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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 vagy az interneten keresztül (www.poettinger.at) továbbítani 

kell
-  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.

Pöttinger - A bizalom közel hoz - 1871 óta

A minőség olyan érték, amely kifizetődik. Ezért termékeinket a legmagasabb minőségi szabványoknak felelnek meg, melyet a házon 
belüli minőségügyi management és az ügyvezetés 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 Pöttinger Landtechnik 
GmbH. írásos engedélyére.
A szerzői jogok értelmében minden jog az Pöttinger Landtechnik GmbH tulajdona és nyomatékosan fenntartva.

© Pöttinger Landtechnik GmbH – 2012 október 31. 

A PÖTPRO-n talál kiegészítő információkat a gépéről:

Az Ön gépéhez való kiegészítőket keres? Nem probléma, itt a rendelkezésére bocsátjuk sok más információvalegyütt. Szkennelje 
be a QR-kódot a gép típustáblájáról vagy a www.poettinger.at/poetpro alatt 
és ha a keresetteket nem találja nálunk, akkor az Ön szerviz-szakkereskedője bármikor tanácsot ad és segít.



Dokument D

H-0600 Dokum D SYNKRO - 3 -

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel. 07248 / 600 -0
Telefax 07248 / 600-2511

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.

 A gépet a szállítójegy szerint ellenôrizzük. Minden mellécsomagolt alkatrészt távolítsunk el. 
           Az összes biztonságtechnikai berendezés és kezelôelem rendelkezésre áll.

 A gép ill. berendezés kezelése, üzembehelyezése és ápolása a kezelési utasítás segítségével 
           a vevôvel megbeszélésre és elmondásra került.

 A traktorhoz való illesztés megtörtént: hárompontbeállítás

 Szállítási- és munkahelyzetbe való süllyesztés elmondásra került.

 Tájékoztatás az opciós- ill. kiegészítôberendezésekrôl megtörtént.

 A kezelési utasítás feltétlen elolvasására a figyelemfelhívás megtörtént.

A vonatkozó pontokat kérjük bejelölni.      X

Kérjük Önöket, hogy a termékszavatossági kötelezettség szerint a következôkben felvezetett pontokat el-
lenôrizzék.

TERMÉKÁTADÁSI
ÚTASÍTÁS

H

Okmány
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Figyelem!

Kérjük vegyék 
figyelembe az 

„A“ mellékletben 
felsorolt biz-

tonságtechnikai 
utasításokat!
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CE-jel
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 
biztonságtechnikai- és egészségügyi követelménynek 
megfelel.

Figyelmeztetõjelzések jelentései

 Járó motornál tartsunk megfelelõ távolságot.
bsb 447 410
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Az emelőmű
-  Az emelő támaszoknak (4) a jobb és a bal oldalon 

egyforma hosszúnak kell lenniük.
 A beállítás a beállító berendezéssel történik (3).
-  Amennyiben az emelő támaszok (4) az alsó vezetőknél 

különböző helyzetekben rögzíthetők, úgy a hátsó 
helyzetet (H) kell választani. Ezáltal a vontató hidraulikus 
berendezése nincs túlságosan igénybe véve.

-  A felső vezetőt (1) a vontató gyártójának utasításai 
szerint kell rögzíteni (2).

Beállítás szállítás esetén
-  Az alsó vezetőkart a rudakkal (5)  úgy kell rögzíteni, hogy 

a felfüggesztett gép szállításakor ne tudjon kilengeni.
-  A hidraulika kezelési emelőkarját el kell reteszelni, 

annak érdekében, hogy ilyenkor a leengedés ne legyen 
lehetséges.

Függesztőfül
 A függesztőfülek II-es és III-as kategóriájú felszerelési 

lehetőségekkel rendelkeznek.

Kerekek
-  Az ideális légnyomás a traktor hátsó kerekeiben függ 

az abroncs gyártmányától és a traktortól is. 
-  Nehéz környezeti viszonyok esetén kiegészítő 

keréksúlyok előnyt jelenthetnek. Lásd továbbá a vontató 
gyártójának használati utasításait.

Ballasztsúlyok
 A vontató elejét megfelelő ballasztsúllyal kell 

ellátni, annak érdekében, hogy biztosítsuk a gép 
kormányozhatóságát és fékezhető-képességét.

 A jármű önsúlyának 20%-a az elülső tengelyen kell 
lenni.

Az emelőmű hidraulikus szabályozása (Helyzet 
szabályozás)
 A gép fel- és leszereléséhez és szállításokhoz.
 A helyzetszabályozás az emelőmű hidraulika normál 

beállítása.
 A függesztett gép a vezérlőműn (ST) beállított 

magasságban marad ( = helyzet).

20%Kg

Előkészítés a vontatón
Biztonság-

technikai 
utasítások:

lásd A1. melléklet
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1. A traktor alsó vezetőkarját középen rögzítse. A 
hidraulikus alsó vezetőkart (U) úgy kell rögzíteni, hogy 
a gép oldalra ne tudjon kilengeni. 

2. Kapcsoljuk a vontató hidraulikát helyzetszabályozásra.

3. A gépet szerelje fel az alsó vezetőkarokra. 

4. A csatlakoztató csapot (1) rendeltetésszerűen biztosítsa 
le.

5. Rögzítsük le a felső vezetőt (2) (csak a K válozat)
•  A felső vezetőt (2) úgy kell letűzni, hogy a 

csatlakoztatási pont (P1) a gépen munka közben is 
valamennyivel magasabban legyen, mint a vontató 
csatlakoztatási pontja (P2).

