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Identificarea maşinii
La recepţia maşinii introduceţi datele corespunzătoare 
în lista următoare: 

Seria:  ............................................................... 
Tipul utilajului:  ................................................. 
An de fabricaţie:  .............................................. 
Prima punere în funcţiune:  .............................. 
Accesorii:  ......................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

Data emiterii manualului de utilizare:
        Ultima modificare:

Adresă reprezentant comercial: Nume:              .....................................................................
     Strada:             .....................................................................
     Localitatea:      .....................................................................
     Tel.:               .....................................................................
    
     Cl. Nr.: Reprezentant comercial: ..........................................

Adresa HORSCH:  HORSCH Maschinen GmbH
    92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
    92401 Schwandorf, Postfach 1038

    Tel.:  +49 (0) 9431 / 7143-0
    Fax:  +49 (0) 9431 / 7143-9200
    E-Mail:  info@horsch.com

    Cl. Nr.: HORSCH: ......................................................................

Confirmare de primire a maşinii

Solicitarea garanţiei este validă numai dacă prima utilizare a maşinii este comunicată în interval 
de o săptămână către HORSCH Maschinen GmbH.

Pe www.horsch.com sub SECŢIUNEA PARTENERILOR PENTRU SERVICE (SERVICE PARTNERBEREICH) 
există un formular PDF interactiv, care vă stă la dispoziţie pentru descărcare (nu este disponibil 
în toate limbile).
Prin apăsarea pe Trimite, în funcţie de programul pentru e-mail instalat, este generat în mod automat 
un e-mail schiţă, cu formularul completat. În mod alternativ, formularul poate fi trimis ca anexă la 
e-mail, la adresa machine.registration@horsch.com .

O formă diferită de înregistrare (prin poştă, prin fax, etc.) nu poate fi luată în considerare.
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Introducere

Prefaţă
Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi 
acordat-o prin cumpărarea acestei maşini. Prin 
urmare, aţi achiziţionat un produs de calitate al 
firmei HORSCH.

Înainte de punerea în funcţiune a maşinii citiţi 
cu atenţie şi respectaţi instrucţiunile manualului 
de utilizare. Astfel evitaţi pericolele, reduceţi 
costurile reparaţiilor şi timpii neproductivi, 
creşteţi fiabilitatea şi durata de viaţă a maşinii 
dumneavoastră. Respectaţi instrucţiunile de 
siguranţă! 

HORSCH nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru deteriorări şi deficienţe funcţionale 
rezultate din nerespectarea instrucţiunilor din 
acest manual.

Acest  manual  de ut i l izare t rebuie să 
vă înlesnească cunoaşterea maşinii şi a 
posibilităţilor de utilizare conformă. 

Manualul de utilizare trebuie citit şi folosit de 
fiecare persoană însărcinată cu lucrul sau 
efectuarea de lucrări la maşină, de exemplu:

• Exploatarea (inclusiv pregătirea, remedierea 
problemelor în procesul tehnologic, îngrijirea)

• Întreţinerea generală (întreţinerea, inspecţia)
• Transport

Opţional, sunteţi instruit şi informat pentru 
utilizarea şi îngrijirea maşinii dumneavoastră de 
către personalul şcolarizat al partenerului nostru 
de service şi distribuţie. Cu predarea confirmării 
de primire, aţi confirmat recepţia maşinii conform 
prescripţiilor.
Termenul de garanţie începe cu data livrării.

Manualul de exploatare a fost pregătit pe baza 
directivei CE privind echipamentele tehnice, a 
normelor EN şi a legilor şi prevederilor germane. 
La utilizarea maşinii, trebuie respectate legile 
şi prevederile naţionale. Legile şi prevederile 
naţionale sunt preferabile informaţiilor din 
manualul de exploatare!

Pentru imaginile, datele tehnice şi masele din 
acest manual de utilizare ne rezervăm dreptul 
de a efectua modificări care să servească 
îmbunătăţirii maşinii sau echipamentului auxiliar.

Imaginile din acest manual de utilizare indică 
diferite modele ale maşinii şi diferite variante 
de echipare.
Datorită progresului tehnic, există posibilitatea 
ca manualul să conţină imagini care nu mai 
corespund cu starea curentă a seriei.

Indicaţii pentru 
reprezentare
Indicaţii de avertizare
În manualul de utilizare se face distincţie între 
trei indicaţii de avertizare diferite.

Următoarele cuvinte-semnal cu simbol de 
avertizare sunt utilizate:

PERICOL
Semnalează un pericol care duce la moarte sau 
vătămări grave, dacă nu este evitat.

AVERTIZARE
Semnalează un pericol care poate duce la 
moarte sau vătămări grave, dacă nu este evitat.

PRECAUŢIE
Semnalează un pericol care poate duce la 
vătămări grave, dacă nu este evitat.

Citiţi toate indicaţiile de avertizare cuprinse în 
acest manual de utilizare!  
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Instrucţiuni

 INDICAȚIE
Semnalează indicaţii importante.

Instrucţiunile de manevrare se vor afişa prin 
intermediul vârfurilor de săgeţi: 

 ¾ ...

 ¾ Respectaţi ordinea instrucţiunilor. Alternativ, 
instrucţiunile pot fi numerotate.

Noţiunile dreapta, stânga, faţă şi spate sunt valabile 
privite în direcţia de deplasare.

Service
Firma HORSCH doreşte să fiţi pe deplin 
mulţumiţi de maşina dumneavoastră şi de noi.

În  cazu l  une i  p rob leme,  adresaţ i -vă 
reprezentantului comercial.
Personalul din serviciul pentru clienţi al 
partenerilor noştri comerciali şi personalul din 
serviciul pentru clienţi al firmei HORSCH vă stau 
la dispoziţie pentru acordarea ajutorului.

Vă rugăm să ne sprijiniţi pentru a rezolva 
defecţiunile tehnice cât mai repede posibil.

Ajutaţi personalul Serviciului Clienţi cu 
următoarele informaţii, pentru a evita întrebările 
inutile.

• Numărul de client
• Numele persoanei de contact pentru client
• Numele şi adresa
• Modelul maşinii şi numărul de serie
• Data cumpărării şi numărul de ore de 

funcţionare, resp. randamentul pe unitatea 
de suprafaţă

• Tipul problemei

Procesarea reclamaţiilor 
privind deficienţele 
tehnice
Cererile privind remedierea deficienţelor tehnice 
trebuie transmise la HORSCH prin intermediul 
reprezentantului comercial HORSCH.

Daune ulterioare
Maşina a fost produsă de HORSCH cu cea 
mai mare atenţie. Totuşi, chiar şi la utilizarea 
conformă cu destinaţia pot apărea abateri de 
la debitul de răspândire, până la întreruperea 
completă, de exemplu ca urmare a următoarelor 
aspecte:

• Deteriorări prin acţiuni externe
• Uzura pieselor consumabile
• Unelte absente sau deteriorate
• Viteză greşită de deplasare
• Reglarea incorectă a aparatului (nerespectarea 

tabelelor de reglare)
• Nerespectarea manualului de utilizare
• Blocări sau formare de punte
• Îngrijire şi întreţinere curentă neglijate sau 

improprii

De aceea, înainte de fiecare utilizare şi în 
timpul utilizării verificaţi funcţionarea corectă a 
maşinii dumneavoastră şi precizia operaţiunii 
de semănat.

Este exclusă solicitarea de despăgubiri pentru 
daune care nu au apărut la maşină. Aici este 
inclusă şi neasumarea responsabilităţii pentru 
daune ulterioare datorate erorilor de deplasare 
şi de exploatare.
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Siguranţă şi 
responsabilitate
Următoarele instrucţiuni privind pericolele şi 
securitatea sunt valabile pentru toate capitolele 
din manualul de utilizare.

Maşina este construită după ultimul standard 
al tehnicii şi al regulilor tehnice de securitate 
recunoscute. Cu toate acestea, la utilizare 
sunt puse în pericol integritatea fizică sau viaţa 
utilizatorului sau terţelor persoane, respectiv 
pot apărea deteriorări ale maşinii sau ale altor 
bunuri.

Citiţi şi respectaţi următoarele indicaţii de 
securitate, înainte să utilizaţi maşina!

