului la marginea posterioară a peretelui lateral al camerei de alimentare, este de 

180-190 mm sau suprafața fața piston este vizibil în orificiul de pe peretele lateral al camerei de presare. 

Apoi, cu degetele de alimentatorul poziționat vertical (C = 90 °), setați dimensiunea B, măsurată de la peretele 

din spate al camerei de alimentare până la punctul marcat pe roata dințată, la 70 mm.  

Asamblarea lanț în așa fel încât să asigure strângerea de partea ei inferioară. După fixarea lanțul de 

antrenare principal, debloca întinzător, rotiți volantul de mai multe ori și verificați 180-190mm dimensiune. 

7.1.2. Setarea ambreiajul arborelui knotter în ceea ce arborele de transmisie  

La asamblare a knotters, ambele roți dințate (roți de transmisie și de disc cu came) trebuie să fie 

poziționat în așa fel încât să asigure că dintele marcat sub cheia în roata dințată intră crestătura marcată a 

roții de disc cu came . 

7.1.3.  Reglajul acelor innodatoare  

In pozitia de repaus, capetele acelor ar trebui sa fie in pozitia D = 60- 75mm Fig.34. usoare corectii se 

fac prin strangerea sau desfacerea surubului de pe suportul acelor. 

Volanta misca p istonul in pozitia din  F i g . 33   
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7.1.4. Setarea ace în ceea ce privește pistonul  

Setarea trebuie efectuată în așa fel, încât să asigure în sus mișcare a acelor în canelurile pistonului. 

Vârfurile de ace trebuie să intre canalele la o distanță de E = 70-100mm spatele vârfurile dinților () ale 

pistonului Fig.35. Dacă această condiție nu este îndeplinită, setările anterioare trebuie să fi fost efectuate 

întrun mod incorect. Într-o astfel de situație sincronizarea trebuie să fie verificate și corectate în funcție de 

secvența specificată. În cazul în care, după verificarea, dimensiunea este încă incorectă, este necesar de a face 

corecțiile (modificări) ale poziției roții de lanț pe arborele de transmisie a alimentatorului (3 șanțuri cheie în 

butucul). Acele nu vor fi deteriorate în timpul funcționării înnodarea numai dacă dimensiunea E se menține.  

7.1.5. Resetarea acul în ceea ce privește pistonul  

Porniți mecanismele (în acest scop, se rotesc steaua comutator) și rotiți volantul în direcția indicată 

de o săgeată, până ace sunt situate la o înălțime de partea de jos camera, verificați dimensiunea E Fig.35. Dacă 

setarea este să fie corectate, este necesar să demontați lanțul de antrenare principal și a pus-o în așa fel încât 

să asigure că discul ambreiaj de knotters S nu este din viteză Fig.36. 

 

Se introduce elementul de protejare veriga de legătură a lanțului în direcția opusă față de direcția 

mișcării lanț, pe partea dinspre echipamentul și următoare, verificați dimensiunea E și sincronizarea alte 

unități, rotirea volantului în direcția indicată de săgeată .  
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7.1.6. Reglarea acelor fata de innodator  

Acele trebuie să fie stabilite în așa fel încât să asigure că acestea ating ușor corpul knotter în punctele 

X și pentru a muta în intervalul 4-6 mai sus Catcher Fig.37. Distanța dintre ace și discurile catcher poate fi 

crescută prin slăbirea A șuruburi și de strângere șurub B. Distanța poate fi redusă prin slăbirea șuruburilor B 

și șuruburile de strângere A .  

 

  

7.1.7. Stabilirea titularii sfori împotriva ace  

În scopul de a stabili titularii sfori, stabilit mecanismele înnodare 

și rotiți volantul în direcția indicată de săgeată, până când capetele ace în 

mișcare de întoarcere, se află pe masa mecanismelor înnodare. Distanța 

dintre titularul N și marginea internă a acului trebuie să fie 3-5mm Fig.38. 