6. A hidraulikavezetéket a traktornál csatlakoztassa
• Kettősműködésű vezérlőberendezés 
  A nyomóvezetéket (3) és az olajvisszafutóvezetéket 

(4) (vastagabb átmérőjű) csatlakoztatjuk

7. A fékcsövek csatlakoztatása (csak a T változatnál)
 további információkért, hogyan kell a fékcsöveket 

csatlakoztatni, lásd a mindenkori Légfék és hidraulikus 
fék c. fejezetet.

8. Az elektromos kábel csatlakoztatása.

9.  A támasztólábat (5) húzza fel szállítási helyzetbe. (csak 
a T változatnál)

10. Rugós biztosítóval (6) biztosítsa le. (csak a T változat)

Csatlakoztatás a vontatóhoz

A szükséges hidraulikacsatlakozások

Kivitelezés típusa Fogyasztó Egyszerű hidraulika-
csatlakozás

Kettős hidraulika-
csatlakozás

Megjelölés (a 
gépoldalon)

standard Fedelek X 1

standard Munkamélység X 2

standard Utánfutó csillapítás X*) 3

standard Futómű X 4

opció Hidraulikus fék X 5
 *) az üzemeltetés közben nem szükséges

Szükséges elektromos csatlakoztatások

Kivitelezés típusa Fogyasztó Feszültség/Volt Csatlakozás típusa
opció megvilágítás 12 VDC DIN-ISO 1724

1

5

6

3

4

2
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A gép leállítása, 
tisztítása és 

téliesítése

• Kérjük vegyék 
figyelembe a 

“Karbantartás” 
c. fejezetben leírt 

utasításokat!

Biztonság-
technikai utasítá-

sok:

lásd A1. melléklet 
8a - 8h) pontját.

Szállítási helyzet

209-13-08

 Biztonsági utasítás!

 Az átállítást munkahelyzetből szállítási 
helyzetbe és viszont csak sík, szilárd 
talajon végezze.

Átállítás munkahelyzetből szállítási helyzetbe
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a lengési tartomány 

szabad és senki ne legyen a veszélyes zónában.
- Állítsa a vezérlôszelepet (ST) „EMELÉS”-re
- A szállítási helyzet automatikusan lezár.
 Bizonyosodjon meg róla, hogy a szállítási biztosítás be 

van-e rögzítve.
- Zárja le a hidraulikus zárócsapot (A).

Átállítás szállítási helyzetből munkahelyzetbe
- Nyissa ki a hidraulikus zárócsapot (A).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a lengési tartomány 

szabad és senki ne legyen a veszélyes zónában.
- A vezérlőszelepet (ST) "SÜLYYESZTÉS"-re állítani.

- Szállítási biztosítás kinyitva
- A gépet munkahelyzetbe kell fordítani

A "T" változat különlegességei
A futómű segítségével tehermentesítik a traktor hidraulikáját 
és a traktor emelőszerkezetét fordulási helyzetben.

Munkahelyzet (A)
• A futóművet emelje ki a hidraulika vezérlőegységgel.

- A gép most felfekszik a talajon.

Szállítási helyzet (T)
• A futóművet eressze le a hidraulika vezérlőegységgel.
• A gépet hajtsa fel szállítási helyzetbe.

- A kerekek a talajon futnak.

209-13-12

B = szállítási helyzet  T változat 

B = szállítási helyzet  K változat 

p

A = munkahelyzet  T változat 
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Leszerelés a traktorról (T változat)
A gépet csak sík, stabil talajon állítsa le.

A gépet nemcsak munkahelyzetben, hanem szállítási helyzetben is le lehet állítani.

1.  A gépet a rögzítőfékkel fékezze be.
2. A támasztólábat húzza ki és rögzítse le a csappal
3. A fékcsöveket, hidraulika csöveket és elektromos kábeleket vegye le
4. Vegye le a gépet

Leszerelés a traktorról (K változat)
 A gépet csak sík, stabil talajon állítsa le.

A gépet csak munkahelyzetben állítsa le.

1.  A gépet hozza munkahelyzetbe
2. A gépet állítsa le a talajra
3. A hidraulikacsöveket és az elektromos kábelt vegye le.
4. Csatlakoztassa le a gépet

•  Kérjük ügyeljenek az Ön országában érvényes, a 
törvényhozó szervek által hozott előírásokra.

 A C mellékletben szerepelnek a világítás elhelyezésére 
vonatkozó utasítások, amelyek érvényesek 
Németországban.

•  Felszerelések és felszerelésük
- lásd az alkatrészlistát

Nyilvános utakon való közlekedés
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Használati beállítások
Munka megkezdése
1. Ellenőrizze a megfelelő felszerelést.
 Használat előtt ellenőrizze az összes szerelvény szilárd 

helyzetét és szükség esetén húzza utána.
2.  A gépet vízszintes helyzetben kell felszerelni a traktorra 

és nem az egyik oldalára akasztani (K).
 A gerendelyhosszirányból nézve párhuzamos legyen 

a talajjal.

3.  Az alsó vezetőkart (4) úgy kell rögzíteni, hogy a gép 
oldalirányban ne mozoghasson.

A munkamélység beállítása
A kívánt munkamélység beállítása

 A munkamélységet a mélységi határolók számával 
állítják be és a hidraulikahengereken keresztül 
működtetik

A beállítást mindig az összes hengerre el 
kell végezni egyszerre.

