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Termékfelelősség, Információkötelezettség

A termékfelelősség kötelezi a gyártót és a kereskedőt a gépek eladásakor a kezelési utasítás átadására és a vevőnek a 
gépen a kezelési, biztonsági és karbantartási előírások elmagyarázására.
Arra az utasításra, hogy a gépet és a kezelési utasítást rendeltetésszerűen átadták, igazolás szükséges. 
Ezért az 
- A dokumentumot alá kell írni és a Pöttinger cégnek el kell küldeni
- a B dokumentum  marad annál a kereskedőnél, amelyik a gépet átadja. 
- a C dokumentum  a vevőé marad.

A termékfelelősségi törvény értelmében minden gazda vállalkozó.
A termékfelelősségi törvény értelmében a tárgyi kár olyan kár, amely egy gép miatt keletkezik, de nem a gépen keletkezik. 
Ennek fedezésére szolgál az önrész (Euro 500,-).
A vállalkozói tárgyi károk a termékfelelősségi törvény értelmében a szavatosságból ki vannak zárva.
Figyelem! Ha a vevő később továbbadja a gépet, akkor is vele kell adnia a kezelési utasítást és a gép átvevőjét a nevezett 
előírásokra ki kell oktatni.

H Pöttinger - A bizalom közel hoz - 1871 óta
A minőség olyan érték, amely kifizetődik. Ezért termékeink esetében a legmagasabb szabványokkal dolgozunk, amelyet 
cégünk minőségügyi menedzsmentje és a cégvezetés folyamatosan ellenőriz. Mivel gépeink használat közbeni biztonsága, 
tökéletes működése, legmagasabb minősége és abszolút megbízhatósága a mi szakértelmünk, amiért kiállunk.
Mivel folyamatosan dolgozunk termékeink továbbfejlesztésén, ezért eltérések lehetnek ezen kezelési utasítás és a termék 
között. Az adatokból, képekből, leírásokból emiatt nem lehet igényeket levezetni. Az Ön gépének bizonyos tulajdonságainak 
kötelező jellegű információit kérjük kérje az Ön szervizénél-szakkereskedőjénél.
Kérjük, legyen megértéssel amiatt, hogy mindig lehetnek változtatások a formában, a felszereltségben és a műszaki 
tartalomban.
Utánnyomás, fordítás és sokszorosítás esetén bármilyen formában, akár kivételesen is, szükség van az Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik Ges.m.b.H. írásos engedélyére.
A szerzői jogok értelmében minden jog az Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H tulajdona és nyomatékosan fenntartva.

© Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H – 2012 október 31. 

Pöttinger-hírlevél
www.poettinger.at/landtechnik/index_paw.htm 

Aktuális szakmai információk, hasznos linkek és szórakozás
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PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel. 07248 / 600 -0
Telefax 07248 / 600-2511

	 A Servo váltvaforgató ekét a szállítólevél szerint átvizsgáltam, a felszereléseket ellenöriztem. Az összes 
biztonságtechnikai berendezés és kezelöberendezés rajta van.

	 A gép kezelését, elsö üzembehelyezését és karbantartását a kezelési utasítás segítségével és átadásával a vevönek 
elmagyaráztam.

	 A traktorra való felszerelés és beállítás megtörtént.

	 A traktorral való hidraulikus összekötés megtörtént és a helyes csatlakoztatást ellenöriztem.

	 A hidraulikus funkciókat (forgatás, fogásszélesség beállítás) bemutattam és elmagyaráztam.

	 Az ekét a traktorhoz helyesen beállítottam (az elsö ekefej fogásszélességét és a vonópontot).

	 A szállítási és munkahelyzetet elmagyaráztam.

	 Az opcionális és kiegészítö felszereléseket elmagyaráztam.

	 A kezelési utasítás feltétlen elolvasására felhívtam a figyelmet.

H TERMÉKÁTADÁSI
ÚTASÍTÁS

Okmány D

A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni.      X

Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat ellenôrizzék.

Annak bizonyítására, hogy a gép és a kezelési utasítás átadása rendben megtörtént, egy igazolás szükséges. 
- Ebbôl a célból az „A“ okmányt a Pöttinger cégnek aláírva meg kell küldeni vagy az interneten keresztül ( http://www.poettinger.at) továbbítani 

kell 
- A „B“ okmány a gépet átadó cégnél marad. 
- A „C“ okmányt a vevô megtartja.
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TARTALOMJEGYZÉK

Munka-
védelmi 

utasítások!

A jelen kezelési 
útmutatóban a 

fent látható jelzés 
a biztonságos 

munkavégzéshez 
elengedhetetlen 

utasításokat jelzi.

A gyártó által felhelyezett CE-jel kifelé dokumentálja, hogy a gép megfelel az Európai 
Közösség gépgyártási irányelveinek és más elôírásainak.

Az EK konformitási nyilatkozat (lásd melléklet).
Az EK konformitási nyilatkozat aláírásával a gyártó igazolja, hogy a forgalomba hozott gép 
minden idevágó biztonsgtechnikai- és egészségügyi követelménynek megfelel.

A figyelmeztetô táblák jelentése

Soha ne nyú l junk a  gép 
zúzásveszé lyes  része ibe , 
amíg ott az alkatrészek még 
mozoghatnak.

CE-jel

Ne tartózkodjunk a munkagép 
lengési  tartományában.
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A GÉP TELJES LEÍRÁSA

*) max. 8 eketest standard felszereltségnek minősül, 1 eketesttel (+1) ki lehet egészíteni.

Áttekintés

1 2 3

4

5

6

7

8

9
074-09-50

Megnevezések:
(1) Erőátvitel vezérlése (opció)
(2) Túlterhelés elleni védelem
(3) Eketest beállítása
(4) Munkamélység beállítása

Ábra: Servo Plus 8 eketesttel

(5) Fogásszélesség (manuális/hidraulikus)
(6) Fogásszélesség első ekevas (manuális/hidraulikus)
(7) Fordítóegység
(8) Támasztólábak tároláshoz
(9) Hárompont rudazat

Változatok

Megnevezés Leírás erőátvitel 
vezérlése

Fogásszélesség 
első eketest Eketestek*)

Servo Teljesen átfordítható ekevasak, fogásszélesség orsóval és 
furatsorral állítható opció manuális / hidraulikus 5-8 (+1)

Servo Plus Teljesen átfordítható ekevasak, fogásszélesség hidraulikusan 
fokozat nélkül állítható opció hidraulikus 5-8 (+1)

Servo Nova Teljesen átfordítható ekevasak automatikus „non-stop” – kő 
elleni védelemmel opció manuális / hidraulikus 5-8 (+1)

Servo Nova Plus
Teljesen átfordítható ekevasak automatikus „non-stop” – kő 
elleni védelemmel, fogásszélesség fokozat nélkül hidraulikusan 
állítható

opció hidraulikus 5-8 (+1)
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HTRAKTOR KÖVETELMÉNYEK

Traktor
A gép üzemeltetéséhez alábbi traktor követelményeket 
teljesítse:

Traktor vonóteljesítmény: legalább 92 KW / 125 
PS (5 ekefejjel)
  maximum 265 KW / 360 PS (9 ekefejjel)
Felszerelési kategória:  Alsó függesztőkar III-as kat.
Csatlakozások:  lásd a "Szükséges hidraulika és 

áramcsatlakozások" táblázatot

Gumiabroncsok
Kerekek
- A levegőnyomás a traktor hátsó kerekeiben szántáskor 

a típustól függ, irányértéknek vehet 0,8 bart.
- Nehéz üzemi körülmények között további keréksúlyok 

használata előnyös lehet. 
Lásd a traktor gyártójának kezelési utasítását.

 
Keréktávolság
 A keréktávolság (A1) legyen 1,2 m - 1,5 m között.

A1 = 1,2 ... 1,5 m

  
A2 = max. 3 m

Külső méret
 A hátsó kerekek (A2) külső mérete ne legyen nagyobb, 

mint 3 m. több, mint 3 m esetén a manőverezési 
képesség már korlátozott lesz.

Ballaszt tömegek
Ballasztsúlyok
Elől biztosítsa ki a traktort ballasztsúlyokkal, hogy a 
kormányzási és fékezési képessége garantált legyen.

A jármű önsúlyának legalább 20%-a az 
első tengelyre essen.

Emelőszerkezet (három pontos állvány)
- A vontató emelőszerkezete (három pontos állvány) 

legyen megfelelő a fellépő terhelésnek. (Lásd technikai 
adatok)

- Az emelőrudakat a megfelelő beállító berendezéssel 
be kell állítani egyenlő hosszúságra. 