Utilizarea conformă cu 
destinaţia
Maşina este destinată aplicării de lichide pe 
suprafeţe. Aici, în special, aplicarea pesticidelor 
şi îngrăşămintelor lichide (AHL) pe terenurile 
agricole în prim-plan. Cu maşina, substanţele 
active care trebuie aplicate pot fi amestecate / 
dozate, distribuite şi transportate pe suprafaţa 
de aplicare.
Utilizarea conform destinaţiei include şi luarea 
la cunoştinţă şi respectarea indicaţiilor şi 
instrucţiunilor din acest manual de operare, 
respectarea tuturor pictogramelor şi indicaţiilor 
de avertizare de pe maşină, respectarea tuturor 
intervalelor de întreţinere şi revizie şi respectarea 
limitelor şi domeniilor tehnice definite. 

Atunci când maşina participă la circulaţia rutieră 
pe drumurile publice, trebuie să se respecte 
legislaţia naţională în materie de înmatriculare 
şi circulaţie.
În timpul deplasării pe drumuri publice, nu 
trebuie să se depăşească sarcinile permise pe 
osie.

Toate celelalte moduri de utilizare ale maşinii 
care depăşesc acest cadru, se consideră 
neconforme cu destinaţia, în special:

• umplerea maşinii cu lichide inflamabile şi 
alte lichide decât cele avizate în cadrul 
instrucţiunilor de exploatare

• depăşirea superioară a cotelor totale tehnice 
admise

• Tractarea şi depozitarea altor autovehicule
• operarea maşinii atât timp cât staţionează 

persoane în zona de pericol (aceasta include 
în special călătoria pe maşină)

• efectuarea lucrărilor de întreţinere şi / sau 
reparaţii la o maşină care nu a fost oprită şi 
asigurată împotriva repornirii.

Pentru daune, care rezultă din utilizarea 
neconformă cu destinaţia, firma HORSCH nu 
îşi asumă nicio răspundere.

Piese de schimb
Piesele de schimb şi accesoriile originale de 
la HORSCH sunt special concepute pentru 
aceasta maşină. 
Alte piese de schimb şi accesorii nu sunt 
verificate şi validate de HORSCH. 
Montarea sau utilizarea de produse străine de 
HORSCH poate modifica negativ caracteristicile 
maşinii şi prejudicia astfel securitatea persoanelor 
şi a maşinii. 
Este exclusă orice fel de responsabilitate a firmei 
HORSCH pentru daune apărute ca urmare a 
utilizării pieselor şi accesoriilor care nu sunt 
originale.

Dacă pe componenta care trebuie schimbată 
sunt aplicate autocolante de siguranţă, acestea 
trebuie de asemenea comandate şi aplicate pe 
piesa de schimb.
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Manual de utilizare
Manualul de utilizare este parte componentă a 
maşinii!
Dacă manualul de utilizare nu este respectat, 
poate fi provocată vătămarea gravă sau mortală 
a persoanelor.

 ¾ Înainte de lucru, citiţi şi respectaţi paragrafele 
respective ale manualului de utilizare.

 ¾ Păstraţi la dispoziţie manualul de utilizare.
 ¾ Transmiteţi manualul de utilizare la utilizatorul 
următor. 

Calificarea personalului
Dacă maşina este utilizată impropriu, poate 
fi provocată vătămarea gravă sau mortală a 
persoanelor. Pentru a evita accidentele, fiecare 
persoană care lucrează cu maşina trebuie 
să îndeplinească următoarele cerinţe minime 
generale:

 ¾ Este aptă, din punct de vedere fizic, să 
controleze maşina.

 ¾ Poate executa lucrările la maşină ţinând cont 
de normele de securitate din cadrul acestui 
manual de utilizare.

 ¾ Înţelege modul de funcţionare al maşinii în 
cadrul lucrărilor şi este instruită cu privire la 
pericolele legate de acestea. Poate identifica 
şi evita pericolele lucrării.

 ¾ A înţeles manualul de utilizare şi poate utiliza 
corespunzător informaţiile din acesta.

 ¾ S-a familiarizat cu ghidarea sigură a 
autovehiculelor.

 ¾ Cunoaşte regulile relevante de circulaţie şi 
dispune de un permis de conducere prescris.

 ¾ O persoană aflată în curs de pregătire 
trebuie să lucreze cu maşina numai sub 
supraveghere.

Operatorul trebuie
 ¾ să reglementeze sfera de responsabilitate, 
competenţele şi supravegherea personalului.

 ¾ să şcolarizeze şi să instruiască personalul, 
după caz.

 ¾ să menţină accesibil manualul de utilizare 
pentru operator. 

 ¾ să se asigure că operatorul a citit şi a înţeles 
complet manualul de utilizare.

Grupe de operatori
Persoanele care lucrează cu maşina trebuie 
să fie instruite corespunzător pentru diferitele 
activităţi.

Operatori instruiţi
Aceste persoane trebuie să fi fost instruite 
pentru activităţile respective de administrator 
sau de personalul de specialitate calificat 
corespunzător. Asta se referă la următoarele 
activităţi:

• Transport pe drumuri publice
• Utilizare şi reglaj pregătitor
• Regim funcţional
• Întreţinerea curentă
• Detectarea şi remedierea defecţiunilor

Operatori instruiţi de firma HORSCH
Suplimentar persoanele trebuie să fi fost 
instruite pentru anumite activităţi prin şcolarizări 
sau colaboratori externi ai firmei HORSCH. Asta 
se referă la următoarele activităţi:

• Încărcare şi transport
• Punerea în funcţiune
• Detectarea şi remedierea defecţiunilor
• Eliminare ca deşeu

Executarea anumitor lucrări de întreţinere 
curentă şi întreţinere generală este permisă 
numai unui atelier de specialitate. Aceste lucrări 
sunt marcate cu menţiunea Lucrare de atelier.

11



Copii în pericol
Copiii nu pot aprecia un pericol şi se comportă 
imprevizibil. Astfel, copiii sunt periclitaţi în mod 
special:

 ¾ Copiii trebuie să păstreze distanţa.
 ¾ În special înainte de pornire şi de declanşarea 
mişcărilor maşinii, asiguraţi-vă că nu se află 
copii în zona periculoasă.

 ¾ Înainte de părăsire, aduceţi maşina în stare 
de repaus.
Copiii pot declanşa mişcări periculoase la 
maşină. O maşină asigurată insuficient şi 
parcată nesupravegheat reprezintă un pericol 
pentru copiii care se joacă!

Echipament personal de 
protecţie

 AVERTIZARE

Pericole asupra sănătăţii  din cauza 
contactului involuntar cu produsele 
fitosanitare sau soluţia pentru stropit!

Purtaţi echipamentul personal de protecţie:
 ¾ la introducerea soluţiei de stropit
 ¾ în cazul curăţării / înlocuirii duzelor de stropire, 
la regimul de stropire, la toate lucrările pentru 
curăţarea maşinii şi după regimul de stropire.

La purtarea echipamentului de protecţie 
respectaţi întotdeauna instrucţiunile de utilizare 
şi fişa cu datele de siguranţă ale produselor 
fitosanitare utilizate.

Echipamentele de protecţie lipsă sau incomplete 
cresc riscul de vătămări pentru sănătate. 
Echipamentele personale de protecţie sunt de 
exemplu:

 ¾ combinezon rezistent la chimicale
 ¾ mănuşi de protecţie rezistente la chimicale
 ¾ încălţăminte rezistentă la chimicale
 ¾ mască de protecţie
 ¾ ochelari de protecţie, pentru protecţia contra 
stropirii

 ¾ masca de protecţie
 ¾ Pregătiţi echipamente eficiente de protecţie 
în stare reglementară.

 ¾ Nu purtaţi niciodată inele, lanţuri şi alte 
bijuterii.

La curăţarea stropitoarei pentru protecţia 
plantelor autopropulsate, utilizaţi echipament 
personal de protecţie prescris în fişa cu datele de 
siguranţă al ultimului produs fitosanitar utilizat!

 INDICAȚIE

Administratorul trebuie să pregătească 
echipamentul de protecţie personal necesar 
conform indicaţiilor producătorului agentului 
pentru protecţia plantelor utilizat.

 INDICAȚIE

Nu intraţi în cabină maşinii cu echipament 
personal de protecţie contaminat!

Securitate în circulaţie

PERICOL
Este interzisă circulaţia cu pasageri pe 
maşină!

 ¾ Respectaţi lăţimile şi înălţimile de transport 
admise. Respectaţi înălţimea de transport 
în special pe poduri şi în cazul cablurilor de 
curent care atârnă.