 

Biztonsági utasítás

A mélységhatároló 
beállítása alatt a 

hidraulikahenge-
reket nem szabad 

működtetni. Be-
csípődésveszély!

A kés helyzetét a vágógyűrűn kell beállítani (A) 
(csak "K" változat)

-      A kart a bal és a jobb oldalon is ennek megfelelően 
kell elfordítani (A1) 
-      a csapot a bal és a jobboldali karon is ugyanabba 

a furatba kell dugni.
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A peremlemezt be kell állítani
A peremlemezt vízszintesen és a munkamélységtől füg-
gően kell beállítani.
Cél: A gátképződés megakadályozására, ezen a módon 

oldalt kidobott földet a peremlemez az utánfutó kerék 
alá vezeti.

Beállítási lehetőségek:

1.      oldalsó távolság a géptől: (1)
 T változat: (1)

1

-      2x a peremlemez tartón lévő csavar meglazítása 
- A távolságot úgy állítja be, hogy a peremlemezt 

eltolja
-      2x a peremlemez tartón lévő csavar meghúzása

K változat:(1)

1

4

3

2

-       A csapot húzza ki a peremlemez tartójából 
- A távolságot úgy állítja be, hogy a peremlemezt 

eltolja
- A peremlemezt a csappal a megfelelő helyzetben 

rögzítse le.
- A csapot biztosítsa le a rugós biztosítóval

2. Munkamélység - kopás a lyukképen keresztül (2)

1

2

4

3

- távolítsa el a csapot a lyukképből
- Igazítsa hozzá a peremlemezt a munkamélységhez
- A csapot rögzítse le a lyukképben a megfelelő 

helyzetben

3. A peremlemezek (3) szöge
- Lazítsa meg a csavart (S) a hosszlyukban 
- Állítsa be a peremlemezt vízszintesen.
- Húzza meg újra a csavart (S).

4. Munkamélység - Kopás beállítás a kopólemezzel (4) a 
hosszlyukon keresztül 
- lazítsa meg mindkét csavart
- a peremlemezt igazítsa a munkamélységhez
- Húzza meg a csavarokat

A beállítást mindig mindkét oldalon 
végezze el.

Ügyeljen a csavarzatok rögzítettségére! 
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Frontlemez (opció)
A frontlemez a talaj egyengetésére szolgál a gép előtt.

A
A

CD

E

B

Folyamat:

A Hidraulikahenger D Kopórész

B Dőlésjelző E Hidraulika-csatlakozók

C Magtakaró pálcák

Kezelés:
A kettős működésű vezérlőegységgel tudja a frontlemezt 
be és kifordítani.
A dőlésjelző (B), amely a traktorból látható, lehetővé teszi 
a szükséges pontosságot a frontlemez kihajtásakor.

Gondozás:
Kopórész (D) cseréje:

1
2

A kopórészt két csavarral (1) rögzítik a magtakaró pálcán 
és három lyukon (2) keresztül lehet két különböző hely-
zetben felszerelni.
Csak akkor cserélje ki a kopórészt, ha már a 2. pozíció 
is elkopott.

A magtakaró pálcák (C) cseréje:

3

A magtakaró pálca egy csavarral (3) van felszerelve a 
tartóra. 
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H
HASZNÁLAT 

A magtakaró beállítása

5 5a

-       A munkamélység beállítása az "5"-ös csappal
-       A dőlésszög beállítása az "5a" csappal

A beállítást mindig mindkét oldalon 
egyformán kell elvégezni.

Utánfutó csillapítás

Az utánfutó csillapítással kompenzálja a gép saját lengését 
és így megnöveli a menetkomfortot és a munkaminőséget.

Beállítás: 
Nitrogén - az utánfutó csillapítás tartálynyomása: 40 bar
hidraulikus rendszernyomás: kb. 65 bar

Figyelem:

A nitrogéntartály 
tartálynyomásá-

nak beállítását 
csak szakműhely 

végezheti el.

Használat lejtőn

Figyelmesen kanyarodjon a lejtőn!

A gép tömege befolyásolja a traktor 
menettulajdonságait. Ez különösen 
domboldali menetnél vezethet veszélyes 
helyzetekhez.

Borulásveszély
*       ha a megengedett oldalirányú dőlést túllépi.

Biztonsági utasítás
*       Lejtőn és lejtmenetben csökkentett, a helyzetnek 

megfelelő sebességgel közlekedjen.
*       Ennek megfelelően kanyarban is csökkentse a 

sebességet.

Visszahelyezés
Mezei forduló esetén óvatos legyen 
visszahelyezéskor!

Mezei forduló esetén visszahelyezéskor 
használja a gépe futóművét! Az utánfutóra 
történő visszahelyezéskor a sárkaparó 
sérülését az utánfutón nem lehet kizárni.
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HMAGTAKARÓ KERET

Áttekintés

189-15-07

1,2

3,4 5

6,7

5

6,7

1,2

Magtakaró keret (csak függesztett 
gépnél)

1. Integrált hátrafutás elleni védelemmel:
Ha egy magtakaró hátramenetben a földbe szúr, akkor az 
egész magtakaró keret a csap (1) körüli csapágyazásnak 
köszönhetően menetirányba fordul. Ez megakadályozza 
a letörést.