 (Lásd a traktor gyártó üzemeltetési utasítását)
-  Ha az emelőtámaszok az alsó vezetőkaron különböző 

pozíciókban is beállítható, akkor a hátsó helyzetet kell 
választani. Ezzel tehermentesíti a traktor hidraulikus 
berendezését.

- Az alsó vezetőkar határoló láncait ill. stabilizátorait úgy 
kell beállítani, hogy semmilyen oldalsó mozgáslehetőség 
ne maradjon a felszerelt gépnél. (Biztonsági 
intézkedések szállítási meneteknél)

- A felső vezetőkart a traktor gyártójának előírásai szerint 
rögzítse.

20%Kg

Hidraulikus szabályozása az 
emelőszerkezeten

Az emelőhidraulikát helyzetszabályozásra kell 
kapcsolni:
- szántáskor
- szállításkor
- az eke fel és leszerelésekor
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TRAKTOR KÖVETELMÉNYEK H

Szükséges hidraulikus csatlakozások

Kivitelezés Felhasználó Egyszeres 
működésű 
hidraulika 

csatlakozás

Kettős műkö-
désű hidrau-
lika csatlako-

zás 

Gyors 
vissza

Azonosítás 
(eszköz 
oldal)

Standard Fordítóhenger X 1

standard Támasztókerék henger X*) 2

PLUS változat Vágásszélesség X 3

PLUS változat Az első ekefej fogásszélessége X 4

NOVA változat Kőbiztosítás X**) 6

Opció Tömörítőkar X 7

Opció Traction Control X X 2/
*) Traction Control opciónál nincs

 **) üzemeltetés közben nem szükséges!

Szükséges elektromos csatlakozások

Kivitelezés Felhasználó Volt Tápcsatlakozás
Opció Világítás 12 VDC a DIN-ISO 1724 szabvány értelmében
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HFELSZERELÉS A TRAKTORRA

Biztonsági utasítás:

Használatba vétel 
előtt olvassa el és 
vegye figyelembe 
a a kezelési utasí-
tást és a speciális 

biztonsági utasí-
tásokat.

Figyelmeztetés!

Nyomódásveszély. 
Az emelő mű-
ködtetésekor 

maradjon a 
hárompont-felfüg-

gesztés emelési 
tartományán 

kívül.

Első használatba vétel - fordítóhenger 
feltöltése

Figyelem!

Sérülésveszély áll fenn a felborulás 
lehetősége miatt!  Szállításhoz az egyik 
fordítóhengernél leengedik az olajat. Ezt 
az első üzembe helyezés előtt lépésenként 
fel kell tölteni. 

1. A zárószelepet "nyissa ki" a leengedett hengeren és 
"zárja el" a behúzott hengeren

2. A fordítóegység hidraulika vezetékeit a traktoron 
csatlakoztassa és a leengedett hengert olajjal töltse fel.

3. A behúzott hengeren "nyissa ki" a zárószelepet
4. Fordítsa az ekét szállítási helyzetbe

494.538.0001

1100 mm

Csatlakoztassa rá a hárompontot a 
traktorra

Biztonsági utasítás:

A háromponton minden összekötő csapot 
rugós biztosítóval (1) biztosítson le! 

A traktoroldali rögzítőberendezéseket a 
traktor kézikönyvének megfelelően vegye 
figyelembe és használja!

1. Kapcso l j a  a  t rak to r  h id rau l i ká já t 
helyzetszabályozásra

2. Rögzítse az alsó vezetőkart
- Szerelje fel az ekét az alsó vezetőkarra és rugós 

biztosítóval biztosítsa
- Az alsó vezetőkart oldalirányban stabilizálja

3.  Húzza ki a felső vezetőkart (1)
- A felső vezetőkart (1) úgy rögzítse, hogy a csatlakozási 

pont (P1) az ekén munka közben egy kicsit magasabban 
legyen, mint a traktoron lévő csatlakozási pont (P2).

1
074-09-51

4.  A felső vezetőkar (1) beállítása
-  A felső vezetőkart (1) úgy állítsa be, hogy a lengőtengely 

munkahelyzetben függőlegesen (90°) álljon. 
- A felső vezetőkar és az alsó vezetőkar közötti távolság 

a traktoron (A) legyen olyan egyformán beállítva, úgy 
mint az eke felszerelési pontjai (B).

074-09-72

P2 P1

90°

 1

5. Hajtsa be a támasztólábakat
- Az alsó vezetőkart kicsit emelje meg, hogy a támasztóláb 

(1) tehermentes legyen. A támasztólábat hajtsa be és 
csappal biztosítsa le (2).

1

2

074-09-52

6. Csatlakoztassa a hidraulikus és elektromos 
vezetékeket

- A csatlakozásokat lásd a "Traktor előfeltételek" 
fejezetben
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FELSZERELÉS A TRAKTORRA H

Biztonsági utasítás:

Jogi tudnivalók 
a munkagépek 

forgalomban von-
tatásáról - lásd C 

melléklet

Szerelje fel a világítóegységet
Közúti szállításhoz gondoskodjon a törvénynek megfelelő 
világításról. Opcióként kapható az egyszerűen felszerelhető 
világítóegység.

- A világítóegységet az arra szolgáló tartóba dugja be 
és szorítócsavarral (KS2) rögzítse

- A világítást a felszerelt gép szélességének megfelelően 
a szorítócsavarral (KS1) szerelje fel.

- A világítás csatlakozódugóját (ST) az ekegerendely 
csatlakozóaljzatába csatlakoztassa

- Végezze el a működési ellenőrzést

ST

KS1

KS2
074-09-53

Megjegyzés:

Használat előtt a világítóegységet 
csavarozza le. Ez szántás közben 
megsérülhet.

Ellenőrizze a fordulási területet
A fordulási területet (90°) a traktor és az eke között 
ellenőrizze
Ez a fordulási terület korlátozott, ha a traktor szélesebb, 
mint 3,0 m.

Távolítsa el a szállítási hüvelyeket
1. Szerelje fel az ekét a traktorra
2. Fordítsa az ekét az oldalára.
3. Az eketestet 1-5 cm-rel emelje meg
4. A NOVA hidraulikatartályából a nyomást teljesen 

engedje le.

Figyelem! 

Az eketestek a talajba ütköznek!

5. Távolítsa el a szállítási hüvelyeket
6. A NOVA hidraulikatartályában növelje meg a nyomást 

90 bar-ra

Figyelem!

Az eketestek a tartóban kifelé fordulnak
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HBEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Szállítási beállítás
Eke kiinduló helyzet:
Az ekét szabályszerűen szerelje a traktorra. 
A közúti közlekedéshez világító egységet telepítettek. 
(lásd a „Kiegészítők a traktoron” fejezetet)

Működési mód:
Az eke vízszintes helyzetbe van forgatva és a futómű 
teljesen le lett eresztve.

Kivitelezés:
1. Emelje fel a futóművet
2.  Minden mélységi ütközőt hajtson ki
3.  Az eke gerendelyét forgassa vízszintes helyzetbe. (Lásd 

„Használat/Az eke forgatása” fejezetet)

4. Mindkét zárócsapot (Ab3) zárja el a fordítóhengereken. 
Ilyenkor a zárócsap - ahogy a képen látható - 90°-ban 
áll a vezetékhez képest.

Ab 3

Biztonsági utasítás:

Jogi tudnivalók 
a munkagépek 

forgalomban von-
tatásáról - lásd C 

melléklet.

Biztonsági utasítás:

Szállításhoz a zá-
rócsapokat (Ab3) 

el kell zárni.
Ez a biztonsági 
intézkedés jogi 

követelmény. Ha a 
hidraulika vezeték 
hibás, az eke nem 
szándékos forgá-
sa ennek ellenére 

nem következik 
be. 

5. A futóművet, amelyik belül van, engedje le ütközésig 
(A). 

A

6. Csak akkor, ha a Traction Control opció fel van szerelve:
Nyomás leengedése:
- A zárócsapot (Ab1) fordítsa hátra, hogy a Traction 

Control-t deaktiválja.

085-15-03

D1

Ab1

Ab2

A maximális sebességet a mindenkori 
forgalmi-, és útviszonyok szerint válassza 
meg!
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BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK H

hidraulikahengerrel:(Opció)
(A Servo Plus változatnál a hidraulikahenger 
alapfelszerelés)
Orsó helyett az "első ekefej" fogásszélességét 
hidraulikahengerrel (Zy) állítják be.