Regulamentul titularului firului poate fi efectuată în felul următor; Slăbiți 

șurubul P, mutați titularii N și asigurați-le din nou prin lovirea cu un 

pumn centru. În poziția de repaus, la sfârșitul ascuțit al titularului firului 

va fi plasat din nou la distanța de aproximativ 50 ± 2 mm de la marginea 

opusă a fantei ac în tabelul mecanismelor înnodare. Corecțiile se poate 

face prin înșurubarea sau deșurubarea din șir Z. Pentru a evita depășirea 

centrul mort de ambii titulari sfori N, șurubul de reglare S este situat pe o 

parte a arborelui de direcție. Distanța dintre S șurub de reglare și T 

tampon ar trebui să fie de aproximativ 1mm la momentul de direcție rola 

R este situat la cel mai înalt punct al cursei cam-ul discului de antrenare knotter. 

7.1.8. Reglajul pistonului si a cutitelor 
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 Fixați șina 

de ghidare A Fig.39. în paralel la partea de jos camera la o distanță de D = 196mm. Deplasa pistonul cu un 

cuțit slăbit punctul mort anterior și pentru a muta slăbit șină C în paralel cu latura în așa fel încât să asigure ca 

ghidul role J adere la șine de ghidare C pe o parte și la peretele căminului pe cealaltă parte. Strângeți bine 

șuruburile față E. Urmatoarea, deplasa pistonul la punctul mort spate și, de asemenea, seta corect ghidul de 

șină C în această poziție. Strângeți ferm toate șuruburile E. Mutare ghidul superioară frontală rola F situat 

într-un șanț oblic strâns la ghidul superior G. Reglați feroviar R la introducerea S prin intermediul unor 

șuruburi T cu spațiu liber minim de 0,5 mm. Tăierea fantă S între firele de cuțitelor (piston L și presare 

cameră M) ar trebui să fie 0.5-1.0mm. Într-o astfel de situație puterea de tăiere are valoarea minimă Fig 40. 

Cuțitele trebuie să fie întotdeauna ascuțit. Cuțitul de camera M poate fi utilizată ca un cuțit cu două fețe. In 

timpul ascuțire și înlocuirea a cuțitului piston, volanta ar fi imobilizat. 

 

7.1.9. Intinzatorul lantului principal  

 Lanțul de conducere principal este strâns de roata de tensionare Fig.41, care este tras de un arc și 

din această cauză valoarea tensiune este constantă. 
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Tampon întoarcere R, plasat pe brațul roții întinzător A, este utilizat pentru a preveni întoarcerea 

roții de tensionare. Tamponul de retur trebuie să fie fixate prin suruburi cu brațul în așa fel încât să asigure 

posibilitatea de mișcare întoarcere (relaxare lanț). În faza inițială a funcționarea mașinii, atunci când lanțul se 

extinde, este necesar să se controleze și să corecteze setarea tampon de retur. O astfel de activitate are drept 

scop prevenirea sărind peste lanț în timpul posibil rotirea în sens invers a mecanismelor de mașini.  

Materialul balotat trebuie sa fie uscat sis a nu fie preset pentru a evita defectiuni care pot aparea , 

infundare sau ruperea acelor  

Înainte de orice activitate legată de eliminarea colmatare, motorul tractorului trebuie să fie oprit. 

Tractorul conectat la aparat trebuie să fie asigurate împotriva posibil start-up prin orice persoane 

neautorizate.  

7.1.10. Mecanismul de revenire  

Tampoanele de returnare R Fig. 42, care sunt presate de arcuri și utilizate pentru deținerea de 

material presat, trebuie să fie întotdeauna mobil. În timpul cursei pistonului de lucru, tampoanele de 

returnare sunt ascunse și atunci când pistonul este retras, ele intră din nou în camera de presare. 

Imobilizarea rezultatelor tampon a tensiunii de paie pe ace, care în consecință ar putea fi rupt.  

Fig. 42 Mecanism de revenire  

7.1.11. 