 ¾ În cazul utilizării drumurilor publice, trebuie 
respectate normele de circulaţie publică 
respective naţionale!

 ¾ Respectaţi sarcinile admise pe axe, capacităţile 
portante ale anvelopelor şi sarcinile totale, 
pentru a se păstra capacitatea de virare şi 
de frânare.

 ¾ Greutatea şi viteza trebuie alese, astfel încât 
maşina să poată fi controlată în siguranţă în 
orice condiţii.
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 ¾ Comportamentul de deplasare, capacitate 
de schimbare a direcţiei şi de frânare 
sunt influenţate de dispozitive ataşate sau 
acroşate şi de greutăţi de balast. Aveţi în 
vedere o capacitate suficientă de schimbare 
a direcţiei şi de frânare!

 ¾ Înainte de deplasarea pe drumuri publice, 
verificaţi cu privire la deficienţele vizibile ale 
instalaţiei de frânare şi instalaţiei hidraulice.

 ¾ Frâna de imobilizare trebuie eliberată complet, 
iar frâna de serviciu trebuie să fie funcţională.

În timpul transportului pe străzi maşina trebuie 
să se afle în poziţia de transport. Timoneria 
trebuie să fie rabatată în interior şi asigurată. 
Cursa paralelogramului şi direcţia osiei spate 
opţională trebuie să fie întotdeauna blocate în 
timpul deplasării pe drumuri publice.

 ¾ Controlaţi instalaţia de iluminare, de avertizare 
şi de protecţie cu privire la funcţionalitate şi 
curăţenie.

La transportul pe drumuri publice ţineţi 
cont de viteza maximă admisibilă, 
înscrisă în certificatul de omologare!

Ca viteză maximă condiţionată de 
varianta constructivă sunt determinante 
datele din certificatul de omologare, 
respectiv din datele tehnice.

Adaptaţi întotdeauna maniera de 
conducere, pentru a evita accidentele şi 
deteriorările la trenul de rulare.
Luaţ i  în considerare apt i tudini le 
personale, condiţiile de carosabil, de 
trafic, de vizibilitate şi meteorologice.

Suplimentar, respectaţi indicaţiile din 
capitolul Punerea în funcţiune!

Securitatea în funcţiune
Punerea în funcţiune
Fără punerea reglementară în funcţiune, nu 
se asigură securitatea în funcţionare a maşinii. 
Astfel, pot fi provocate accidente care pot avea 
ca urmare vătămarea persoanelor sau moartea.

 ¾ Punerea în funcţiune a maşinii este permisă 
numai după instructajul realizat de către un 
angajat al partenerului pentru vânzări, un 
reprezentant al uzinei sau un angajat al firmei 
HORSCH.

 ¾ Confirmarea de primire completată se va 
trimite înapoi la firma HORSCH.

Utilizaţi maşina numai atunci când toate 
dispozitivele de protecţie şi cele condiţionate de 
siguranţă, de exemplu dispozitivele de protecţie 
detaşabile (pene de blocare etc.), există şi sunt 
în stare de funcţionare.

 ¾ Piuliţele şi şuruburile, în special cele ale roţilor 
trebuie verificate la intervale regulate cu 
privire la fixare şi strânse dacă este necesar.

 ¾ Controlaţi la intervale regulate presiunea din 
anvelope, a se vedea Vederea de ansamblu 
privind întreţinerea curentă.

Pagube la maşină
Pagubele la maşină pot influenţa negativ 
securitatea în funcţionare a maşinii şi pot 
provoca accidente. Astfel, poate fi provocată 
vătămarea gravă sau mortală a persoanelor.
Pentru securitate sunt extrem de importante 
următoarele piese ale maşinii:

 ¾ Echipament hidraulic
 ¾ Frâne
 ¾ Dispozitive de legătură
 ¾ Dispozitive de protecţie
 ¾ Instalaţie de iluminare
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În caz de dubii la starea conformă cu reglementările 
de securitate a maşinii, de exemplu materiale 
consumabile care se scurg, pagube vizibile 
sau comportament de rulare modificat în mod 
neaşteptat:

 ¾ Opriţi imediat maşina şi asiguraţi-o.
 ¾ Dacă este posibil, determinaţi şi remediaţi 
pagubele conform acestui manual de exploatare.

 ¾ Înlăturaţi posibilele cauze pentru pagube (de ex. 
înlăturaţi murdăriile sau strângeţi ferm şuruburile 
slăbite).

 ¾ Solicitaţi înlăturarea avariilor unui atelier de 
specialitate calificat, dacă acestea au efect 
asupra securităţii şi nu le puteţi remedia 
dumneavoastră.

Echipament hidraulic
Instalaţia hidraulică se află sub presiune înaltă. 
Lichidul care este eliminat poate pătrunde prin 
piele şi poate cauza accidente grave. În cazul 
accidentărilor, consultaţi imediat un medic.

Instalaţia hidraulică a maşinii are mai multe 
funcţii, care prin operarea incorectă pot duce la 
deteriorarea maşinii şi accidentarea persoanelor.

 ¾ Înaintea tuturor lucrărilor la instalaţia hidraulică, 
blocaţi toate piesele hidraulice acţionate. 
Depresurizaţi instalaţia hidraulică. Opriţi 
motorul, cuplaţi frâna de imobilizare şi scoateţi 
cheia din contact.

 ¾ Instalaţia hidraulică se află sub presiune înaltă. 
Toate racordurile, furtunurile şi îmbinările prin 
înşurubare trebuie verificate la intervale regulate 
cu privire la etanşeitate şi la deteriorări externe 
vizibile! 

 ¾ Utilizaţi numai mijloace auxiliare potrivite pentru 
a detecta punctele de scurgere. Remediaţi 
neîntârziat deteriorările! Stropii de ulei pot 
provoca vătămări corporale şi arsuri!

 ¾ Pentru a exclude erorile de deservire trebuie 
marcate prizele şi fişele legăturilor hidraulice.

 ¾ În cazul accidentărilor, consultaţi imediat un 
medic!

 ¾ În cazul neutilizării, asiguraţi sau blocaţi unităţile 
de comandă de la maşină!

 ¾ Schimbaţi furtunurile hidraulice cel târziu după 
şase ani, a se vedea Vedere de ansamblu asupra 
întreţinerii.

Rezervoare de presiune
Rezervoarele de presiune montate în instalaţia 
hidraulică se află întotdeauna sub presiune. Pentru 
orice lucrare executată la partea hidraulică, goliţi 
acumulatorul de presiune.

 ¾ Nu deschideţi acumulatoarele de presiune 
şi nu efectuaţi lucrări la el (sudură, găurire). 
Chiar şi după golire, rezervoarele conţin gaz 
sub presiune.

Instalaţia hidraulică trebuie să fie depresurizată 
înaintea întreţinerii!

Instalaţia electrică
În cazul lucrărilor la instalaţia electrică, 
decuplaţi bateria (polul negativ)!

 ¾ Utilizaţi numai siguranţele prevăzute. La 
utilizarea de siguranţe prea puternice este 
distrusă instalaţia electrică şi există pericol de 
incendiu!

 ¾ Aveţi în vedere racordarea corectă a bateriei. 
Mai întâi cuplaţi polul pozitiv, apoi polul negativ! 
La decuplare, desfaceţi mai întâi polul negativ, 
apoi polul pozitiv!

 ¾ Prevedeţi întotdeauna bateriei cu capacul 
prevăzut.

 ¾ Evitaţi formarea de scântei şi flacăra deschisă 
în apropierea bateriei.

 ¾ Maşina poate fi echipată cu componente 
electronice şi piese ale căror funcţii pot fi 
influenţate de emisiile de unde electromagnetice 
ale altor aparate.
La o instalare ulterioară a unor aparate electrice 
şi electronice şi/sau a unor componente pe un 
utilaj cu legătură la reţeaua de bord, utilizatorul 
trebuie să verifice pe proprie răspundere 
dacă instalaţia provoacă deranjamente ale 
sistemului electronic al vehiculului sau ale altor 
componente.
Se va avea în vedere ulterior ca piesele electrice 
şi electronice instalate ulterior să corespundă 
directivei(CME) CEM 2014/30/CE în varianta 
respectivă valabilă şi să poarte indicativul CE.
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Baterie
 ¾ Lucrările de întreţinere curentă la baterie 
presupun cunoştinţe suficiente şi o sculă de 
montaj conform prescripţiilor!