074-09-56
Zy

Az első ekefej fogásszélesség kijelzésének 
kalibrálása.
Az első ekefej fogásszélességének kijelzését a hosszanti 
nyíláson és a csavarokon (1) keresztül, a kijelző hátsó 
oldalán lehet beállítani. (lásd az ábrát)

1

Eljárás:
1. Állítsa be a többi eketest kívánt vágásszélességét.
2. Állítsa be az első eketestet a többi eketest 

vágásszélességére.
3. Állítsa be az első test vágásszélesség kijelzőt (2) a 

többi eketestnél (3) kijelzett vágásszélességre. (ábra).

3

2

Figyelmeztetés!

Nyomódásveszély. 
A hidraulikus ve-

zérlő működtetése 
közben maradjon 

a hidraulikus 
henger emelési 

tartományán 
kívül.

Üzemi beállítások
Ahhoz, hogy az ekét a mindenkori optimális 
szántóföldi körülményekhez igazítsa, a következő 
beállítási lehetőségek közül választhat:
(Servo Nova, Servo Plus változó és vontatási vezérlés lásd 
a jelen útmutató megfelelő fejezetében)

„Első ekefej” fogásszélességének 
beállítása

Eke kiinduló helyzet:
Orsó opció:  A használat előtt módosítsa a beállítást
Hidraulika henger opció:  A beállítást a használat 
közben is módosíthatja.

Működési mód:
Az „első test” vágásszélességének beállításával igazíthatja 
az eke helyzetét a traktorhoz. A kivitelezéstől függően 
az ekét egy orsóval vagy egy hidraulikus hengerrel lehet 
elmozdítani. A beállítást úgy válassza ki, hogy az első 
test (S1) vágásszélessége az eke fennmaradó testével 
egyenlő legyen.

Kivitelezés
orsóval:
Az „első test” vágásszélességét (S1) az orsó (Sp) 
elforgatásával fokozatmentesen beállíthatja. 
-  Vágásszélesség (S1) túl vékony -> Fordítsa az orsót 

(Sp) rövidebbre
-  Vágásszélesség (S1) túl széles -> Fordítsa az orsót 

(Sp) hosszabbra

074-09-55

Sp



- 13 -1500-H_EINSTELLUNGEN_9851

BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK H

Megjegyzés!

A vágásszélesség 
módosítása után 
az „első test” vá-

gásszélességét is 
ellenőrizni kell!

Megjegyzés!

A futómű kerék a 
szántás közben 
a munkavégzési 
iránnyal mindig 
párhuzamosan 

fusson.

Állítsa be a vágási szélességet
Eke kiinduló helyzet:
Standard változat:
A használat előtt módosítsa a beállítást

Servo Plus változat:
A beállítást menet közben is meg lehet változtatni. (A 
részleteket lásd a „Servo Plus” fejezetben)

Működési mód:
Az eke munkaszélessége határozza meg az egyes 
eketestek beállított vágásszélességét.
Standard változat:  5 meghatározott vágásszélességet 
lehet mechanikusan beállítani.
Servo Plus változat: A vágásszélesség hidraulikusan 
fokozatmentesen beállítható. 

Változat: standard
Vágásszélesség beállítása ekefejenként:
-  Lazítsa meg az elülső hatlapfejű csavart (vS).
- Vegye ki a hátsó hatlapfejű csavart (hS).
- A rögzítőelemet addig lendítse, amíg eléri a kívánt 

vágásszélességet és a hatlapfejű csavar (hs) az egyik 
lyukba (Bo) illik.

- Húzza meg a hatlapfejű csavarokat (vS, HS).

074-09-57

A futóműszerkezetet a vágásszélességhez hasonlóan 
állítsa be:

A futóműszerkezet irányát az orsó (Sp) határozza meg és 
az eketest beállításától függ. (lásd táblázat)

074-09-58

cm

SP

Lyuk 
a hatlapfejű csavarhoz

Orsó 
(Sp) [cm]

Vágásszélesség
[cm]

1 52 33

2 57 38

3 62 43

4 67 48

5 72 53

Változat: Servo Plus
Egy orsó (SP) helyett a vágásszélesség beállítása egy 
hidraulikus hengerrel (Zy): 
(A részleteket lásd a „Servo Plus” fejezetben)

074-09-59

Zy
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BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK H

Figyelmeztetés!

Nyomódásveszély. 
A hidraulikus ve-

zérlő működtetése 
közben maradjon 

a hidraulikus 
henger emelési 

tartományán 
kívül.

A munkamélység beállítása
Eke kiinduló helyzet:
Az ekét munkahelyzetbe kell forgatni.

Működési mód:
A munkamélységet a futóművön a traktor alsó vezetőkarjának 
emelési magasságával lehet beállítani.
A futómű magasságának állítása hidraulika hengerrel 
(Zy) történik.
A munkamélység beállítását a befordított mélységi ütközők 
számával (AS) változtatják. 

AS

074-09-54

Zy

Kivitelezés:
- Futómű felemelése
- A mélységi ütközők burkolatának kinyitása (rugós 

biztosító) és felhajtása
- A mélységi ütközők be vagy kifordítása (kisebb mélységi 

ütközés = nagyobb munkamélység)
- Hajtsa fel és biztosítsa a mélységütközők fedelét
- A futómű leengedése (amíg a henger (Zy) fel nem 

fekszik a mélységi ütközőn.)
- Igazítsa a traktor alsó vezetőkar emelési magasságát 

a kívánt munkamélységhez.

Egy mélységi ütköző körülbelül 2 cm 
munkamélységnek felel meg

Az eke hajlásszög beállítása
Eke kiindulási helyzet:
Használat előtt.

Működési mód:
A traktor a barázdába fut, és így döntött. A szántás során 
az eketest álljon közel függőlegesen (90°) a földre. A 
dőlésszöget az átfordító egységen levő beállító csavarral 
állíthatja be.

Kivitelezés:
- Állítsa be a dőlésszöget minden oldalon az állító 

csavarokkal (1). (Példa: Ha az eke jobbra dől, akkor a 
bal oldali ütközőt beállíthatja)

- ellenőrizze, hogy az új beállítással az eketest oldalanként 
közel függőleges-e (90°) a földre.

1

074-09-60

Szántás közben a lejtőkön célszerű 
valamivel több, mint 90°-os dőlésszöget 
beállítani.

Szántás közben a kemény talajokon 
célszerű valamivel kevesebb, mint 90°-os 
dőlésszöget beállítani.
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BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK H

Vigyázat!

A hidraulikus 
vezérlés figyel-

metlen beállítása 
zúzódásveszélyt 

okoz.
A beállítási mun-
kák előtt állítsa le 

a motort, és húzza 
ki a kulcsot.

Állítsa be az eketest dőlésszögét
Eke kiindulási helyzet:
használat előtt

Működési mód:
Ha az eke nem hatol be a földbe rendesen, akkor állítsa 
be az egyes eketestek dőlésszögét. Az excentrikus hüvely 
elforgatásával az ekevas hegye az „S” tartományban 
mélyebbre vagy magasabbra állítható.

Kivitelezés:
-  Lazítsa meg a csavarokat és forgassa el az excentrikus 

hüvelyt
-  A beállítás után ismét húzza meg a csavarokat

Az alapértelmezett beállítás:
- Az ekekeret és a sárkaparó közti távolság (A) minden 

eketest esetében azonos.
-  Ellenőrizze a távolságot (B1) az utolsó eketestnél
    W*) típus:  B1 = 0 - 5 mm 
    UW, UWS, WSS*) típus:  B1 = 10 - 20 mm
-  A (B) és B1 távolságot állítsa azonos méretre.

*) Az eketest típusa a gyártó címkéjén látható.
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HMUNKAVÉGZÉS

Megfordulás a szántóföld végén

T
D

 4
5/

95
/1

9

A megfordulás fázisai (a, b, c, d)

a. A szántóföld végén a vontatót a felszántott 
felület irányába kormányozni
- Fordulás megkezdése (Aktiválja a vezérlést!)
- Fordulás megszakítása (poz. 30-45°) (Deaktiválja 

a vezérlést!)

b. A szántóföld végén a vontatót a szántatlan 
felület irányába kormányozni
- Az ekevasak állása (poz. 30-45°) elősegíti a gyors 

megfordulást.

c. Eke futóművének megemelése,
- fordulás folytatása
 Aktiválja a vezérlést az új munkahelyzet eléréséig!

d. Forduljon be az új barázdába,
- engedje le az eke futóművét.

Figyelem!