Pentru a obține baloți drepte cu condiții diferite de colectare a materialului, reglare pârghie S este folosit 

pentru a reglementa continuu. În plus, degetul Z a alimentatorului poate fi stabilită prin șuruburile N în patru 

poziții diferite:  

-bale curbare a Fig.43 stânga; șurub din ajustarea pârghie S, creșterea valorii X în acest fel sau mai mici Z 

deget  

curbare -bale la dreapta; șurub în ajustarea pârghie S, în scădere valoare X 

în  acest fel saulift finger Z. 
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Distanța normală X între centrele de rotație este 640mm. După setarea distanța X, PIN-ul P ar trebui să fie 

asigurată încă o dată împotriva căderii. In plus, rotirea volantului a mașinii, verificați distanță suficientă între 

capete ale pistonului și degetele de alimentator. M automată mecanism în alimentator, protejează degetele de 

alimentare împotriva supraîncărcării. Atunci când se produce supraîncărcarea mecanismul automat 

determină înapoi deviere a degetelor alimentatorul si oprirea este însoțită de o crăpătură tare. În cazul în 

care, după ascultarea acest semnal, șoferul tractorului oprește mașina pentru o perioadă scurtă de timp, fără 

a opri unitatea Presă, degetele se întorc în mod automat din alimentatorul va elimina înfundarea. Role Spiral 

va ajusta automat la toate colectare de material condițiile și cantități de materiale transportate. Lanțul de 

acționare a rolei în spirală este strânsă automat.  

7.1.12. Pick-up ambreiaj ax  

Frecare și depășirea ambreiajul a arborelui cardanic Figura 44. Distribuția este ajustat la Cuplu 900nm.  

După un timp a mașinii mai ralanti, de exemplu, în timpul iernii, slăbiți 6 piulițele care apăsați discul, roti 

ambreiajul pentru o perioadă scurtă de timp și strângeți piulițele în poziția anterioară și asigurați-le cu 

blocare nuci. 

 

7.1.13. Ambreiaj volanta  

Slip moment al ambreiajului volantei Fig 40, în valoare de 2600-2900 Nm, este realizată prin strângerea 

arcurilor disc C cu o piuliță A, până când acestea sunt stoarse într-o poziție apartament. Ambreiaj deteriorat 

trebuie înlocuit. În caz de înlocuire, ambreiaj B cu care se confruntă ar trebui să funcționeze cu un cuplu 

recent ajustată de 400-500 Nm, în scopul de a rula în complet suprafața ambreiaj cu care se confruntă. Mai 

departe, slăbiți piulița A, curățați canelurile stratului de acoperire ambreiaj, strângeți piulița și fixați-l. 

Ambreiajul este gata pentru utilizare. După un timp a mașinii mai ralanti, de exemplu, în timpul iernii, 

eliberați ambreiajul înainte de utilizare următor (discuri de fricțiune separate) prin tragerea departe volantă 

de pe disc ambreiaj cu mișcări de impuls, folosind o pârghie aplicat la mai multe locuri de pe circumferință. 
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7.1.14. Pick-up ambreiaj  

Presa este echipat cu ambreiajul frecare suprasarcină pentru a evita daune de pick-up în timpul funcționării 

în condiții nefavorabile. Ambreiajul este ajustat la cuplul de 450 ± 50 nM. În timpul înlocuirea stratului de 

acoperire ambreiaj, run-in ambreiaj de 10 ori la 5 sec. intervale de la cuplul de 150nm și 86 rpm.  

7.1.15. Ambreiaj alimentatorului  

Deformarea cuplu de furci alimentatorul este stabilit la fabrica si este 1995- 1100Nm. Acest cuplu nu trebuie 

să fie reglementată de către utilizator mașinii.  

7.1.16. Protecția ace  

Un bolț de forfecare în tija de rocker ac este folosit pentru protejarea acelor de rupere. După forfecare a 

șurubului, elimina cauza defect, instalați un nou ac de clasa de rezistență 8.8 și să efectueze reglementarea 

ace.  

7.1.17. Reglarea frânei arborelui knotter   

 Frâna de arbore B Fig.46 este ajustat în mod corespunzător în cazul în care arcurile F sunt prinse cu lungimea 

L = 23-24 mm. 

 

7.2. Innodator   

7.3. Intreținere zilnică   

1.Lubrifiați în conformitate cu instrucțiunile de lubrifiere a arborelui de antrenare presă și cardanic.  

2.Verificați setarea manetei cuțit knotter, regla în cazul în care maneta nu atinge cu degetul.  
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3.Verificați tensiune a lanțurilor.  