2. Magtakaró kopás:
Az integrált hátrafutás elleni védelem rendelkezik egy 
további csapágyazási helyzettel (2). Dugja be a csapot 
a (2)-es helyzetbe, ha a magtakaró az (1)-es helyzetben 
már nem éri el a talajt.

1

2

Megjegyzés:

Mindkét csapot - a magtakaró bal és 
jobboldalán is - mindig ugyanabba a 
helyzetbe dugja be. 

3. Oldalsó mozgékonyság:
Az egyes magtakarók nyomát egyedi csapágyazásukkal 
lehet a kereten beállítani.
Lazítsa meg a csavarokat (3) a kívánt magtakarón és tolja 
el a magtakarót oldalra.

4. A kiegészítő magtakarók felszerelése vagy az 
egyedi magtakarók leszerelése:

Szerelje fel vagy le a csavarok (3) segítségével a további 
magtakarókat a kereten.

3
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MAGTAKARÓ KERET H

5. A magtakaró dőlésének beállítása:
A lyukkép (4) segítségével tudja a magtakaró dőlését 
beállítani a földhöz képest. Minél hátrébb (menetirányban) 
dugja be a csapot a furatképbe, annál laposabb lesz a 
magtakaró.

4

Megjegyzés:

Mindkét csapot - a magtakaró keret bal 
és jobb oldalán - mindig ugyanabba a 
helyzetbe dugja be.

6. A keret és az utánfutó gép közötti távolság 
beállítása:

A használt utánfutó gép fajtájától függően létezik ideális 
helyzet (a, b, c) a magtakaró kerethez, amely nemcsak a 
talaj megmunkálásának minőségét, de az erőt is figyelembe 
veszi, amely a függesztőbakra hat.

189-15-03

a b
c

a helyzet: Vágógyűrűs henger, gumis tömörítőhenger
b helyzet: Vágó-tömörítő henger
c helyzet: Kúpos henger

Megjegyzés:

Mindkét csapot - a magtakaró keret bal 
és jobboldalán is - mindig ugyanabba a 
helyzetbe dugja be. 

7. A magtakaró keret beállítása a Terradisc 
munkamélységére:

A furatképen (5) tudja a magtakaró keret tartójának 
dőlésszögét a Terradisc munkamélységére beállítani.

5

Megjegyzés:

Mindkét csapot - a magtakaró keret bal 
és jobboldalán is - mindig ugyanabba a 
helyzetbe dugja be. 

8. A szállítási helyzet rögzítése:
A fűrészfogas lapon a magtakaró kerete szállítási helyzetbe 
történő felemeléskor automatikusan rögzül.

6

Ellenőrizze a fűrészfogas lapot rendszeresen, hogy nem 
piszkolódott-e el, de különösen akkor, ha a magtakaró 
kerete szállítás közben remeg.



- 16 -

H

1400_H-ALLG WARTUNG_BA

Hidraulikus berendezés
Figyelem, sérülés-, és fertőzésveszély! 
 A nagy nyomás alatt kilépő folyadékok a bőrön 

áthatolhatnak. Ezért azonnal forduljon orvoshoz!
A hidraulikus vezetékek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon 

meg arról, hogy a hidraulikus rendszer igazodik a traktor 
berendezéséhez.

Az első 10 üzemóra után és ezt követően minden 
50 üzemóra után
- Ellenőrizze a hidraulikus egység és a csővezetékek 

tömítettségét és adott esetben húzza meg a 
csavarkötéseket.

Minden üzembe helyezés előtt
-  Ellenőrizze hidraulikus tömlők kopását. 
 A kopott vagy sérült hidraulika tömlőket azonnal cserélje 

ki. A cserevezetékek feleljenek meg a gyártó műszaki 
követelményeinek.

A tömlővezetékek természetes öregedésnek vannak 
kitérve, a használati ideje nem haladhatja meg a 5-6 évet.

Leállítás a szabadban
Hosszabb ideig, szabadban történő 
tárolás esetén a dugattyúszárakat 
meg kell tisztítani és be kell zsírozni.

FETT

TD 49/93/2

A gépalkatrészek tisztítása
Figyelem! Ne használjon magas nyomású tisztítószereket 

a csapágy-, és hidraulikus részek tisztításához. 
- Rozsdaképződés veszélye! 
- A tisztítás után a gépet a 

kenési terv szerint kenje 
és egy rövid időre végezzen 
próbamenetet.

- Nagy nyomással végzett 
tisztítás esetén festési 
sérülések keletkezhetnek. 

Biztonsági tudnivalók
• A beállítási-, karbantartási-, és javítási munkálatok előtt 

állítsa le a motort.

Téliesítés
- A téliesítés előtt a gépet alaposan tisztítsa meg.
- Állítsa időjárástól védett helyre.
- A futóműolajat cserélje ki ill. töltse fel.
- A csupasz alkatrészeket védje a rozsdásodással 

szemben.
- Kenje be az összes kenéshelyet.
- A terminált vegye le, szárítsa meg és rozsdamentes 

helyen tárolja.

Kardántengelyek
-  lásd a mellékletben olvasható utasításokat

Kérjük, vegye figyelembe a karbantartás során!
 Alapvetően a jelen karbantartási útmutatóban leírt 

megjegyzések érvényesek.
 Ha nincsenek külön megjegyzések, akkor a gyártó 

mindenkori kardántengelyével szállított utasítások 
érvényesek.