 ¾ Îndepărtaţi de lângă baterie flacăra deschisă, 
chibriturile aprinse şi scânteile antrenate în aer!

 ¾ Nu verificaţi niciodată starea de încărcare a 
bateriei prin conectarea celor doi poli la un 
obiect din metal. Utilizaţi voltmetrul.

 ¾ Nu încărcaţi o baterie îngheţată, pericolul de 
explozie! Încălziţi bateria înainte la cel puţin 
16° C.

 ¾ Acidul de baterie poate cauza vătămări grave 
prin corodarea pielii şi a ochilor. Utilizaţi 
îmbrăcăminte de protecţie personală.

Sistemul de răcire
Instalaţia de răcire încălzită se află sub presiune! 
De aceea, detaşaţi capacul de închidere numai cu 
motorul oprit şi răcit.

Instalaţie de frânare
Maşina este dotată cu o instalaţie a frânei de 
serviciu acţionată hidraulic.

 ¾ Înainte de fiecare deplasare, verificaţi 
întotdeauna funcţionarea şi starea instalaţiei 
de frânare.

 ¾ Opriţi imediat utilajul în cazul oricărei 
disfuncţionalităţi la instalaţia de frânare. 
Eliminaţi neîntârziat disfuncţionalităţile!

 ¾ Înainte de pornire eliberaţi mai întâi frâna de 
staţionare. 

 ¾ La parcarea maşinii, fixaţi-o împotriva rulării 
necontrolate şi cuplaţi frâna de imobilizare.

 ¾ Instalaţia de frânare trebuie verificată în mod 
regulat!

 ¾ Înainte de lucrările la instalaţia de frânare, 
asiguraţi utilajul contra coborârii accidentale şi 
a deplasării necontrolate (pene sub roţi)!

 ¾ Fiţi foarte atenţi în cazul lucrărilor de sudură, 
de ardere şi de găurire efectuate în apropierea 
cablurilor de frână!

 ¾ După toate lucrările efectuate pentru reglarea 
şi întreţinerea generală la instalaţia de frânare 
trebuie efectuată o probă de frânare!

Executarea lucrărilor de reglare şi de reparaţii la 
instalaţia de frânare este permisă numai într-un 
atelier de specialitate sau de către un operator 
instruit de firma HORSCH.

Cabluri aeriene
La extinderea, retractarea şi ridicarea timoneriei, 
maşina poate atinge înălţimea cablurilor aeriene. 
Astfel, tensiunea se poate răsfrânge asupra 
maşinii şi poate provoca o electrocutare mortală 
sau un incendiu.

 ¾ La rabatarea în exterior şi interior şi ridicarea 
timoneriei, păstraţi o distanţă suficientă faţă de 
cablurile electrice de înaltă tensiune.

 ¾ Nu extindeţi sau retractaţi niciodată timoneria 
în apropierea stâlpilor şi cablurilor de curent.

 ¾ Dacă timoneria este rabatată în exterior şi 
ridicată ţineţi o distanţă suficientă faţă de 
cablurile electrice de înaltă tensiune.

 ¾ Este interzisă deplasarea sau urcarea pe 
maşină pe sub cablurile aeriene, pentru a 
evita posibilul pericol de electrocutare datorat 
descărcării electrice.

 ¾ La regimul de stropire sub liniile de înaltă 
tensiune, dezactivaţi BoomControl şi operaţi 
manual compensarea pantei.

Comportamentul în caz de descărcare 
electrică
Descărcările electrice provoacă tensiuni electrice 
ridicate pe exteriorul maşinii. Pe podeaua din jurul 
maşinii se produc diferenţe mari de tensiune. Paşii 
mari, aşezarea pe podea sau sprijinirea cu mâinile 
pe podea pot provoca curenţi electrici care pun în 
pericol viaţa (tensiunea de pas).

 ¾ Nu părăsiţi cabina.
 ¾ Nu atingeţi piesele metalice.
 ¾ Nu stabiliţi o legătură cu pământul.
 ¾ Avertizaţi persoanele: Să NU se apropie de 
maşină. Tensiunile electrice de pe podea pot 
provoca descărcări electrice grave.

 ¾ Aşteptaţi  ajutor din partea echipelor 
profesionale de salvare. Linia aeriană trebuie 
deconectată.
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Dacă persoanele trebuie să părăsească cabina 
din cauza descărcării electrice, de exemplu dacă 
există pericol de moarte din cauza incendiului:

 ¾ Săriţi de pe maşină. Astfel, săriţi într-o poziţie 
sigură. Nu atingeţi maşina din exterior.

 ¾ Îndepărtaţi-vă cu paşi mici de lângă maşină.

Valori limită tehnice
Dacă valorile limită tehnice ale maşinii
nu sunt respectate, maşina poate fi deteriorată. 
Astfel, pot fi provocate accidente care pot avea 
ca urmare vătămarea persoanelor sau moartea.
Pentru securitate sunt extrem de importante 
următoarele valori limită tehnice:
• masa totală admisibilă
• sarcini maxime pe osii
• Viteză maximă
Vezi capitolul Date tehnice, plăcuţa de fabricaţie 
şi certificatul de omologare.

Utilizare pe câmp

PERICOL
Este interzisă circulaţia cu pasageri pe 
maşină!

 ¾ Respectaţi legile şi prescripţiile pe plan 
naţional pentru protecţia plantelor!

 ¾ Echipamentul personal de protecţie prescris în 
fişele cu datele de securitate ale producătorilor 
de substanţe pentru stropire trebuie păstrate 
şi purtate la utilizare.

 ¾ Înainte de plecarea de pe loc şi de punerea 
în funcţiune controlaţi zona din apropierea 
maşinii (copii!). Asiguraţi o vizibilitate 
suficientă.

 ¾ Înainte de utilizarea verificaţi starea timoneriei 
şi fixarea acesteia.

 ¾ Urmăriţi stabilitatea suficientă a maşinii la 
înclinarea longitudinală şi transversală pe 
teren denivelat. Ţineţi cont de valorile limită 
ale maşinii.

 ¾ Nu este permisă îndepărtarea niciunui 
dispozitiv de protecţie prescris şi livrat.

 ¾ Nu este permisă staţionarea persoanelor 
în zona de basculare a pieselor acţionate 
hidraulic.

 ¾ Folosiţi ajutoarele pentru urcare şi treptele 
numai când maşina staţionează.

 ¾ La întoarcerea la capătul rândului, reduceţi 
viteza de deplasare şi decuplaţi stropirea.

 ¾ Din cauza schimbărilor de direcţie puternice 
şi bruşte de la începutul şi încheierea unei 
curbe, timoneria este mult solicitată.

 ¾ În cazul picăturilor fine şi al vântului puternic, 
agentul de stropire poate fi suflat. Prin urmare 
pot fi provocate prejudicii pentru om şi natură!

 ¾ În cazul în care solul este foarte uscat, 
agentul de stropire poate fi suflat cu praf şi 
poate cauza prejudicii. Respectaţi umiditatea 
suficientă a solului cu soluţie de stropit!

 ¾ Asiguraţi-vă că această categorie a cabinei 
este admisă pentru agentul utilizat pentru 
protecţia plantelor.

 ¾ Luaţ i  permanent  suf ic ientă  apă cu 
dumneavoastră pentru a putea spăla agenţii 
pentru protecţia plantelor în cazuri de urgenţă.

 ¾ Datele despre preparatele utilizate trebuie să 
fie transportate într-un recipient de transport 
şi siguranţă pentru informarea serviciilor 
medicale de urgenţă, în cazul accidentelor.

 ¾ Mecanismul de direcţie automat poate fi 
utilizat numai în scopul pentru care a fost 
proiectat. Acesta poate fi utilizat numai pe 
terenul agricol, în afară de drumurile publice 
sau semipublice, în afara gospodăriilor, 
precum şi la distanţă de persoanele care ar 
putea fi puse în pericol.
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Schimbarea echipamentelor / 
pieselor de uzură

 ¾ Este permisă exclusiv ataşarea dispozitivelor 
de tractare care îndeplinesc cerinţele tehnice 
conform acestui manual de exploatare. 
Pentru prejudicii apărute prin ataşarea unor 
dispozitive de tractare nepotrivite, precum 
şi rezultate din ataşarea neconformă cu 
prescripţiile, firma HORSCH nu îşi asumă 
responsabilitatea.