Megfordulás lejtős 
terepen! Az eke 

tömege a von-
tató haladási 

tulajdonságait 
befolyásolja. Ez 

különösen lejtős 
terepen veszé-

lyes helyzethez 
vezethet.

Figyelem!

Átfordítás közben 
a hatókörben 

személyek 
nem tartóz-

kodhatnak! Az 
átfordítást csak 

a vezetőfülkéből 
szabad irányítani!
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MUNKAVÉGZÉS H

Túlterhelés elleni védelem
Az ekevasak nyírócsavarokkal vannak ellátva. Túlterhelés 
esetében a nyírócsavarok (AS) eltörnek és az ekevas 
automatikusan felhajtásra kerül.

- Távolítsa el a szakító csavarok maradványait!
- Lazítsa meg a (S1) hatlapfejű csavarokat.
- Fordítsa vissza az ekevasat a munkahelyzetbe!
- Helyezze be az új nyírócsavart és húzza meg mindkét 

csavart!

Magyarázat!

 Csak a megfelelő méretű és minőségű 
nyírócsavarokat szabad alkalmazni!

 A l a c s o n y a b b  v a g y  m a g a s a b b 
szakítószilárdsággal rendelkező csavarok 
alkalmazása tilos!

AS

S1

074-09-68
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HLESZERELÉS A TRAKTORRÓL

Leszerelés a traktorról

Megjegyzés: 

Az ekevas hegyei meg lettek erősítve; ha 
kemény talajon (kő, beton, stb.) helyezi 
fel őket, akkor törésveszély áll fenn! Az 
ekevas hegyeit tegye megfelelő talapzatra 
(pl. deszkára)!

• Húzza be a rögzítőféket

• Az eke gerendelyét forgassa jobboldali munkahelyzetbe 
(R) (menetirány szerint)

TD 45/95/14

R

• A támasztólábakat hajtsa le és a csapot hagyja a furatba 
beugrani.

• Minden mélységi ütközőt (1) deaktiválni / kihajtani.

1

• A szállítókereket annyira engedje le, hogy a függesztőbak 
leállított gépnél vízszintesen álljon. Ez azt jelenti, hogy 
az alsó vezetőkar nem feszül. 

• A 2-es hidraulika vezetéket zárja el:
- Traction Control nélkül: A 2-es hidraulikavezetéket 

zárja el a dugós csatlakozón
- Traction Controllal: A 2-es hidraulikavezetéket zárja 

el a zárócsapon (Ab2) a hidraulikablokk alatt

• A golyós csapokat a fordítóhengereken zárja el.

Biztonsági 
tudnivalók:

Az ekét helyezze 
teherbíró és 

egyenes talajra és 
ügyeljen a bizton-

ságos állásra.

• Csak akkor, ha a Traction Control fel van szerelve - A 
Traction Control deaktiválása: 
- Nincs nyomás a nyomásmérőn
- A zárócsapot (Ab1) állítsa hátsó helyzetbe

085-15-03

D1

Ab1

Ab2

• Csökkentse le a nyomást a hidraulika vezetékekben. 
 (Kapcsolja a vezérlőkart „úszó” helyzetbe)

• Vegye le a hidraulikacsöveket.

• Akassza le az ekét
- Vegye le a felső vezetőkart az eszközről.
- Vegye le az alsó vezetőkart az eszközről. 
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HSERVO PLUS

Működési mód
Egy hidraulikahenger (2) segítségével fokozatmentesen 
állítható a vágásszélesség. Az első fej vágásszélességét 
automatikusan a többi fej szélességéhez állítja be. A 
mechanikus konstrukció minden fejet a forgáspont (1) 
körül egyszerre forgat el és beállítja a gerendelyt is az új 
munkaszélességhez.

(1) Forgáspont
 = Karbantartási pont (részletesen lásd a "Karbantartás" 
c. fejezetben)

(2) Hidraulikahenger

(3) Vágásszélesség jelzés

A vágásszélesség menet közben is állítható
Akadályok kikerülése (oszlopok, fák, ...) éppúgy 
problémamentesen lehetséges, mint a határszántás.

1

2

074-09-69

Figyelmeztetés!

Nyomódásveszély. 
A hidraulikus ve-

zérlő működtetése 
közben maradjon 

a hidraulikus 
henger emelési 

tartományán 
kívül.

3 
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HSERVO NOVA

Teljesen automatikus 
“nonstop”túlterhelés biztosítás

Nehezen megmunkálandó talajokhoz, amelyekben sok 
ko vagy egyéb idegen test található, ajánljuk a teljesen 
automatikus túlterhelés biztosítást.
A SERVO-NOVA eke esetében minden egyes eketest külön 
hidromechanikusan biztosított károsodás ellen.
Akadályokon való áthaladáskor az eketest minden irányban 
kilendülhet. A vontatóval eközben nem szükséges megállni. 
Az eketest önmagától visszalendül munkahelyzetbe.
A teljesen automatikus “nonstop” túlterhelés biztosítás 
mellett minden eketesttartót egy pótlólagos nyírócsapos 
csavarral védenek.

Beállítási tartomány
•  A túlterhelés biztosítás kioldó erejét a különféle 

talajtípusokhoz lehet viszonyítani.

Normál beállítás
 Nitrogénnyomás a gáztartályban(43) (üzemi 

beállítás) 80 bar

 Beállítási tartomány a hidraulika henger (40) 
nyomásának 90 bis 160 bar

Amennyiben a gyakorlati alkalmazás során megmutatkozna, 
hogy a túlterhelés biztosítás túl sokszor kapcsol be, a 
leszállított feltöltési berendezéssel (42) növelni lehet a 
nyomást a hidraulika hengerben.

Beállítási tartomány a hidraulika henger (40) 
nyomásának 

nyomás [bar] 90 100 110 120 130 140 150 160

kioldó erő [kp] 1270 1390 1510 1630 1750 1870 1990 2100

A nyomás növelése a hidraulika hengerben
A nyomás növelése a hidraulika hengerben:
-  A lezáró csapot állítsuk A helyzetbe.
-  A vezér lo szelepet a vontatón nyomástól 

mentesítsük.
-  A dugaszoló tengelykapcsolót (42) csatlakoztassuk a 

vontatóhoz.
-  Nyissuk meg a lezáró csapot (E helyzet). A hidraulika 

nyomás csökken.
-  A vontatón a vezérlo szelepet addig muködtessük amíg 

a nyomásméro a kívánt nyomást mutatja. Ezután zárjuk 
a lezáró csapot (A helyzet)

Figyelem!
 A lezáró csapnak szántás közben mindig zárva 

kell lennie (A állás).
-  A vezérlo szelep segítségével  a feltölto vezetéket 

nyomástól mentesítsük.

A
E

90 - 160 bar

42
41

80 bar

Figyelem!

A nyomótartály 
gáz- vagy olajn-
yomás alatt áll. 

A tartály kiszere-
lését és karban-

tartását csak a 
műszaki kézikö-

nyvben található 
utasítások alapján 

szabad végrehaj-
tani. Hegesztést, 

forrasztás és me-
chanikus munkák 

végrehajtása 
szigorúan tilos!



- 21 -

H

1500_H-TRAKTIONS-STEUERUNG_9851

TRACTION CONTROL

A Traction Control működési módja
A Tration Controllal az eke tömegét a traktor hátsó 
tengelyére viszi át és ezzel csökkentik a csúszást.
Mezei forduláskor (= az eke fordításakor) vagy a futómű 
felemelésekor lecsökken a rendszer hidraulikus nyomása. 
A futómű munkahelyzetbe történő leengedéskor a nyomás 
újra megnő.

Megjegyzés!

A fordítási folyamat végén a futóművet 
addig kell működtetni, amíg a nyomás a 
Traction Controlban újra fel nem épül. 
Nyomásellenőrzés a manométeren.

A folyamat vezérlése az 5-ös vezetéken lévő 
vezérlőegységgel:
Futómű kiemelése -> nyomáscsökkenés
Futómű leengedése -> nyomásnövelés

Manométer (Ma)
 Olvassa le a nyomást a hidraulika hengeren.

Kézikerék (H1)
 A kézikerék szolgál a Traction Control nyomásának 

beállítására
hidraulikablokk (Hb)

Dugós csatlakozó
A csőhüvelyen lévő számokra ügyeljen:
1 Fordítás
2 Futómű
3 A fogásszélesség beállítása
4 Az első ekefej fogásszélessége
5 Nyomásmentes visszafolyó
6 Idegen test elleni biztosítás
7 A tömörítő karjának hidraulikus vezérlése (opció)

Biztonsági utasítás!