Általános karbantartási utasítások
Ahhoz, hogy a készüléket hosszú ideig 
jó állapotban megtarthassa, tartsa be 
a következő utasításokat: 
- Az első üzemórák után húzza utána 

az összes csavart.

Különösen ellenőrizze:
 A késcsavarkötéseket a kaszáló 

berendezéseknél
 A fogcsavarkötéseket a rendképző és rendterítő 

eszközöknél 

Pótalkatrészek
a  Eredeti alkatrészeket és tartozékokat hoztak létre 

kifejezetten ezekhez a gépekhez ill. eszközökhöz. 
b.  Kifejezetten figyelmeztetünk arra, hogy a nem tőlünk 

rendelt eredeti alkatrészek és pótalkatrészeket nem 
ellenőrizzük és a használatukat nem engedélyezzük. 

c. Az ilyen termékek beépítése és/vagy használata 
ezért bizonyos körülmények között a készüléke 
megadott tulajdonságait negatív irányba módosítják 
vagy csökkentik. A nem eredeti alkatrészek vagy 
pótalkatrészek miatt okozott károkért járó karbantartás 
felelősségét a gyártó kizárja. 

d.  Önhatalmú módosítások, valamint a gépen kiegészítő 
szerkezeti-, és felszerelt elemek használata kizárják a 
gyártó felelősségét.

KARBANTARTÁS

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

Biztonsági 
tudnivalók

* A beállítási-, 
karbantartási és 
javítási munkák 
előtt állítsa le a 

motort és húzza ki 
az indítókulcsot.

• A gép alatti mun-
kát ne végezze 

támaszték nélkül.

• Az első üzemórák 
után húzza meg 

az összes csavart.

• A gépet csak sík, 
stabil talajon 

állítsa le. 

Javítási informá-
ciók

Kérjük, tartsa be 
a mellékletben 
olvasható javí-

tási útmutatókat 
(amennyiben jelen 

vannak).

Biztonsági 
tudnivalók

A csatlakoztatás 
előtt minden alka-

lommal tisztítsa 
meg a hidraulikus 

tömlők kuplung-
csatlakozóit és 

az olajdugós 
aljzatokat.

Ügyeljen a kopó-, 
és a szorítóré-

szekre.



- 17 -1300_H-WARTUNG_9774

KARBANTARTÁS H

Kenési terv
Ebben az áttekintésben nem minden kenési helyet mutatunk meg egyenként. Ez az áttekintés irányadóként szolgál, hogy 
mely helyeken lehet megtalálni a különböző alkatrészek zsírzógombjait.
A nem bemutatott zsírzási helyeket értelemszerűen szintén le kell zsírozni.

Megjegyzés!

Minden 100 hektár 
után:

ellenőrizze meg a 
csapágyperselyek 

kopását, 

Cserélje ki az elko-
pott csapágyper-

selyeket!

209-13-11

(IV)
FETT

(IV)
FETT

1x 4x 4x

4x

1x

2x 1x 1x 2x 1x

1x
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HLÉGFÉK BERENDEZÉS 

A fékcsövek rácsatlakoztatása 
A fékcsövek rácsatlakoztatásakor figyelembe 
kell venni:
- hogy a csatlakozófejek tömítőgyűrűi tiszták legyenek 

és rendesen tömítsenek. 
-  jelölés szerint legyenek csatlakoztatva 
 “Tartály” (piros színű) a “Tartály”-hoz 
 “Fék” (sárga színű) a “Fék”-hez

•  A sérült tömítőgyűrűket ki kell cserélni. 
•  A napi első menet előtt a levegőtartályt vízteleníteni 

kell.
•  Csak azután szabad elindulni, ha a légnyomás a 

rendszerben eléri az 5,0 bar-t.

Ápolás és karbantartás 
• A levegőtartályt minden nap vízteleníteni kell. 
 Ehhez a víztelenítő szelep csapját egy drót segítségével 

oldalsó irányba kell húzni.

 A víztelenítő szelepet elpiszkolódás esetén ki kell 
csavarozni a tartályból és meg kell tisztítani.

•  Fékbetét-ellenőrzés
- minden 200 üzemóra után

• A figyelőnyílást (3) a gumidugó kihúzásával (ha van) 
nyissa ki.

Figyelem!

A fékberendezés 
egy biztonsági 

berendezés. 
Emiatt a fékberen-
dezéseken végzett 

munkákat csak 
szakemberek 
végezhetik el.

• A fékbetétet ki kell cserélni, ha a maradék vastagság
a) 5 mm szegecselt betéteknél
b)  2 mm ragasztott betéteknél

• ismét dugja be a gumidugót.

• Csővezeték tisztítás 
 A két csővezeték szűrőt az üzemi feltételeknek 

megfelelően, normális esetben minden 3-4 hónap után 
tisztítani kell. A tisztításhoz a szinterszűrő patronokat 
ki kell venni. 

Munkalépések: 
a)  A záródarabot (21) mindkét fülön be kell nyomni és 

a tolattyút (22) ki kell húzni. 

b)  Az O-gyűrűs záródarabot (23), a nyomórugót és a 
szinterpatront ki kell venni. 

c)  A szinterpatronokat nitros tisztítószerrel ki kell 
mosni és sűrített levegővel ki kell fújni. A sérült 
szűrőpatronokat újakra kell cserélni. 

d)  Az összeszerelés fordított sorrendben történik, de 
figyelni kell rá, hogy az O-gyűrűt (23) ne a tolattyú 
vezetőrésébe tegyük!