 ¾ În cazul maşinilor cu certificat de omologare 
valabil, este permisă ataşarea numai a 
dispozitivelor de tractare prevăzute de 
certificatul de omologare. Ataşarea unor 
dispozitive de tractare care nu sunt prevăzute 
de certificatul de omologare duce la anularea 
înmatriculării.

 ¾ Asiguraţi maşina împotriva deplasării 
accidentale!

 ¾ Asiguraţi cu reazeme potrivite piesele ridicate 
ale şasiului sub care vă aflaţi!

 ¾ Precauţie! În cazul pieselor ieşite în afară 
(de ex. piese ele timoneriei) există pericol de 
vătămare!

 ¾ În cazul tuturor lucrărilor de montaj, aplicaţi 
poziţia de lucru ergonomică.

Când vă urcaţi pe maşină nu păşiţi pe anvelopele 
în mişcare ale tăvălugului sau pe alte piese 
rotative. Acestea vă pot răni grav în cădere.

Produse fitosanitare şi 
fertilizant lichid
Manevrarea improprie cu produse fitosanitare şi 
fertilizant lichid poate provoca otrăviri şi moarte.

 ¾ Respectaţi indicaţiile şi instrucţiunile din fişa 
cu datele de siguranţă a producătorului de 
stropitori pentru protecţia plantelor. Dacă este 
cazul, solicitaţi fişa de date de siguranţă resp. 
indicaţiile de securitate de la reprezentantul 
comercial.

 ¾ Stabiliţi şi pregătiţi echipamentele personale 
de protecţie conform indicaţiilor producătorului 
agentului pentru protecţia plantelor.

 ¾ La momentul producerii maşinii, producătorul 
are cunoştinţă doar de un număr redus de 
produse fitosanitare avizate care pot avea 
influenţe asupra materialelor stropitorilor 
pentru protecţia plantelor autopropulsate.

 ¾ Aveţi asupra dumneavoastră toate informaţiile 
relevante despre agentul protecţia plantelor 
utilizat (fişa de date de siguranţă, instrucţiunile 
de utilizare etc.) în tubul pentru documente.

 ¾ Calitatea apei (în special duritatea apei 
şi conţinutul de minerale) influenţează 
comportamentul unor îngrăşăminte şi al 
agenţilor pentru protecţia plantelor. Prin 
precipitări şi coagulări se pot forma depuneri 
în filtre sau duze.
Exemplu: Apa cu conţinut mare de calcar 
reacţionează cu îngrăşământul cu conţinut 
de sulfat şi formează sulfat de calciu (gips) şi 
determină astfel depuneri albe în filtre. 
Pentru evitarea acestui fenomen, respectaţi 
condiţiile de utilizare şi modalităţile de 
combinare ale respectivului producător!

 ¾ Respectaţi indicaţiile pentru compatibilitatea 
agenţilor pentru protecţia plantelor cu 
materialele utilizate la stropitoarea pentru 
protecţia plantelor autopropulsată!

 ¾ Nu pulverizaţi agenţi pentru protecţia plantelor 
care au tendinţa să se lipească sau să se 
întărească!

 ¾ La lucrul cu agenţii de protecţie a plantelor, 
purtaţi echipamentului personal de protecţie 
prescris în fişa cu datele de siguranţă!

 ¾ Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul 
lucrului cu agenţi pentru protecţia plantelor!

 ¾ Nu permiteţi accesul copiilor la dispozitivele 
pentru protecţia plantelor şi la agenţii pentru 
protecţia plantelor!

 ¾ Luaţ i  permanent  suf ic ientă  apă cu 
dumneavoastră pentru a putea spăla agenţii 
pentru protecţia plantelor în cazuri de urgenţă.

 ¾ În cazul contactului corpului cu produse 
fitosanitare, apelaţi, după caz, la un medic.

 ¾ După încheierea lucrărilor curăţaţi temeinic 
mâinile şi faţa.

 ¾ Timpul de acţiune mai lung al produselor 
f itosanitare pot cauza deteriorări ale 
componentelor din plastic şi stropitorii 
pentru protecţia plantelor autopropulsate. 
Respectarea indicaţiilor producătorilor 
agentului pentru protecţia plantelor.

 ¾ La amestecarea produselor fitosanitare 
diferite trebuie respectate indicaţiile de 
utilizare ale producătorului agentului pentru 
protecţia plantelor.
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Protecţia mediului
Produsele fitosanitare şi fertilizantul lichid, 
precum şi consumabilele precum ulei hidraulic, 
lubrifianţi etc. pot afecta mediul înconjurător şi 
sănătatea persoanelor.

 ¾ Nu este permisă deversarea consumabilelor 
în mediul înconjurător.

 ¾ Colectaţi consumabilele scurse cu material 
absorbant sau cu nisip, introduceţi-le într-un 
recipient etanş la lichid marcat şi eliminaţi-le 
conform prevederilor autorităţilor.

 ¾ Nu mai umpleţi cu apă din surse de apă 
deschise stropitorile pentru protecţia plantelor 
autopropulsate.

 ¾ În funcţie de agentul pentru protecţia plantelor 
utilizat, nu este permisă umplerea în zone 
de protecţie a apelor! Pentru siguranţă, 
interesaţi-vă la „autoritatea de resort“!

 ¾ Respectaţi prescripţiile şi normele pe plan 
naţional şi specific ţării de utilizare (de ex. 
zonă de protecţie a apelor).

Postechipări şi conversii 
constructive
Modificările constructive care au fost aprobate 
de firma HORSCH pot influenţa negativ 
funcţionalitatea şi securitatea în funcţionare a 
maşinii şi duc la anularea drepturilor de garanţie 
legală.

Pentru prejudicii care afectează integritatea 
corporală şi viaţa, precum şi pentru prejudicii 
materiale rezultate ca urmare a unor postechipări 
şi conversii constructive neaprobate, firma 
HORSCH nu poate avea obligaţia unei 
răspunderi.

 ¾ Nu efectuaţi nicio modificare constructivă 
sau extindere care nu a fost avizată de firma 
HORSCH.

 ¾ Solicitaţi efectuarea modificărilor şi extinderilor 
constructive avizate de HORSCH numai unui 
atelier de specialitate autorizat sau unui 
operator instruit de firma HORSCH în acest 
sens.

 ¾ Respectaţi prescripţiile naţionale pentru 
mase, distribuirea greutăţii şi proporţie.

 

În cazul dotărilor care au influenţă asupra 
greutăţii sau repartizării greutăţii, trebuie să 
fie verificate şi respectate prescripţiile pentru 
dispozitivul de remorcare, sarcinile pe axe şi 
masa totală.

În cazul modificărilor care privesc datele de pe 
plăcuţa de fabricaţie, trebuie să fie amplasată 
o nouă plăcuţă de fabricaţie cu datele actuale.

În cazul modificărilor care afectează certificatul 
de omologare, acesta trebuie înlocuit.

Îngrijire şi întreţinere 
curentă
Îngrijirea şi întreţinerea curentă improprii pun 
în pericol securitatea în funcţionare a maşinii. 
Astfel, pot fi provocate accidente care pot avea 
ca urmare vătămarea persoanelor sau moartea.

PERICOL
 ¾ Pericol de otrăvire – nu urcaţi în rezervorul 
de soluţie!

 ¾ Respectaţi termenele prescrise pentru 
verificări sau inspecţii periodice.

 ¾ Întreţineţi maşina conform planului de 
întreţinere, vezi capitolul Îngrijirea şi întreţinerea 
curentă.

 ¾ Efectuaţi exclusiv lucrările descrise în acest 
manual de utilizare.

 ¾ Lucrările de curăţare, lubrifiere sau reglare a 
maşinii se efectuează numai cu sistemul de 
acţionare deconectat, cu motorul oprit, frâna 
de imobilizare cuplată şi cheia de contact 
scoasă!

 ¾ După decuplarea sistemelor de acţionare 
apare pericolul cauzat de masa de rotaţie încă 
în funcţiune! Pe această durată, nu mişcaţi 
aparatul. Abia după ce maşina se opreşte 
complet se poate lucra la ea.