A henger nyo-
másának meg-

változtatásakor 
nyírásveszély áll 
fenn.  Ne nyúljon 

be a veszélyes 
tartományba!

Megjegyzés!

A megfelelő nagy-
ságú ballaszt 

tömeg előnyösen 
hat a hajtásvezér-
lés működésére.

Figyelem!

Fordulás lejtőn:
A billenésveszély 

csökkentésére 
kapcsolja ki a 

hajtásnövelést!

Hidraulikablokk zárószelep (Ab1)
(1) A hidraulikblokk aktiválása
(2) A hidraulikablokk deaktiválása szállítási helyzetben és 

leállításkor

+

85-15-04
1 2

Futómű zárószelep (Ab2)
 aktiválás (kar függőlegesen) (1) - üzem közben
 deaktiválás (kar vízszintesen) (1) - leállításkor

85-15-05

2

1

Gáztartály (Ga)
 Nyomás a gáztartályban (Ga): 45 bar 

Hidraulikahenger (Zy)

St

Ga

Zy

Ab2

Ma

Hb

H1

Ab1
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TRACTION CONTROL

Nyomás beállítása - Traction Control
A hidraulikahenger nyomásának beállítása
A nyomást a nyomáshatároló szeleppel állítják be. A gyári 
beállítás: kb. 120 bar
1. A kézikerékkel (H1) állítsa be (ehhez a kontraanyát (K) 

ki kell lazítani és a beállítás után újra meg kell húzni)

Kitekerni -

Betekerni +

2. Működtesse a vezérlőegységet (5-ös vezeték)
3. Ellenőrizze a nyomást a manométeren (Ma).
A lépéseket (1-3) addig ismételje, amíg a kívánt nyomást 
el nem érte a manométeren.

A maximális átfolyás a traktor vezérlőegységén: 60l/min

+-

085-15-02

N y o m á s  a 
manométeren [bar]

plusz tömegnövelés a 
traktor hátsó tengelyén 
[kg]

50 350

70 490

90 630

110 770

130 910

150 1050

170 1200

Ab2

K

Ab1

H1

Ma

Menetirány 
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KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

Vigyázat!

A hidraulikus 
vezérlés figyel-

metlen beállítása 
zúzódásveszélyt 

okoz.
A beállító és 

karbantartási 
munkálatok előtt 

állítsa le a motort 
és húzza ki a 

kulcsot.

Vigyázat!

A gép alatti munkát 
ne végezze tá-

maszték nélkül.

Kenési terv

10 h

2 1 21 1 1

100 h

21

100 h

1

166-02-23b

2 1

1

3

1

Keréknyomás
max. 2,4 bar
-  Ügyeljen a helyes keréknyomásra! Rendszeresen ellenőrizze a légnyomást! 

Megjegyzés!

A felpumpálásnál túl nagy keréknyomás esetén pukkadásveszély áll fenn!

H
idraulikus változat 

Első test beállítás

Plus változat
(ekénként)

Plus változat
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KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

Vigyázat!

A hidraulikán vég-
zett munkálatokat 
csak nyomásmen-

tes állapotban 
végezze!

Tisztítás és tárolás
Ne használjon magas nyomású tisztítószereket a csapágy-, 
és hidraulikus részek tisztításához. 
- Rozsdaképződés veszélye! 
- Túl nagy víznyomás károsíthatja a lakkot.

Leállítás a szabadban
 Ha hosszabb ideig állítja le a szabadban, akkor tisztítsa 

meg a dugattyúrudakat és zsírozza be.

Téliesítés
- A téliesítés előtt a gépet alaposan tisztítsa meg.
- Állítsa időjárástól védett helyre.
- A csupasz alkatrészeket védje a rozsdásodással szemben.
- Kenje be az összes kenéshelyet.

Hidraulikus berendezés 
- Ellenőrizze a hidraulika berendezés tömítettségét (szemrevételezés)
-  Rendszeresen ellenőrizze hidraulika tömlők károsodását. A poros vagy sérült hidraulika tömlőket azonnal cserélje ki!

Csavarkötések és kopóalkatrészek
- Az összes csavart és anyát, különösen a futóműcsavarokat ellenőrizze rendszeres időközönként és szükség esetén 

húzza után.
-  Ahhoz, hogy a hordozó szerkezeti elemek ne károsodjanak, az elhasznált kopó alkatrészeket időben ki kell cserélni. 

Vigyázat!

A nagy nyomás 
alatt kilépő folya-
dékok (hidraulika 

olaj) a bőrön 
áthatolhatnak és 

komoly sérülések-
hez vezethetnek! 
Sérülések esetén 
azonnal keresse 

fel a háziorvosát! 
Fertőzésveszély!
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Plan de ungere  
 Xh  la fiecare X ore de funcţionare
 40 F  la fiecare 40 încărcări
 80 F  la fiecare 80 încărcări
 1 J 1 dată pe an
 100 ha la fiecare 100 hectare
 FETT  GRĂSIME

  =   Numărul niplurilor de ungere

  =   Numărul niplurilor de ungere
 (IV)  Vezi suplimentul „Lubrificanţi“
 Liter  Litri
 *  Variantă

  Vezi instrucţiunile producătorului

Yağlama planı  
 Xh  her X kullanım saatinde bir
 40 F  her 40 taksitte bir
 80 F  her 80 taksitte bir
 1 J yılda 1 defa
 100 ha her 100 hektarda bir
 FETT  YAĞ

   =   Yağlama memelerinin sayısı

   =   Yağlama memelerinin sayısı
 (IV)  Bakınız Ek “Yakıtlar”
 Litre  Litre
 *  Çeşit
   Bakınız üreticinin talimatları

План за Смазване   

 Xh  след всеки X часа в работа

 40 F  цели 40 натоварвания

 80 F  цели 80 натоварвания

 1 J ежегодно

 100 ha на всеки 100 хектара

 FETT  ГРЕС

   =   Брой на гресьорките

   =   Брой на гресьорките

 (IV)  вижте  приложение „Смазки"

 Liter  Литри

 *  Варианти

   Виж ръководството на производителя

Схема смазки  
 Xh  чеpез каждые X часов pаботы
 40 F  чеpез каждые 40 подвод
 80 F  чеpез каждые 80 подвод
 1 J 1 pаз в год
 100 ha чеpез каждые 100 га
 FETT  СМАЗКА / OIL МАСЛО 

   =   количество смазочных ниппелей

   =   количество смазочных ниппелей
 (IV)  С м .  п p и л о ж е н и е 

«Эксплуатационные матеpиалы»
 Litre  л и т p  ( к о л и ч е с т в о в о  м а с л а , 

жидкость,...)
 *  Ваpиант
   Смотpи pуководство изготовителя

Kenési terv
 Xh  Minden X üzemóra után
 40 F  Minden 40 menet után
 80 F  Minden 80 menet után
 1 J 1 x évente
 100 ha Minden 100 hektár után
 FETT  ZSÍR

   =   A zsírzógombok száma

   =   A zsírzógombok száma
 (IV)  Lásd az “üzemi anyagok” c. fejezetet
 Litre  Litre
 *  Változat
   Násd a gyártó leírásat!

FETT

  Графік змащування  
 Xh  кожні X годин роботи
 40 F  кожні 40 поїздок
 80 F  кожні 80 поїздок
 1 J 1 x  на рік
 100 hа кожні 100 гектарів
 FETT  Мастило
    = Кількість мастильних ніпелів
    = Кількість мастильних ніпелів
 (IV)  Дивіться додаток "gПаливо-

мастильні матеріалиu"
 Litre Літр
 *  Варіанти
   Дивіться інструкцію виробника

Načrt mazan ja  
 Xh  po X obratovalnih urah
 40 F  po 40 vožnjah
 80 F  po 80 vožnjah
 1 J 1 x letno
 100 ha po 100 hektarjih
 FETT  maščoba

   =  število mazalk

   =  število mazalk
 (IV)  glej dodatek »Delovni materiali«
 Liter  liter
 *  varianta
   glej navodila proizvajalca

Plán mazania 
 Xh  každých X prevádzkových hodín
 40 F  každých 40 jázd
 80 F  každých 80 jázd
 1 J 1 x  ročne
 100 ha každých 100 hektárov
 FETT  MAZIVO

   =   počet mazacích hlavíc

   =   počet mazacích hlavíc
 (IV)  Viď príloha “Prevádzkové látky”
 Liter  Liter
 *  Variant