Fékbeállítás

209-13-15

 

Gép Karhosszúság
TERRADISC 4001 120 mm

TERRADISC 5001 120 mm

TERRADISC 6001 120 mm

max 65 mm
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LÉGFÉK BERENDEZÉS H

Kioldóhelyzet a fékszelepen
 A kioldóhelyzet a fékszelepen lehetővé teszi a kocsi 

mozgatását, ha a fékcsövek nincsenek a traktorra 
csatlakoztatva.

-  A működtető gombot (M) nyomja be ütközésig. Így a 
fék kiold.

-  A működtető gombot (M) húzza ki ütközésig. A kocsit 
a légféktartályból érkező levegőnyomás újra befékezi.

-  A fékcsövek csatlakoztatásakor a működtető gombot (M) 
a légféktartályból érkező levegőnyomás automatikusan 
újra kinyomja.

A kocsi leállítása
Leállításkor a kocsit a rögzítőfékkel be kell fékezni. 

Figyelem! 

 A fékberendezés rendeltetésszerű 
működéséhez 

-  a karbantartási intervallumokat be kell tartani
-  ügyelni kell a fékbeállításra (löket max. 65 mm) 
- a fékberendezést tisztán kell tartani
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HHIDRAULIKUS FÉKBERENDEZÉS 

Fékbeállítás

A fékcsövek rácsatlakoztatása
A fékcsövek rácsatlakoztatásakor a következőket 
kell figyelembe venni: 
- hogy a csatlakozó tiszta 
-  a csövet helyesen csatlakoztatták 
- a csatlakozás rendesen tömít 

Figyelem!

A fékberendezés 
egy biztonsági be-
rendezés. Ezért a 
fékberendezésen 

csak szakemberek 
végezhetnek 

munkát.

Fékbetét ellenőrzés
- minden 200 üzemóra után

• A csövet a gumidugó kihúzásával (ha van) nyissa ki.
• A fékbetétet ki kell cserélni, ha a maradék vastagság 

a) 5 mm szegecselt betéteknél
b)  2 mm ragasztott betéteknél

• A gumidugót újra be kell dugni.

Megjegyzés!

Működéstől 
függően a 

fékek kopását 
és működését 
folyamatosan 

ellenőrizni kell és 
szükség esetén az 
utánállítást el kell 

végezni.

Az utánállítás teljes 
fékezés esetén 

kb. a maximális 
hengerlöket 2/3-
ánál válik szük-
ségessé. Ehhez 

a tengelyeket fel 
kell bakolni és a 
nem szándékos 
mozgatás ellen 
biztosítani kell.

A kocsi leállítása
Leállításkor a kocsit a rögzítőfékkel be kell fékezni. 
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HVÉSZFÉKSZELEP

Vészfékszelep

Cél:
 A vészfékszelep megnöveli az utánfutó biztonságát. A 

magától elgurulást, pl. a vonóberendezés törése esetén 
vagy más helyzet esetén ezzel megakadályozza.

 

Funkció:
 Utánfutófékként: Ha egy gép véletlenül lekapcsolódik 

a traktorról, akkor a hidraulikacsövet és az elektromos 
csatlakozót illetve a szakítókötelet elszakítja. 
Az áramkör megszakításával vagy mechanikus 
működtetéssel kiváltja a vészfékezést. A vonórúdon 
lévő szakítócsatlakozó szolgál szakadási helyként és 
megakadályozza az olaj véletlen kifolyását.

 Figyelem: a vészfékszelep nem pótolja a 
mechanikus rögzítőféket a gépen.

A vészfékszelep csatlakoztatása a traktorra:
- Kösse össze a traktor hidraulikus csatlakozóját a 

géppel.
- Akassza be a szakítókötelet a traktornál és a gépnél 

és kösse össze az elektromos kábelt a géppel.
- Minden elindulás előtt: Nyomja be 10 másodpercre 

teljesen a féket, hogy a hidraulikus tároló újra 
feltöltődjön! Fékerő szabályozós kivitelnél állítsa azt 
teljes terhelésre

 
 Fontos! 

 Elektromos vészfékszelep: először 
elektromos ellátást kell hozzá engedélyezni 
(kapcsolja be a világítást)!

A vészfékszelep lekapcsolása a traktorról:
- Húzza meg a rögzítőféket a gépen, hogy biztosítsa 

elgurulás ellen.
- Engedje le a felesleges nyomást mielőtt a gépet 

lekapcsolja úgy, hogy a vészfékszelepen lévő 
gombot vagy a vészfékkart használja. Különben a 
rendszerben lévő olaj nyomása  miatt előfordulhat, 
hogy nem tudja ismét rácsatlakoztatni. 

- Vegye le a hidraulikacsövet a traktorról.
- Húzza szét az elektromos kábelt vagy a 

szakítóvezetéket.

A vészfékszelep rákapcsolása újra vészfékezés 
után.

 Figyeljen a szelepcsapon (1) lévő jelölésre. Ennek 12 
után negyeddel kell állnia, amikor az előcsatlakozót 
szereli. Az előcsatlakozót (2) balról jobbra a 
szelepcsappal (1) el kell tolni.