 ¾ Acordaţi atenţie apariţiei energiilor reziduale 
mecanice, hidraulice, pneumatice şi electrice/
electronice la utilaj.
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 ¾ Înaintea lucrărilor de întreţinere sau îngrijire 
maşina trebuie aşezată pe un teren plan şi 
solid şi asigurată contra deplasării. Curăţaţi 
stropitoarea pentru protecţia plantelor 
autopropulsată, în special componentele 
mânjite cu lichid de pulverizat. Purtaţi 
îmbrăcămintea de protecţie personală 
prescrisă la curăţare în fişa cu datele de 
siguranţă!

 ¾ Blocaţi piesele acţionate hidraulic şi 
depresurizaţi întotdeauna instalaţia hidraulică.

 ¾ Înainte de începerea lucrărilor la instalaţia 
electrică, aceasta trebuie deconectată de la 
alimentarea cu curent.

 ¾ La efectuarea lucrărilor de sudură la maşină, 
deconectaţi cablurile de la calculator şi alte 
subansambluri electronice. Legătura la masă 
se realizează cât mai aproape posibil de locul 
de sudare.

 ¾ Asiguraţi toate sistemele de lucru precum 
aerul comprimat şi sistemul hidraulic contra 
punerii în funcţiune involuntare.

 ¾ Asiguraţi utilajul ridicat resp. componentele 
utilajului contra coborârii involuntare înainte 
de a efectua lucrările de întreţinere curentă, 
de revizie şi de curăţare!

 ¾ Lucrările de reparaţie în rezervoarele de 
soluţie se pot realiza numai după o curăţare 
temeinică şi echipamentul de protecţie cu 
masca de protecţie pentru respiraţie. Din 
motive de siguranţă trebuie ca o a doua 
persoană să monitorizeze lucrările din 
exteriorul rezervorului de soluţie! Respectaţi 
ventilaţia suficientă a rezervorului de soluţie! 
Numai personal calificat poate urca în 
rezervorul de soluţie!

 ¾ Înainte de curăţarea maşinii cu jet de înaltă 
presiune, se vor acoperi toate deschiderile în 
care nu este permisă, din motive de securitate 
sau funcţionale, pătrunderea apei, aburului 
sau agentului de curăţare. Nu orientaţi jetul 
de apă direct asupra componentelor electrice 
resp. electronice şi asupra lagărelor.

 ¾ La curăţarea cu jetul de înaltă presiune sau 
de abur, respectaţi întotdeauna o distanţă de 
min. 150 cm.

 ¾ După curăţare, verificaţi toate conductele 
hidraulice referitor la neetanşeităţi şi îmbinări 
slăbite. 

 ¾ Examinaţi punctele de uzură datorită frecării 
şi deteriorările. Remediaţi neîntârziat 
defecţiunile constatate!

 ¾ Strângeţi din nou îmbinările cu filet desfăcute 
la lucrările de îngrijire şi întreţinere .

 ¾ Eliminaţi conform prescripţiilor ca deşeuri 
uleiurile, grăsimile şi filtrele!

 ¾ Dacă dispozitivele de protecţie sunt supuse 
unei uzuri, acestea trebuie controlate regulat 
şi trebuie înlocuite la timp

 ¾ Nu spălaţi maşinile noi cu un dispozitiv cu 
jet de abur sau curăţător de înaltă presiune. 
Lacul se întăreşte abia după aprox. 3 luni şi 
s-ar putea deteriora în prealabil.

 ¾ La reparaţia stropitoarelor pentru protecţia 
plantelor autopropulsate, care sunt utilizate 
cu soluţie de uree cu nitrat de amoniu pentru 
fertilizarea lichidă, trebuie respectate: 
Resturile soluţiilor de uree cu nitrat de 
amoniu pot să formeze săruri prin evaporarea 
apei sau în rezervorul de soluţie. Astfel se 
formează nitrat de amoniu pur şi uree. În 
formă pură, nitratul de amoniu devine exploziv 
în combinaţie cu substanţe organice, de ex. 
uree, dacă la lucrările de reparaţii (de ex. 
sudare, şlefuire) s-au atins temperaturile 
critice.
Puteţi elimina acest pericol printr-o curăţare 
temeinică cu apă a recipientului lichidului 
resp. a pieselor de reparat, deoarece sarea 
soluţiei de uree cu nitrat de amoniu este 
solubilă în apă.

 ¾ Solicitaţi efectuarea tuturor celorlalte 
lucrări de întreţinere generală şi de 
reparaţii care nu sunt descrise în acest 
manual de utilizare, numai unui atelier de 
specialitate autorizat sau unui operator 
instruit de firma HORSCH în acest sens.
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Zonă periculoasă
În timpul utilizării maşinii, prezenţa persoanelor 
în zona periculoasă nu este permisă!

În zona periculoasă a maşinii apar următoarele 
pericole:

• Prin acţionarea necontrolată a echipamentului 
hidraulic se pot declanşa mişcări periculoase 
ale maşinii.

• Dacă sistemul de acţionare este conectat 
piesele maşinii se pot roti sau rabata.

• Piesele maşinii ridicate hidraulic pot coborî 
neobservat şi lent.

• prin rularea sau deplasarea involuntară a 
maşinii.

Zona periculoasă la utilizarea maşinii:

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

32 ft
(10 m)

32 ft
(10 m)

Zona periculoasă la rabatarea timoneriei:

32 ft
(10 m)

32 ft
(10 m)

32 ft
(10 m)

32 ft
(10 m)

Zona periculoasă la ridicarea/coborârea 
timoneriei:

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

Zona periculoasă la BoomControl activ:

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

16 ft
(5 m)

Zona periculoasă la direcţie/direcţie integrală:

Rază 6 ft (2 m)

Rază 6ft (2 m)

Ra
ză

 

6 f
t (

2 m
)

Ra
ză

 6f
t (

2 m
)

Dacă zona periculoasă nu este respectată, 
poate fi provocată vătămarea gravă sau mortală 
a persoanelor.

 ¾ Nu staţionaţi sub sarcinile suspendate. Mai 
întâi depuneţi sarcinile.

 ¾ Înainte de toate mişcările maşinii, trimiteţi 
persoanele din zona periculoasă a maşinii.

 ¾ În cazul tuturor lucrărilor la maşină în zona 
periculoasă!
Acest lucru este valabil şi pentru lucrări de 

control pentru scurt timp. 
Multe accidente grave se datorează ne-
atenţiei şi maşinilor aflate în funcţiune!

 ¾ Respectaţi indicaţiile din toate manualele de 
exploatare.
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Utilizarea pe poziţii în pantă

 AVERTIZARE

Pericol de cădere la deplasarea pe taluzuri. Respectaţi indicaţiile înclinaţiei maxim admisibile a 
talazurilor în raport cu curba de nivel a pantei! Operatorul trebuie să fie asigurat cu centura de 
siguranţă!
Viteze mari, schimbări bruşte de direcţie, precum şi deplasări în curbe rapide şi înguste pot creşte 
riscul răsturnării.
Cu recipientul plin şi timoneria ridicată, centrul de greutate al maşinii se deplasează în sus.

 INDICAŢIE

Următoarele indicaţii se referă la toate maşinile din variantele Leeb 5.280 / 6.280 / 8.280 VL, 
5.300 / 6.300 / 8.300 VL, 5.280 / 6.280 VN, 5.300 / 6.300 VN cu garnitură de pneuri admisibilă şi 
presiune adaptată a aerului.

Stabilitate*

Lăţimea urmei de marcat mai mare de 2,60 m [8.5 ft]

• Curbă de nivel Fără reglajul înălţimii, 
respectiv jos 

Reglajul înălţimii 
sus

Sens de deplasare spre stânga 25% 20 %
Sens de deplasare spre dreapta 25% 20 %

• Curbă înclinată
pe pantă în sus 25% 25 %
pe pantă în jos 25% 25 %

*indiferent de înălţimea timoneriei şi nivelul rezervorului

Valorile indicate pot fi reduse în continuare prin anumite influenţe. Acestea sunt:
 ¾ Manieră de conducere neadaptată, de ex:

• Manevră abruptă la deplasare
• Manevră abruptă la virare
• Mişcări de legănare
• viteză prea mare
• Viraj
• Influenţe dinamice

 ¾ Sol nesatisfăcătoare, de ex:
• Cărări adânci
• Cărări denivelate
• Sol alunecos
• Sol fără rezistenţă

 ¾ Lăţimi ale urmei mai înguste
 ¾ Presiune prea scăzută în pneuri
 ¾ Înălţime a trenului de rulare
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Autocolantede siguranţă
Autocolantele de siguranţă de pe maşină 
avertizează împotriva pericolelor de la locurile 
periculoase şi sunt componente importante ale 
echipamentului de siguranţă. Autocolantele de 
siguranţă lipsă cresc riscul de vătămări grave şi 
mortale pentru persoane.