   Viď návod výrobcu

Πρόγραμμαλίπανσης
 Xh  κάθε X ώρες λειτουργίας
 40 F  κάθε 40 χρήσεις
 80 F  κάθε 80 χρήσεις
 1 J 1 x  ετησίως
 100 ha κάθε 100 εκτάρια
 FETT  ΓΡΑΣΟ

   =   Αριθμός των  θηλών λίπανσης

   =   Αριθμός των  θηλών λίπανσης
 (IV)  Βλέπε Παράρτημα “Καύσιμα”
 Λίτρα  Λίτρα
 *     Έκδοση
   Βλέπε Οδηγίες του Κατασκευαστή 

GR HBG

RUSRO

SK TRSLO

UA

Tablica podmazivanja  
 Xh nakon svakih X radnih sati
 40 F svakih 40 tereta
 80 F svakih 80 tereta
 1 J jedanput na godinu
 100 ha svakih 100 hektara
 FETT PODMAZATI
   =   broj mazalica
   =   broj mazalica
 (IV) vidi dodatak „Maziva“
 Liter litre
 *  izvedba
   vidi proizvođačke upute

HR
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HKIEGÉSZÍTÔ SZERSZÁMOK

(* Vigyázat! A késeknél fennáll a sérülés veszélye

Tárcsás csoroszlya beállítása (* 
•   A tárcsás csoroszlya vágási mélységét 5 cm távolságra 

állítsuk be az ekevasak hegyétol.

• A hosszanti irányú szerelési helyzetet a konzolon levo 
tartó eltolásával lehet kiválasztani.

 További szerelési helyzetek adódhatnak az excenter 
(50) 180°-os elforgatása által. 

• Az oldalsó távolsága 
az ekevasak hegyétol 
s z á m í t v a  2 - 3 c m 
legyen.

 Ezt az excenter (50) 
elforgatásával lehet 
elérni.

Tárcsás csoroszlya rugós (* 
• Ezt a tárcsás csoroszlyát minden 72 cm feletti 

keretmagassággal rendelkezo SERVO NOVA ekénél 
fel lehet szerelni.

Eloszerszámok
Kukoricabeforgató, trágyabeforgató
Ezeket a szerszámokat szalma vagy trágya földbe 
juttatásához használhatjuk.
•  A munkamélységet az összmunkamélység 1/3-ra 

állítsuk be.

•  A hosszanti szerelési helyzetnek az ekevas hegycsúcsa 
felett vagy mögötte helyezkedjen el. Sok felületi 
növényzet esetén, vagy szalma bedolgozásakor, ezeket 
az eloszerszámokat leheto leghátsóbb helyzetbe kell 
állítani

Csúszófej (60)
 Azok a csúszófejek, amelyeket az eketestre szerelnek, 

arra szolgálnak, hogy a szalma beforgatásakor a szár 
nem törik meg, így jobb az egyengetés.

Beforgató-, terelolemez (61)

 Trágya  vagy  egyéb  vagy  egyéb  t rágya 
bedolgozásához.

•  Beforgatólemez UW, W és WSS eketestekhez.
•  Terelolemez UW, W és WWS eketestekhez.

Ezeket a szerszámokat a trágyabeforgató helyett (lásd 
fent) lehet használni, de kicsi munkamélység mellett 
kevésbé hatékonyak.

Késes ekenád (62) (* 
Ezeket  a szerszámokat a tárcsás csoroszlya helyett 
lehet használni (lásd fent), de kis beállítási lehetoséget 
kínálnak.
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HMŰSZAKI ADATOK

Az eke rendeltetésszerű használata
 Az ekét kizárólag a mezőgazdasági munkák során szokásos használatra tervezték. 
* Szántóföldek, mezők és egyéb földes talajok átszántására.
 Minden ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek számít. 
 Ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.
 A rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által előírt üzemeltetési, karbantartási és állagmegóvási feltételek 

betartása is. 

Üzemi engedély
* Alapvetően figyelembe kell venni a törvényhozó előírásait! 
 A következő pontok Németországra érvényesek és általános információként értendőek. A regionális és országspecifikus 

előírásokat itt nem vettük figyelembe. 
* A 3.000 kg-ot meghaladó tömegű készüléket (gépet) csak a StVZO (KRESZ) előírásainak megfelelő üzemengedéllyel 

lehet közúton szállítani.  A gép bemutatása és a megfelelő mintajelentés megléte esetén a TÜV-nél vagy a DEKRA-nál 
kap egy tanúsítványt a közúti hatósághoz történő bemutatáshoz. Ott adják meg az üzemengedélyt.

* A húzó traktor üres tömegének legalább a duplájának kell lennie, mint a ráakasztott gép támasztókerekén a 
kerékterhelésnek. Egy például 2.800 kg-os kerékterhelés esetén a traktornak legalább 5.600 kg üres tömeggel kell 
rendelkeznie.

* Mindig meg kell bizonyosodni róla, hogy a traktor és a gép kombinációja az előírt féklassulást eléri.

A típustábla helyzete
A gépszámot az melléklet képen lévő típustáblába 
gravírozzák be. Garanciális esetekben, kérdések esetén és 
alkatrész rendelést a gépszám nélkül nem lehet feldolgozni.
Kérjük, hogy rögtön a jármű / gép átvétele után írja be a 
kezelési utasítás címoldalára a gépszámot.
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MŰSZAKI ADATOK H

Műszaki adatok
Teljesítményigény max.:   265 kW / 360 LE

Abroncsozás:    500 / 45 R 22,5 12 PLY RATING

Abroncsnyomás:    max. 2,7 bar
Megengedett maximális sebesség:   40 km/h

Tartós üzemi zajszint:   <70 dB(A)

SERVO 6.50
 Típus (Márka)  Csoroszlyák  Eketest távolság   Gerendelymagasság  Fogásszélesség  Tömeg 1

 SERVO 6.50-602  6 (5+1) 102 cm  80/90 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3020 kg 
 SERVO 6.50-702  7 (6+1) 102 cm  80/90 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3295 kg
 SERVO 6.50-802  8 (7+1) 102 cm  80/90 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3570 kg
 SERVO 6.50-902  9 (8+1) 102 cm  80/90 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3845 kg

SERVO 6.50 PLUS
 Típus (Márka)  Csoroszlyák  Eketest távolság   Gerendelymagasság  Fogásszélesség  Tömeg1

 SERVO 6.50-P602  6 (5+1) 102 cm  80/90 cm  33 - 53 cm  3120 kg 
 SERVO 6.50-P702  7 (6+1) 102 cm  80/90 cm  33 - 53 cm  3410 kg
 SERVO 6.50-P802  8 (7+1) 102 cm  80/90 cm  33 - 53 cm  3700 kg
 SERVO 6.50-P902  9 (8+1) 102 cm  80/90 cm  33 - 53 cm  3990 kg

SERVO 6.50 NOVA
 Típus (Márka)  Csoroszlyák  Eketest távolság   Gerendelymagasság  Fogásszélesség  Tömeg1

 SERVO 6.50-N602  6 (5+1) 102 cm  80 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3500 kg 
 SERVO 6.50-N702  7 (6+1) 102 cm  80 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  3855 kg
 SERVO 6.50-N802  8 (7+1) 102 cm  80 cm  33 / 38 / 43 / 48 / 53 cm  4210 kg

SERVO 6.50 NOVA PLUS
 Típus (Márka)  Csoroszlyák  Eketest távolság   Gerendelymagasság  Fogásszélesség  Tömeg1

 SERVO 6.50-NP602  6 (5+1) 102 cm  80 cm  33 - 53 cm  3610 kg 
 SERVO 6.50-NP702  7 (6+1) 102 cm  80 cm  33 - 53 cm  3980 kg
 SERVO 6.50-NP802  8 (7+1) 102 cm  80 cm  33 - 53 cm  4350 kg

1Csak a széria gépeknél érvényes
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MŰSZAKI ADATOK H

ST

KS1

KS2
074-09-53

Opciós felszerelések

Beforgatólemez
UW, UWS, W, WSS

Csúszófej  
U, UW, UWS, W, WSS. 

Vezetőlemez 
U,  UW, UWS.

Késes csoroszlya
 U, UW, W, WSS.