4.După fiecare zi de operare, este necesar pentru a elimina baloturi din camera de presare; în caz contrar, 

materialul umflate în timpul nopții se va face dificilă pentru a începe presa a doua zi.   

7.4. Ungere  

Ungere periodică a mecanismelor Presă în conformitate cu recomandările de mai jos specificate este crucială 

pentru durabilitate a mașinii. 

7.4.1. Siguranță lubrifiere  

Ungerea presei poate fi efectuată numai după ce unitatea mașinii și motorul tractorului au fost oprite! 

Tractorul conectat la aparatul care este în curs de lubrifiat ar trebui să fie asigurate împotriva posibil start-up 

a tractorului de către persoane neautorizate.  

7.4.2. Intervale de lubrifiere  

Ungeți lagărele rulare ale următoarelor unități la fiecare 90 de ore de lucru: 

-Tijă de direcție de alimentare  

-Rulment feeder  

-Rocker ac  

-șaibe de rezistență disc knotter  

-Rulment piston dată  

-Tensionare a lanțului de antrenare  

-Arbore cap a unității pick-up  

-Vierme unitate  

Ungeți lagărele rulare ale următoarelor unități la fiecare 12 de ore de lucru:  

-Arbore articulat  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4. Tabel de lubrifiere  

Table 1 Lubrifierea  



 
 

Marcaj 
conf figura  

Punctul de lubrifiere  Numarul de 
lubrifiere/el 

ement  

Lubricant  Frecventa de 
lubrifiere [ h ]  

1  ax articulat  3  Vaselina ŁT-
43  

12  

2  direcție Feeder  2  Ca mai sus  90  

3  rulment Feeder  5  Ca mai sus  90  

4  Knotter ambreiaj ax  1  Ca mai sus  12  

5  Knotters  14  Ca mai sus  12  

6  string ac  2  Ca mai sus  12  

7  ac rocker  2  Ca mai sus  90  

8  Șaibe de rezistență disc Knotter  2  Ca mai sus  90  

9  Rulment dată cu piston  1  Ca mai sus  90  

10  Intinzator de lant principal  1  Ca mai sus  90  

11  Ax dinti din unitatea pick-up  2  Ca mai sus  90  

12  unitate vierme  3  Ca mai sus  90  

13  Conducerea rulment roată  2  Ca mai sus  Odata pe an  

14  finale  1  *  Odata pe an  
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7.4.5. Detalii privind lubrifiere  

Lubrifiere trebuie utilizat pentru lubrifierea rulmentilor de unitățile de lucru. Grease LT-43 ar trebui să fie 

forțat în nipluri de ungere până unsoare proaspătă curge prin găurile din capace poartă. Recomandările 

menționate mai sus ar trebui să fie respectate întocmai. 

7.5. Motive de defecțiunea presă și depanare  

 Amintiți-vă că doar utilizarea firului propriu combinat cu buna funcționare și întreținere poate asigura o 

funcționare defect liber al knotters. 

Descriere Defecțiune, eroare 
înnodare  

  

Motivul  

  

Corectia defectiunii  

Înnodarea firului nu a 
înfășurat tot balot presat, un 
nod este situat la numai la 
capătul frontal al firului (de 
la sfârșitul piston)  

Strângere insuficientă a 
agatatorului de fir  

Strângeți arcul titular prin strângerea (½ 

- 1 rotație) 

șurubului Fig.68  

Înnodarea firului a înfășurat 
întreaga apăsat balot; un nod 
este situat la numai la partea 
din spate a firului (de la 
sfârșitul camera de presare.  

Sfoară nu este prins de către 
titularul sau nu este livrat 
corespunzător la innodator.  

Verificați setarea titularului firului. 

Distanța între titular și acul ar trebui să 

fie de 3-5 mm. Dimensiunea măsurată de 

la capătul suportului sforii la a doua 

latură a fantei de ac în tabelul 

mecanismelor înnodare Fig.69 ar trebui 

să fie  

50  ±  2 
mm.  
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7.6. Intreținere presă de balotat  

În scopul de a asigura buna funcționare și defect liber a mașinii, utilizatorul trebuie să efectueze revizii 

periodice de întreținere.  