 ¾ Curăţaţi autocolantele de siguranţă murdărite.
 ¾ Înlocuiţi imediat autocolantele de siguranţă 
deteriorate şi care au devenit nelizibile.

 ¾ Prevedeţi piesele de schimb cu autocolantele 
de siguranţă prevăzute.

Transportul persoanelor pe 
maşină este interzis!

04001455

Citiţi şi respectaţi manualul de 
utilizare înainte de punerea în 
funcţiune a maşinii! 

04002983

Atenţie la lichidul de înaltă 
presiune care se poate scurge, 
respectaţi instrucţiunile din 
manualul de utilizare!

04001682

Nu deschideţi sau îndepărtaţi 
instalaţii le de protecţie cu 
motorul în stare de funcţionare!

04001457

Nu acţionaţi niciodată în zona 
cu pericol de strivire atât timp 
cât piesele se pot mişca!

04001683

Nu staţionaţi în raza de acţiune 
a părţilor rabatate ale maşinii!

04002625

Rezervorul de presiune se 
află sub presiunea gazului 
şi a uleiului. Demontarea şi 
reparaţia se efectuează numai 
conform instrucţiunilor din 
manualul tehnic.

04001686

Înaintea lucrărilor de întreţinere 
şi de reparaţie opriţi motorul şi 
scoateţi cheia.

04002983
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04001456

Pericol de intoxicare - Nu 
urcaţi niciodată în rezervorul 
de soluţie.

Respectaţi o distanţă suficientă 
faţă de suprafeţele fierbinţi.

04001453

1:1

2E05598

50 x 96 mm 2,5 mm

00385738

2014-07-29

gelb, schwarz

CX4

he Draisstraße 19 a - b · 76461 Muggensturm

00385738

Nu staţionaţi în apropierea unei 
sarcinii ridicate.

04002626

Păstraţi o distanţă suficientă 
faţă de liniile electrice de înaltă 
tensiune.

04002983

Înainte de decuplare sau 
remorcare asiguraţi maşina cu 
pene suport.

04002983

Citiţi şi respectaţi manualul de 
utilizare înainte de punerea în 
funcţiune a maşinii! 

04003747

i

Evitaţi contactul cu substanţele 
vătămătoare pentru sănătate!
Purtaţi îmbrăcăminte de pro-
tecţie!

04003745

Pericol de otrăvire - nu este apă 
potabilă!

04002623

Umpleţi rezervorul de apă 
pentru spălarea mâinilor numai 
cu apă curată!

04002628

Presiunea maximă de lucru a 
instalaţiei hidraulice este de 
200 bari [2900 psi].

04002983
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Porni ţ i  motorul  numai de 
pe scaunul conducătorului. 
Motorul nu poate fi pornit prin 
scurtcircuitarea racordurilor 
electrice de la demaror, întrucât 
maşina se poate pune imediat 
în mişcare!

04003744

La umplerea directă a 
rezervorului de soluţie 
nu t rebu ie  să se 
depăşească debitul 
max. de 1000 l/min 
[264 gal/min]!

04004094

Robinet de comutare 
Curăţare interioară/
exterioară (numai la 
maşinile cu opţiunea 
curăţare exterioară) 60016560

60016560

Înainte de a rabatarea 
în interior sau exterior, 
coborâţi complet trenul 
de rulare pentru a 
menţine înălţimea de 
4m [13 ft] la rabatare! 
(Valabil numai pentru 
maşinile exploatate în 
Marea Britanie)

04008247

00000000

Atenţie pericol de coliziune la 
rabatarea parţială manuală 
a timoneriei stropitorii!

60020602

Ins t ruc ţ iun i  pent ru 
stingerea incendiilor 
(valabil numai pentru 
maşinile exploatate în 
Rusia!)

60042548
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Poziţia autocolantelor de siguranţă
(în funcţie de dotare)

Autocolantele de siguranţă cu aditivi „2x“ se află pe ambele părţi ale maşinii.

60016560

1:1

2E05598

50 x 96 mm 2,5 mm

00385738

2014-07-29

gelb, schwarz

CX4

he Draisstraße 19 a - b · 76461 Muggensturm

00385738

l a  t o a t e 
acumula-
toarele cu 
membrană

2x 2x

la toate cele 
4 suspensii 
ale roţilor
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Autocolantele de siguranţă cu aditivi „2x“ se află pe ambele părţi ale maşinii.

Poziţia autocolantelor de siguranţă
(în funcţie de dotare)

la toate acumulatoarele 
cu membrană

la toate cele 
4 suspensii 
ale roţilor

00000000
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Punerea în funcţiune

 INDICAŢIE

Efectuarea acestor lucrări este permisă numai 
persoanelor care au fost instruite în acest sens 
de către firma HORSCH.

AVERTIZARE
La punerea în funcţiune, există un pericol sporit 
de accidente.

 ¾ Respectaţi indicaţiile din capitolul de siguranţă!

Livrare la client
Maşina este de regulă livrată cu un trailer, 
complet montat. 
Dacă pentru transport sunt demontate piese sau 
subansambluri, acestea vor fi remontate la faţa 
locului de către partenerii noştri comerciali sau 
montorii noştri.

Punctele de fixare şi legare sunt indicate prin 
autocolante.
Pentru alte puncte de agăţare, trebuie acordată 
atenţie centrului de greutate şi distribuirii 
greutăţii. În orice caz, aceste puncte trebuie să 
fie numai pe şasiul maşinii.

La toate maşinile, funcţiile hidraulice sunt 
posibile fără instalaţii suplimentare.

Suspensia de nivel pneumatică (numai Leeb 
VL)

Pentru a minimiza înălţimea de transport, 
timoneria pentru suspensia de nivel poate să 
fie decroşată la livrarea la client.

 INDICAŢIE

În regimul de funcţionare standard, timoneria 
trebuie să fie ataşată! În acest sens, prindeţi 
timoneria în şuruburi conform imaginii.

Timoneria pentru suspensia de nivel acroşată

Transport
În funcţie de prevederile naţionale şi lăţimea 
de lucru, transportul pe drumurile publice se 
poate efectua cu maşina sau pe o remorcă sau 
un trailer.

 ¾ Respectaţi manualul de exploatare al 
autovehiculului de transport.

 ¾ Maşina care este transportată pe o remorcă 
sau pe un trailer trebuie asigurată cu chingi 
sau cu alte mijloace ajutătoare.

 ¾ Se vor respecta dimensiunile şi greutăţile 
admisibile pentru transport.

 ¾ Mijloacele de prindere a sarcinilor se vor 
acroşa numai în locurile marcate.

 ¾ Ţineţi cont de centrul de greutate al maşinii 
la încărcare.

 ¾ Toate recipientele stropitoarei trebuie să fie 
golite.
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Instalare
Instruirea operatorului şi prima instalare a maşinii 
sunt efectuate de către angajaţii serviciului de 
asistenţă pentru clienţi HORSCH sau de către 
partenerii de distribuţie. 
Orice utilizare anterioară a maşinii este interzisă.
Maşina poate fi pusă în funcţiune numai după 
instruirea de către lucrătorii noştri / partenerii 
noştri comerciali şi după citirea manualului de 
utilizare.

AVERTIZARE
La lucrările de instalare şi întreţinere curentă 
există pericol sporit de accidente.

 ¾ Înaintea acestor lucrări citiţi manualul de 
exploatare şi familiarizaţi-vă cu maşina.

În funcţie de conţinutul din dotare
 ¾ Scoateţi piesele maşinii care au fost livrate 
neasamblate! 

 ¾ Controlaţi toate asamblările cu filet importante!
 ¾ Gresaţi toate niplurile de gresare!
 ¾ Verificaţi presiunea aerului în anvelope.
 ¾ Verificaţi fixarea şi funcţionarea tuturor 
conexiunilor hidraulice şi furtunurilor!

 ¾ Remediaţi imediat sau solicitaţi remedierea 
defecţiunilor apărute!

Montarea roţilor

 AVERTIZARE

Este permisă numai utilizarea unor anvelope 
avizate corespunzător datelor tehnice.