Ekenádvédő 
UW, UWS,  W, WSS

Kukorica beforgató 
ME 50/25

Műtrágya beforgató - 
Előhántó DV 50-25

Tárcsás csoroszlya 
sima rugós

Tárcsás csoroszlya 
csipkés
rugós

Altalajlazító

Figyelmeztető tábla

Figyelmeztető tábla

Sárga fényvisszaverő az oldalsó 
felismerhetőséghez

V i l á g í t ó e g y s é g  p i r o s 
fényvisszaverővel

Tartókar utánfutó géphez

TD65/92/83�

Kiegészítő világítás Franciaország számára
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Ha Ön olyan döntés elôtt áll, hogy “Eredetit vagy utángyártottat?” 
Akkor a döntést gyakran az ár határozza meg. De egy “olcsó” vétel
néha igen drága tud lenni

 Ezért ügyeljen vásárláskor a négylevelû lóherével ellátott eredeti 
alkatrészekre! 

• Minôség és méretpontosság 
- Üzembiztosság. 

• Megbízható mûködés
• Nagyobb élettartam
 - Gazdaságosság.
• Garantáltan rendelkezésére áll az

Ön Pöttinger kereskedôjénél. 

Az eredeti Pöttinger 
alkatrészekkel jobban 
tud dolgozni  

Hogy az eredetit ne hamisítsák …
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A-MELLÉKLET HBiztonságtechnikai utasítások

    Biztonságtechnikai utasítások

 Ebben a kezelési utasításban minden olyan 
hely, ami a biztonságot érinti ezzel a jellel 
van ellátva.

1.) Kezelési utasítás
a. A kezelési utasítás a gép fontos része.
 Ezért gondoskodjon arról is, hogy a használat helyén 

is kézközelben legyen és rendelkezésre álljon.
b. Őrizze meg a gép teljes időtartamán keresztül.
c. A kezelési utasítást eladáskor vagy üzemeltető váltáskor 

adja át a géppel együtt.
d. Mindig legyen rajta a gépen az összes biztonsági 

utasításra illetve veszélyre utaló jelzés a veszélymentes 
üzemeltetés és az Ön biztonsága érdekében.

2.) Képzett személyzet
a. A géppel csak olyan személyek dolgozhatnak, akik 

elérték a törvényi minimum életkort, testileg és 
szellemileg is alkalmasak és megfelelő oktatással 
rendelkeznek, ill. kioktatták őket.

b. Az a személyzet, amelyet még ki kell oktatni, tanítani, 
vagy betanítani vagy általános képzésen vesz részt, 
csak tapasztalt személy folyamatos felügyelete mellett 
dolgozhat a gépen vagy a géppel.

c. A vizsgálati, beállítási és javítási munkákat csak 
feljogosított szakszemélyzet végezheti el.

3.) Karbantartási munkák elvégzése
a. Ebben a leírásban csak olyan ápolási, karbantartási és 

javítási munkákat írunk le, amelyeket az üzemeltetők 
önállóan elvégezhetnek. Minden egyéb munkát, 
amelyek ezeken kívül esnek, szakműhellyel kell 
elvégeztetni.

b. Az elektromos, vagy a hidraulika berendezésen, az 
előfeszített rugókon, a nyomástartókon, stb. végzett 
javítások megfelelő ismereteket, előírás szerinti 
szerszámokat és védőruházatot feltételeznek és csak 
szakműhelyben szabad ezeket elvégezni.

4.) Rendeltetésszerû használat
a. Lásd mûszaki adatok.
b. A rendeltetésszerû használat körébe tartozik a gyártó 

által készített üzemeltetési ápolásiés karbantartási 
utasítások betartása is.

 

5.) Alkatrészek
a. Eredeti alkatrészek és tartozékok speciálisan ezekhez 

a gépekhez ill. berendezésekhez készültek.
b. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem 

általunk szállított eredeti alkatrészek és tartozékok 
általunk nem kerültek bevizsgálásra és jóváhagyásra 
sem.

c. Ilyen termékek beépítése és/vagy alkalmazása bizonyos 
körülmények között az Ön gépének általunk megadott 
tulajdonságait negatívan befolyásolhatják. Azokért 
a károkért, amelyek a nem eredeti alkatrészek és 
tartozékok alkalmazása miatt keletkeztek a gyártó 
semmiféle felelôsséget nem vállal.

d. A gépen történô önhatalmú változtatások, valamint 
idegen szerkezeti elemek rászerelése a gépre a gyártó 
szavatosságát kizárja. 

6.) Védôberendezések
a. Az összes védôberendezésnek a gépre rászerelve és 

megfelelô állapotban kell lennie. Az elkopott és sérült 
burkolatokat vagy védôkereteket idôben fel kell újítani. 

7.) Üzembehelyezés elôtt
a. A munka megkezdése elôtt az üzemeltetô minden 

mûködtetô szerkezetet, valamint a munkamenetet meg 
kell, hogy ismerje. Az üzembehelyezés alatt ez már túl 
késô!

b. A jármû vagy a gép üzembehelyezése elôtt ellenôrizni 
kell a közlekedésiés üzembiztonsági feltételeket.

8.) Azbeszt
a.  Bizonyos kereskedelmi alkatrészek 

mûszaki okok miatt azbesztet 
tar talmazhatnak. Figyeljük az 
alkatrészek jelzését.
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20%Kg

9.) Személyek szállítása tilos
a. Személyek szállítása a gépen nem megengedett.
b. A gépet a közutakon csak a közútra elôírt pozícióban 

szabad szállítani.

10.) Menetsebesség munkagéppel való felszerelés 
esetében

a. A vontatójármû elôl 
és  há tu l  e legendô 
m e n n y i s é g û 
ba l lasz tsú l l ya l  van 
e l l á t v a ,  h o g y  a 
kormányozhatóságot és a 
fékezhetôséget biztosítsa 
(a jármû önsúlyának 
legalább 20%-a a mellsô 
tengelyre essen).

b. A menettulajdon ságokat közúton a munkagé pek 
befolyásolják. A haladási módot minden kor a 
domborzatiés tal+ajviszonyokhoz kell igazítani.

c. Kanyarmenetben vontatott kocsival ezenkívül még 
a kirakodás távolságát és a munkagép lendsúlyát is 
figyelemmel kell kísérni!d. Kanyarmenetben vontatott 
vagy nyerges felfüggesztésû munkagpek esetében 
ezenkívül még a kinyúlási távolságot és a munkagép 
lendsúlyát is figyelembe kell venni!

11.) Általános tudnivalók
a. Mielôtt munkagépeket a hárompontfelfüggesztésre 

akasztunk a rendszerkart olyan állásba kell hozni, hogy 
véletlen emelés vagy süllyesztés lehetetlen legyen!

b. Munkagépeknek a traktorra való csatolása közben 
sérülés veszélye áll fenn!

c. A hárompontrudazat tartományában sérülés veszélye 
állhat fenn a nyírózúzó helyeken!

d. Külsô mûködtetésnél a tevékenység közben ne lépjünk 
a traktor és a munkagép közé!

e. A kardántengely felés leszerelése csak leállított motornál 
végezhetô.

f. Felemelt munkagéppel történô közúti közlekedésnél a 
kezelôkart lesüllyedés ellen reteszelni kell.

g. A traktor elhagyása elôtt a munkagépeket eresszük le 
a talajra - a gyujtáskulcsot húzzuk ki!

h. A traktor és a munkagép között senki sem tartózkodhat 
anélkül, hogy a jármû elgördülés ellen rögzítôfékkel és/
vagy alátétékekkel biztosítva ne legyen!

i. Minden ápolási-, karbantartási-, és átszerelési 
munkánál a meghajtómotort le kell állítani és a 
meghajtókardántengelyt ki kell húzni.

 

12.) A gép tisztítása
a. A csapágyakat és hidraulika alkatrészeket ne tisztítsuk 

nagynyomású tisztítóberendezéssel



Gyártó megnevezése és címe:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

Gép (cserélhető felszerelések):

Eke
Típus
Gyártási szám

A gyártó nyilatkozatát adja, hogy a gép az alábbi EK irányelvek hatályos előírásainak
megfelel:

Gépek 2006/42/EG

Kiegészítésként az alábbi EK irányvonalakra és/vagy hatályos előírásokra vonatkozó
megfelelőségi nyilatkozatot adjuk

Az alkalmazott harmonizált szabványok:

EN ISO 12100 EN ISO 4254-1

Az egyéb alkalmazott műszaki szabványok és/vagy specifikációk:

Dokumentációs meghatalmazott:
Wilhelm Meindlhumer
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen

EK megfelelőségi nyilatkozat

Eredeti megfelelőségi nyilatkozat

Markus Baldinger,

CTO R&D

Grieskirchen, 01.08.2016

Jörg Lechner,

CTO Production

SERVO 6.50 / 6.50 PLUS / 6.50 NOVA / 6.50 NOVA PLUS

9851



V smislu tehničnega razvoja si podjetje firma 
PÖTTINGER Landtechnik GmbH prizadeva 
za stalno izboljšavo svojih izdelkov. 