1

1

2
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VÉSZFÉKSZELEP H

Vészfékszelep utánfutóhoz, elektromos aktiválással

Vészfékszelep utánfutóhoz, mechanikus aktiválással
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HMŰSZAKI ADATOK

A típustábla helyzete
A gépszámot az bemutatott típustáblába gravírozzák be. 
Garanciális esetekben, kérdések esetén és alkatrész 
rendelést a gépszám nélkül nem lehet feldolgozni.

Kérjük, hogy a számot a kocsi/gép átvétele után rögtön 
írja be a kezelési utasítás címoldalára.

TERRADISC
 4001 K  +T

TERRADISC
 5001 K  +T

TERRADISC
 6001 K  +T

Munkaszélesség [m] 4,0 5,0 6,0

Szállítási szélesség [m] 2,8 2,8 2,8

munkamélység [mm] ≤ 120 ≤ 120 ≤ 120

Leállítási magasság [m] 2,04 2,54 3,04

A tárcsák száma 32 40 48

Tárcsaátmérő [mm] 580 580 580

Vázmagasság [mm] 800 800 800

Felfüggesztés Kat II, III Kat II, III Kat II, III

A vonóeszköz teljesítményigénye min. [kW/LE] 110 / 150 132 /180 155 / 210

Tömeg
Alapgép (magtakaróval és peremlemezzel)

[kg] 2550 2850 3135

+ pálcás tömörítő henger Ø 540 / Ø 660 mm
 Kettős henger
 Vágógyűrűs henger Ø 540 / Ø 600 mm
 Vágó tömörítőhenger
 Kúposhengersor
 Gumis tömörítőhenger
 Futómű

[kg]

476/534
475

600/732
820
600

-
1200

560/634
530

740/850
1000
740
900
1200

636/880
590

860/1120
1190
880
1100
1200

Tartós zajszint ≤ 70 dB(A) ≤ 70 dB(A) ≤ 70 dB(A)

Műszaki adatok

Szükséges csatlakozók (DW)
 3 kettős működésű hidraulika csatlakozó

 Min. üzemi nyomás:  80 bar
 Max. üzemi nyomás:  180 bar

Minden adat tájékoztató jellegű
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A gép rendeltetésszerű használata
A készülék/gép
 A „TERRADISC 4001 K (Type 9774), TERRADISC 5001 K (Type 9775), TERRADISC 6001 K (Type 9776)“ kizárólag 

a mezőgazdasági munkálatok esetén szokásos használatra készült. 
* A szántóföld felületének előkészítésére az ezt követő vetés érdekében.
 Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül 
 Ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.
* A rendeltetésszerű használathoz tartozik a gyártó által előírt gondozási és karbantartási feltételek betartása is.

Opciós felszerelések
1 Csipkés tárcsa
2 Merev magtakaró
3 Peremlemez
4 Világítás

Utánfutó
5 Pálcás tömörítőhenger
6 Kónusz-szegmenses henger (csak K változat)
7 Dupla henger
8 Vágógyűrűs henger (csak K változat)
9 Vágó-tömörítő henger
10 gumi-tömörítőhenger

1381218

6

109

7 8

5
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Minden adat kötelezettség nélküli.

ADATLAP – MÉRETEK

Méretek futómű nélkül

Szállítási helyzet
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HADATLAP – MÉRETEK
Minden adat kötelezettség nélküli.

Méretek futóművel

Szállítási helyzet
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Futómû 1) 
Biztonság-

technikai 
utasítások:

lásd A1. melléklet 
7.), 8c.-8h.) pontját

1) Opciós felszerelések

B = szállítási helyzet

Biztonsági 
utasítás!

Az átállítást 
munkahelyzetből 

szállítási hely-
zetbe és viszont 
csak sík, szilárd 
talajon végezze.

Bizonyosodjon 
meg arról, hogy a 
lengési tartomány 

szabad és senki 
nem tartózkodik 

a veszélyes zóná-
ban.

p

209-13-12

A = munkahelyzet

1

2

3

Üzemeltetés
A futómű segítségével tehermentesítik a traktor hidraulikáját 
és a traktor emelőszerkezetét fordulási helyzetben.

Munkahelyzet (A)
• A futóművet emelje ki a hidraulika vezérlőegységgel.

- A gép most felfekszik a talajon.

Szállítási helyzet (T)
• A futóművet eressze le a hidraulika vezérlőegységgel.
• A gépet hajtsa fel szállítási helyzetbe.

- A kerekek a talajon futnak.

Felszerelés
-  rögzítse középen a traktor alsó vezetőkarjait 
- A hidraulika alsó kormányzást (U) úgy kell rögzíteni, 

hogy a gép oldalirányban ne tudjon kilengeni.
-  a gép szabálytalan, nem stabil utánfutásának 

kiküszöbölésére

-  A lengőtengelyt (P) csatlakoztassa az alsó vezetőkarra.
-  A csatlakoztató csapokat (1) rendeltetésszerűen 

biztosítsa le.
-  A támasztólábakat  (2) szállítási helyzetbe fel kell húzni.
-  Rugós biztosítóval (3) biztosítsa le.
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Fékbeállítás

A fékcsövek rácsatlakoztatása
A fékcsövek rácsatlakoztatásakor a következőket 
kell figyelembe venni: 
- hogy a csatlakozó tiszta 
-  a csövet helyesen csatlakoztatták 
- a csatlakozás rendesen tömít 

Figyelem!

A fékberendezés 
egy biztonsági be-
rendezés. Ezért a 
fékberendezésen 

csak szakemberek 
végezhetnek 

munkát.