După încheierea sezonului de lucru sau înainte de perioada de depozitare a presei, este necesar să se 

efectueze următoarele activități:  

-Să efectueze curățenie internă și externă a mașinii  

-Ungeți mecanismelor în conformitate cu tabelul de lubrifiere  

-Camera de presare care este strălucitor și netezit, ca urmare a frecare trebuie să fie protejate împotriva 

coroziunii (capac cu unsoare, nu vopsea) - Părți strălucitoare ale innodatorului ar trebui să fie curățate și uns  

-Vopsea deteriorată pe alte componente presă ar trebui să fie reparate cu-ani coroziune vopsea  

-Mașina ar trebui să fie plasate pe suporți într-o cameră acoperită (de conducere pneurilor nu trebuie să 

atingă solul. 

Descriere Defecțiune, 
eroare înnodare  

  

Motivul  

  

Corectia defectiunii  

Nodul nu este strans.  Arcul(resortul)legatorului nu este 
strans suficient.  

 Strangeti usor piulita de pe suport  Fig.72  

Single nod este situat la 
capătul firului, al doilea 
capăt al firului este filetat 
numai.  

Sfoară este insuficient strânse. 
Sfoară este livrat prea mare și nu 
este pus la sfârșitul degetul knotter   

Sfoară întinzător ar trebui să fie 

reglementate, prin strângerea piulița-

fluture (½ rotație) Fig.70 Observație!  

Sfoară  trebuie  să  fie  sit 
întotdeauna între cele două știftu ghidare 
în întinzător firului. Verifi locația 
titularului firului și regla dacă este necesar 
Fig.69  

Un nod rămâne pe deget 
innodator, a firului este 
de rupere.  

Resiunea in resort este prea strânsa  
legatorul este prea strâmt. cutitul 
taie nodul  

Slăbiți ușor piulița pe șurubul malaxor 
(½ - 1 rotație). Eliberați arcul malaxor 
(½ - 1 rotație) Fig. 71.  

Scop Sfoară este în nodul 
și creează o buclă.  

Accident vascular cerebral maneta 
este prea mic.  

Maneta cuțit trebuie ajustată în așa fel 
încât să asigure că distanța dintre 
marginea sa dezmembrare și la sfârșitul 
degetul knotter este de 10-12 mm, la 
înclinare maxim (Fig.58 

și Fig. 73)  

Capete sfori sunt legate și 

au o  

lungime inegală  

Cuțit tocit. Baloturi presate sunt 
prea mici.  

Înlocuiți sau ascuți cuțitul. Strângeți 
arcurile reglementează forța de presare.  

Sfoară este legata sau 
rupt doar în spatele unui 
nod.  

Casarea margine a pârghiei de cuțit 
îl împinge pe prea tare pe creasta 
de deget knotter timpul nod fier 
vechi.  
  
  
Suprafața aproximativă a pârghiei 
cuțit, pe de pe cursa 

Reglementarea maneta cuțit. Asigurarea 
rotație liberă a degetului knotter de. 
Casarea margine a pârghiei de cuțit 
trebuie să atingă ușor creasta de deget 
knotter de.  
  
  

Lina suprafața cursei firului.  



 
 

8. Dezasamblarea și eliminarea parte second-hand  

După perioada de exploatare, atunci când presa este casat, este necesar să se scurgă ulei de transmisie într-un 

vas și să-l la o stație de combustibil, demontați unități presă de balotat, a le separa în funcție de tipuri de 

materiale și să le ia la deșeuri punctele de colectare.   

9.Informații suplimentare   

 9.1.  Diagrama electrica a prizei 

 

 

 

 

 

10. Informații privind service si post-garantie 

reparatii  

Toate reparațiile în perioada de garanție ar trebui să fie 

efectuate de către mecanicii service autorizate ale 

vânzătorului sau producătorul mașinii. Se recomandă ca 

după perioada de garanție reparațiile sunt efectuate de 

către mecanicii calificați. Detalii de garanție sunt 

specificate în certificatul de garanție.  