Pridružujemo si pravico do sprememb pri slikah in 
navodilih za uporabo. To ne velja za že dostavljene 
stroje. 
Tehnični podatki, merila in teže so neobvezujoča. 
Pridržujemo si pravico do zmot. 
Ponatis, prevod, tudi le deloma so dovoljeni le s pisnim 
dovoljenjem podjetja 
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Pridržujemo si avtrorske pravice.

Следвайки политиката на PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH за усъвършенстване 
на неговите продукти като непрекъснато 

техническо развитие, PÖTTINGER си запазва 
правото да прави изменения, които не трябва 
непременно да отговарят на текстовете и 
илюстрациите, съдържащи се в настоящата 
публикация, и без непременното задължение 
да променя всички машини, които са доставени 
преди това.

Технически данни, размери и тегла са дадени само 
като илюстрация. Отговорност за грешки или 
пропуски не се приема.

Размножаване или препредаване на настоящата 
публикация, изцяло или частично, не се разрешава 
без писменото съгласие на 
PÖTTINGER
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen.

Всички права са запазени при добиване Документ 
за право за копиране.

В ходе технического развития фирма 
PÖTTINGER Landtechnik GmbH постоянно 
занимается усовершенствованием своей 
продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить 
изменения в рисунки и описания этой инструкции 
по эксплуатации, однако,требование вносить такие 
изменения в уже поставленные машины предъявлению 
не подлежит.
Технические данные, указание размеров и массы даются 
без обязательств. Ошибки не исключены.
Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, 
разрешается только с письменного согласия фирмы
PÖTTINGER
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen.
С сохранением всех прав в соответствии с авторским 
правом.

A mûszaki termékfejlesztés folyamatában a 
Pöttinger  Landtechnik GmbH. folyamatosan 
dolgozik termékei minôségének javításán. 

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak válto-
ztatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel 
fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával 
kapcsolatban. 
A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség 
nélküliek. A tévedések joga fenntartva. 
Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, 
csak az
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen
írásos engedélyével történhet. 
A szerzôi jogi törvény értelmében minden jog fenn-
tartva. 

В ході технічного розвитку фірма 
PÖTTINGER Landtechnik GmbH постійно 
займається вдосконаленням своєї 
продукції. 

В зв’яку з цим ми зберігаємо за собою право вносити 
зміни в малюнки і описи цієї інструкції з експлуатації, 
проте, вимоги вносити такі ж зміни у вже передані 
машини не можуть бути пред’явлені. 
Технічні дані, вказання розмірів і маси не є 
обов’язкові. Помилки не виключаються. 
Передрук чи переклад, в тому числі частинами, 
дозволяється тільки з письмової згоди фірми
PÖTTINGER
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Всі права застережені у відповідності з авторським 
правом.

Teknik gelişmeye bağlı olarak PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH firması sürekli olarak 
ürünlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışır. 

Bu yüzden bu kullanım kılavuzundaki resim veya 
açıklamalara göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır 
ve bundan, teslim edilmiş olan makineler üzerinde 
değişiklik yapma hakkı çıkartılamaz. 
Teknik veriler, ölçüler ve ağırlıklar bağlayıcı değildir. 
Hata yapma hakkı saklıdır. 
Ek baskı veya tercümesi, kısmen de olsa, sadece 
firmanın yazılı izniyle yapılabilir: 
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Telif hakkı yasasına göre tüm hakları saklıdır.

Pe parcursul perfecţionării tehnice 
PÖTTINGER Landtechnik GmbH lucrează 
continuu la îmbunătăţirea produselor sale. 

De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări 
imaginilor şi descrierilor din acest manual de operare, 
deşi nu se pot deriva din aceasta revendicări cu privire 
la modificări ale maşinilor deja livrate. 
Datele tehnice, dimensiunile şi greutăţile sunt doar 
informative. Ne rezervăm dreptul la erori. 
Reproducerea sau traducerea, chiar şi rezumate, numai 
cu consimţământul scris al 
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Toate drepturile rezervate conform legislaţiei privind 
drepturile de autor.

V súvislosti s ďalším technickým vývojom 
pracuje PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
neustále na vylepšení svojich produktov.  

Zmeny voči obrázkom a popisom v tomto návode na 
použitie si preto musíme vyhradiť, nárok na zmeny na 
už dodaných strojoch nie je z tohto možné odvodiť.  
Technické údaje, rozmery a hmotnosti sú nezáväzné. 
Chyby vyhradené.  
Dotlač alebo preklad, aj čiastočný, iba s písomným 
povolením 
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Všetky práva podľa autorského zákona vyhradené.

Στα  πλαίσια της τεχνικής ανάπτυξης η 
PÖTTINGER Landtechnik GmbH εργάζεται 
συνεχώς για τη βελτίωση των προϊόντων της.  

Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές στις εικόνες και τις 
περιγραφές των εν λόγω οδηγιών χρήσης αλλά δεν 
συνάγεται ότι υφίσταται αξίωση αλλαγών στις μηχανές 
που έχουμε ήδη παραδώσει.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα μέτρα και τα βάρη 
είναι δεσμευτικά.  Επιφυλάσσονται λάθη.  
Η εκτύπωση ή η μετάφραση, ακόμα και τμημάτων, 
δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της 
PÖTTINGER
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen.
Όλα τα δικαιώματα  πνευματικής ιδιοκτησίας 
προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών 
δικαιωμάτων.

BG

ROHR

SK

SLO UA

H

RUS

TR

CN GR

Zbog politike tvrtke PÖTTINGER Landtechnik 
GmbH da poboljšavamo svoje proizvode 
prema tehničkim napredcima, PÖTTINGER 
zadržava pravo na izmjene koje ne moraju 

nužno odgovarati tekstu i slikama sadržanim u ovom 
dokumentu i bez obveze za preinačivanje prethodno 
isporučenih strojeva.
Navedeni tehnički podaci, dimenzije i mase nisu 
obvezujući. Ne prihvaćamo odgovornost za pogreške 
ili propuste.
Pretisak ili prevođenje ovog dokumenta, u potpunosti ili 
djelomično, zabranjeno je bez pisanog odobrenja tvrtke
PÖTTINGER
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen.
Pridržavamo sva prava prema Zakonu o autorskom 
pravu.

在技术持续开发过程中，PÖTTINGER 有限责
任公司始终致力于改进其产品。 

因此我们必须保留对本使用说明书图示和
说明进行修改的权利，并对已提供的机器进行的修改
概不负责。 

必须遵守技术说明、尺寸和重量。 允许存在误差。 

只允许在有以下企业书面许可的情况下进行翻印或翻
译，以及摘录 

PÖTTINGER 

Landtechnik GmbH 

A-4710 Grieskirchen。

保留依据著作权法的所有权利。

PÖTTINGER Landtechn ik  GmbH 
neprestano radi na unapređenju svojih 
proizvoda u okviru tehničkog razvoja. 

Zato zadržavamo pravo na izmene u odnosu na slike i 
opise iz ovog uputstva za rukovanje, te se na osnovu 
toga ne može zasnovati pravo na izmene kod već 
isporučenih mašina. 
Tehnički podaci, dimenzije i težine nisu obavezujuće. 
Zadržavamo pravo na zabludu. 
Naknadno umnožavanje ili prevodi, čak i delimično, 
samo uz pismeno odobrenje 
PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH 
A-4710 Grieskirchen.
Zadržavamo sva prava u skladu sa zakonom o 
autorskim pravima.

RS



PÖTTINGER Deutschland GmbH
Servicecenter Landsberg
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon: 
Ersatzteildienst:  +49 8191 9299 - 166 od. 169
Kundendienst:  +49 8191 9299 - 130 od. 231
Telefax: +49 8191 59656
e-Mail: landsberg@poettinger.at

PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Telefon: +43 7248 600-0
Telefax: +43 7248 600-2513
e-Mail: info@poettinger.at
Internet: http://www.poettinger.at

PÖTTINGER Deutschland GmbH
Verkaufs- und Servicecenter Recke
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: +49 5453 9114-0
Telefax: +49 5453 9114-14
e-Mail: recke@poettinger.at

PÖTTINGER France S.A.R.L.
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: +33 (0) 3 89 47 28 30
e-Mail: france@poettinger.at
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