Fékbetét ellenőrzés
- minden 200 üzemóra után

• A csövet a gumidugó kihúzásával (ha van) nyissa ki.
• A fékbetétet ki kell cserélni, ha a maradék vastagság 

a) 5 mm szegecselt betéteknél
b)  2 mm ragasztott betéteknél

• A gumidugót újra be kell dugni.

Megjegyzés!

Működéstől 
függően a 

fékek kopását 
és működését 
folyamatosan 

ellenőrizni kell és 
szükség esetén az 
utánállítást el kell 

végezni.

Az utánállítás teljes 
fékezés esetén 

kb. a maximális 
hengerlöket 2/3-
ánál válik szük-
ségessé. Ehhez 

a tengelyeket fel 
kell bakolni és a 
nem szándékos 
mozgatás ellen 
biztosítani kell.

A kocsi leállítása
Leállításkor a kocsit a rögzítőfékkel be kell fékezni. 
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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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    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
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Lásd a traktor kezelési útmutatóját
Lásd az árlistát és/vagy a gép kezelési utasítását
Mérés

Hátsó függesztésü gép illetve front és hátsó gépkombináció
1. A minimális elsö súlyozás számitása
Írja be a táblázatba a számított szükséges elsô frontsúlyt, amely a traktor elején szükséges.

Mellsô függesztésû gép
2. A minimális hátsó súlyozás számítása
Írja be a táblázatba a számított szükséges hátsó súlyt, amely a traktor hátulján szükséges.

A számítások elvégzéséhez a következô adatokra lesz szüksége:

TL [kg]

TV [kg]

TH [kg]

GH [kg]

GV [kg]

A traktor üres tömege

Az üres traktor elsô tengelyterhelése

Az üres traktor hátsó tengelyterhelése

A hátsó függesztésü gép tömege / hátsó súlyozás

A mellsö függesztésü gép tömege /eslö súlyozás

A mellsö függesztésü gép / frontsúly 
súlypontja és az elsö tengely középvonala 
közti távolság

A hátsó függesztésü gép / hátsó 
súly súlypontja és a hátsó gengely 
középvonala

 közti távolság

A traktor tengelytávolsága
Az alsó vezetökar golyója és a hátsó 
függesztésü gép / hátsó súly súlypontja 
közti távolság

a [m]

b [m]

c [m]

d [m]

2

31

1

1

1

1

2

2

2

3

3

1

3
2

Traktor és függesztett gép kombinációja
Az elsô vagy a hátsó hárompontra felszerelt gépek nem vezethetnek a traktor megengedett összsúly, megengedett tengelyterheléseinek 
és a a gumik hordképességének túllépéséhez. A traktor elsô tengelyét mindig minimum a traktor üres tömegének 20%-ával kell terhelni. 
Minden esetben gyôzôdjön meg munkagép vásárlás elôtt arról, hogy ezek a feltételek teljesülnek és végezze el ezeket a számításokat 
vagy vigye a traktort a mérlegre.

Az össztömeg, a tengelyterhelések, a gumik hordképességének és a szükséges minimális súlyterhelés 
meghatározása:
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M i n i m á l i s 
keréksúlyozás
elöl / hátul

Össztömeg

Mellsö 
tengelyterhelés

Hátsó tengelyterhelés

Tényleges érték a 
számitás szerint

Megengedett érték a 
kez. ut. szerint

Dupla megengedett 
teherbíróképesség

A minimális súlyozást függesztett gépként vagy súlyként a traktorra mindenképpen fel kell rakni!
A számított értékeknek kisebbnek / egyenlônek kell lennie a megengedett értékhez viszonyítva!

3. A tényleges elsötengely terhelés számitása Tvtat
(Ha az elsô függesztésû munkagéppel (Gv) nem érjük el a minimális frontsúlyt (Gvmin), akkor a frontgép tömegét a szükséges frontsúly tömegére 
meg kell növelni).

 Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett mellsô tengelyterhelést.

4. A tényleges össztömeg számítása Gtat
(Ha a hátsó függesztésû munkagéppel (Gh) nem érjük el a minimális hátsó súlyt (Ghmin), akkor a hátsó gép tömegét a szükséges hátsó súly 

tömegére meg kell növelni).
Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett össztömeget.

5. A tényleges hátsótengely terhelés számítása Gtat
Írja be a táblázatba a számított szükséges és a traktor kezelési utasításában szereplô megengedett hátsó tengelyterhelést.

6. A gumik teherbíróképessége

Írja be a kerekek teherbírásának megengedett dupla értékeit (két kerékre) a táblázatba.

Táblázat



Gyártó megnevezése és címe:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
AT - 4710 Grieskirchen

Gép (cserélhető felszerelések):

Tárcsás borona
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

TERRADISC 4001 K 5001 K 6001 K
 9774 9775 9776



V smislu tehničnega razvoja si podjetje fi rma 
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 fi rması 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 
fi rmanın 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 modifi cări 
imaginilor şi descrierilor din acest manual de operare, 
deşi nu se pot deriva din aceasta revendicări cu privire 
la modifi cări 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.
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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.



GEBR. PÖTTINGER  GMBH
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon: 
Ersatzteildienst:  0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169
Kundendienst:  0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231
Telefax: 0 81 91 / 59 656

PÖTTINGER 
Landtechnik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-2511
e-Mail: info@poettinger.at
Internet: http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER  GMBH
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39
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