Certificatul CE este valabil atat timp cat se folosesc piese de schimb si accesorii originale de la producator sau 

dealer autorizati.Lista de activități inainte de pornire În timpul primei pornire a aparatului, este necesar să se 

verifice starea tehnică a mașinii,-l pregătească pentru operație și să efectueze procesul de funcționare.  

Acordați o atenție deosebită la următoarele:  

-Asamblarea corectă a pieselor livrate în stare dezasamblat  

-Îndepărtarea de vopsea protectoare de pe discul de frână a arborelui a knotters "  

-Slăbiți rotile care reglementează vigoare presare  

-Ungere a camei și rola de alimentatorului  

-Înăsprirea corectă a lanțurilor de antrenare  

-Presiunea pneurilor corect  

-Ajustarea mecanismelor de înnodare  

-Nivelul uleiului în transmisie  

-Ungeți toate punctele de ungere specificate în manualul de utilizare - Buna funcționare a tuturor unităților și 

sub-unități de presa (efectuează regulament, dacă este necesar) .Utilizatorul trebuie să fie instruit în 

domeniul de aplicare al principiilor de întreținere și exploatarea în siguranță a presei. 

 

 

  

V - 1 2   V   
p l ug   

Ma r ki ng   of   w i r e s :   

L - l ef t   i n d i c a t o r   li g h t   

R - r i g h t   i n d i c a t o r   l i g h t   

3 1 -   g r o u n d i n g   w i r e   

5 4 -   b r a ki ng   l i g h t s   

5 8 R -   r o ad   li gh t s   

r e a r   c lust e r ed   la m p   

LT   7 0   righ t   l am p  s et   



 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

NUMELE CLIENTULUI________________________________________    

ADRESA_____________________________________________________   

 DENUMIREA MARFI__________________________________________  

DATA VANZARII______________________________________________ 

1.Declarǎm pe propria rǎspundere,conform O.G.21/92 şi H.G. 394/95,cǎ produsul facturat corespunde 

documentatiilor de executie a fabricantului şi standardelor romãnesti conform buletinelor de încercãri. 

 2.Pretul şi riscul transpotului intră în obligatia cumpărătorului.  

3.Vănzătorul acordă o garantie de 12 luni,care începe la data cumpãrãrii. Garantia este asiguratã de unitatea 

de service proprie prin reparare ,întretinere sau înlocuire.  

4.Clientul poate face reclamatiile doar pe baza certificatului de garantie original.Nu se asigurã garantie pentru 

mãrfurile însotite doar de factura de cumpãrare(chitantã).  

5.Se asigurã garantie doar pentru deficientele apãrute din erori de fabricatie sau de material. Mãrfurile 

defecte vor fi preluate în service si remediate în maxim 10 zile de la data anuntãrii (14 zile pentru 

distribuitorii care nu au service proprii).Pãrtile înlocuite trec în proprietatea noastrã.În cazul deficientelor 

care necesitã înlocuirea unor piese care nu se gãsesc 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 cãtre unitatea de service.Se acordã garantie 6 

luni pentru piesele de schimb noi şi 3 luni pentru manoperã. 

 6.Nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza : 

 a) neglijentei sau neatentiei(neobservarea sau nerespectarea indicatiilor) b)greşeli de instalare şi întretinere 

 c) reparatiilor efectuate de persoane neautorizate,de schimbãri ale stãrii originale ale aparatului,de influente 

naturale (ruginã,etc.)sau de pãstrare în conditii improprii.  

d) spargerile si în general pagubele mecanice datorate cãderii sau transportului 

necorespunzãtor,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,pãrti componente din 

PVC.În cazul viciilor ascunse se face reclamatie în termen de 30 de zile. 

f) nu se asigurã 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 asigurã garantie pentru masinile care nu sunt mentinute în conditii proprii de lucru şi masinilor 

cãrora nu li s-a efectuat întretinerea zilnicã conform manualului de utilizare. Garantia este valabilã doar pe 

teritoriul national şi se pierde în cazul revânzãrii 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 instalãrii si 

utilizãrii aparatului. Este absolut necesar,ca inainte de punerea în functiune si exploatare,utilizatorul sã ia 

cunostintã de continutul acestui manual. 

 

VÂNZATOR                                                                                            CUMPARATOR          