Jantele potrivite pentru anvelope trebuie să fie 
adecvate pentru sarcinile corespunzătoare!

Prima punere în funcţiune 
a instalaţiei frânei de 
serviciu

 INDICAŢIE

La început, trebuie să se efectueze o frânare 
de încercare în starea goală şi încărcată a 
stropitoarei pentru protecţia plantelor, pentru a 
testa comportamentul de frânare al stropitoarei 
autopropulsate pentru protecţia plantelor. 
Trebuie respectate greutăţii totale admise.

Ecartament
La prima punere în funcţiune reglaţi ecartamentul 
dorit. În acest scop, respectaţi paragraful 
Ecartament.

Înălţime
La prima punere în funcţiune reglaţi înălţimea 
dorită. În acest scop, respectaţi paragraful 
Reglajul înălţimii.

 PRECAUŢIE

În cazul modificării înălţimii, centrul de greutate 
al maşinii se deplasează în sus.

 ¾ Adaptaţ i  corespunzător  maniera de 
conducere.

 ¾ Evitaţi situaţiile extreme, de ex. deplasarea 
pe pante! 

28 MF



Date tehnice Leeb 5.280 / 6.280 / 8.280 VL 
(varianta normă de gaze Stage 3a)

 INDICAŢIE

Sarcina utilă = masa totală admisibilă - masa de bază

 PERICOL

Este interzisă depăşirea sarcinii utile admise. Pericol de accidentare din cauza situaţiilor de 
deplasare instabile!
Determinaţi riguros sarcina utilă şi astfel umplerea admisibilă a utilajului dumneavoastră. Nu toate 
mediile de umplere permit o umplere completă a utilajului.

Tipul maşinii 5.280 VL 6.280 VL 8.280 VL
Autoşasiu

Masă proprie 13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

Masă totală max. admisibilă 
drum public PowerGear / 
HighPowerGear

18.000 / 20.000 kg
[40.000 / 44.000 lbs]

18.000 / 20.000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

18.000 / 20.000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

Lungime max. totală în 
poziţia de transport

11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

Înălţime de transport cu 
suspensia pneumatică 
coborâtă* 

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

Ampatament 4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

Garda la sol*
1,6 m [63 in]

Opţional: 2,0m 
[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]
Motor
FPT (Diesel) N67
Putere 210 kW [280 HP]
Număr cilindri / sistem de răcire 6 / apă / Turbo cu sistem de răcire a aerului de admisie
Capacitate cilindrică 6.700 cm³ [408 cui]
Turaţie nominală 2000 rot/min
Cuplu la turaţie 1035 Nm [763 lb ft] @ 1500 rot/min
Proces de comandă SAE J1939 electric
Capacitate rezervor 450 l [118 gal]
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Tipul maşinii 5.280 VL 6.280 VL 8.280 VL
Transmisie
Tip transmisie Transmisie cu butuc de roată
Zone de lucru Câmp / stradă
Traducere hidrostatic fără trepte

Viteze

Câmp  

0 – 25 km/h [0 – 15 mph] 
Timonerie rabatată în interior

0 – 32 km/h [0 – 20 mph] 
Timonerie rabatată în exterior

Drum public 

0 – 40 km/h [0 – 25 mph]

 0 – 50 km/h [0 – 31 mph]

Sistem de acţionare Tracţiune permanentă integrală
Drum public: începând cu 30 km/h [18 mph] 

tracţiune pe roţile faţă
Tren de rulare / osii
Osie faţă / osie spate Suspensie independentă a roţilor la cadrul glisant
Suspensie Suspensie pneumatică
Direcţie
Osie faţă hidraulic

Osie spate
hidraulic-electric

centrare automată şi blocare la deplasarea pe 
drumuri publice

Tipuri de mecanisme de direcţie numai direcţie osie faţă / direcţie integrală cu 
autocentrare / direcţie manuală / mod pantă

Instalaţie de frânare
Frână de serviciu osie faţă / osie spate Frână de înaltă performanţă + lamelă
Frână de imobilizare Lamele umede frână cu arcuri la toate cele 4 roţi
Instalaţie hidraulică
1. Pompă principală (pompă de stropire/
ventilator) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

2. Pompă principală (echipament hidraulic 
de lucru) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

Putere 320 l/min [84 gal/min]
Presiune de lucru 200 bari [2.900 psi]
Rezervor hidraulic 100 l [26 gal]
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Tipul maşinii 5.280 VL 6.280 VL 8.280 VL
Sistem electronic de bord
Tensiune de lucru 12 V
Baterie 12 V [180 Ah]
Generator trifazic 12 V / 200 A
Demaror 12 V / 4 kW
Structura
Lăţimi parţiale min / max (bucăţi)
Modulare în frecvenţă Comutare duze individuale
Duze pneumatice 6 / 42
Înălţime de lucru* 300 - 2800 mm [12 - 110 in]

Putere pompă centrifugală 1000 l/min [264 gal/min]
la 0 bari [psi] – înălţimea de aspirare = înălţimea pompei

Presiune max. de lucru 8 bari [116 psi]

Viteză de lucru 4 – 32 km/h
[2.5 – 20 mph]

Rezervor de soluţie

Volum nominal rezervor de soluţie 5000 l 
[1.300 gal]

6000 l
[1.600 gal]

8000 l
[2.100 gal]

Volum efectiv rezervor de soluţie 5500 l
[1.450 gal]

6400 l 
[1.700 gal]

8400 l
[2200 gal]

Recipient de apă proaspătă 750 l 
[200 gal]

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 15 l 
[4 gal]

Ecluză de umplere plastic 35 l 
[9 gal]

Ecluză de umplere oţel superior (opţiune) 52 l 
[14 gal]

Timonerie stropitoare
Lăţimi de lucru 17 / 30 m   5 segmente
(lăţime de lucru redusă) (17) / 36 m   5 segmente

[58 / 100 ft  5 segmente]
[(58) / 120 ft   5 segmente]
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Tipul maşinii 5.280 VL 6.280 VL 8.280 VL
Cantitate reziduală tehnică, inclusiv pompă ***
• Nivel la cerere
• Curbă de nivel

15 % sens de deplasare spre stânga la cerere
15 % sens de deplasare spre dreapta la cerere

• Curbă înclinată 
pe pantă în sus 15 % la cerere
pe pantă în jos 15 % la cerere

Cuplaj central cuplaj electric, pneumatic 
duză individuală

Reglare a presiunii de stropire electric

Presiune stropire - domeniu de reglare 1 bar – 8 bari 
[0.07 psi – 0.55 psi]

Indicator presiune de stropire digital
Filtru de presiune Ochiuri de 80 (50/100)

Agitator mecanic reglabil până la 4 trepte / cu posibilitate de 
deconectare

Reglaj cantitate răspândită În funcţie de viteză prin intermediul calculatorului 
de joburi

Înălţime duze* la garda la sol 1,6 m [62 in] 300 – 2800 mm [11 – 110 in]
Înălţime duze* la garda la sol 2,0 m [78 in] 700 – 3200 mm [28 – 125 in]
Toate dimensiunile şi greutăţile depind de lăţimea timoneriei, garnitura de pneuri şi dotare.
 *   Date în funcţie de garnitura de pneuri selectată
**  Deplasarea pe aceste înclinaţii este posibilă, însă trebuie să luaţi în considerare restricţii 
în ceea ce priveşte cantitatea tehnică reziduală, răspândirea cantităţii reziduale, golirea prin 
aspirare a rezervorului, afişarea nivelului de umplere, precizia de răspândire
***  în funcţie de varianta timoneriei, inclusiv utilizarea funcţiei Air

INDICAȚIE: • Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, ca urmare a procesului permanent de elaborare de noi soluţii tehnice.
• Dimensiunile pot diferi în funcţie de dotarea utilajului şi varianta de execuţie a timoneriei.
• Masa maşinii depinde de varianta de execuţie.
• Înălţimile şi lăţimile de transport admise pentru circulaţia pe drumurile publice pot fi diferite de la o ţară la alta. 

Respectaţi prevederile naţionale de omologare.
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Date tehnice Leeb 5.300 / 6.300 / 8.300 VL 
(varianta normă de gaze Stage 5)

 INDICAŢIE

Sarcina utilă = masa totală admisibilă - masa de bază

 PERICOL

Este interzisă depăşirea sarcinii utile admise. Pericol de accidentare din cauza situaţiilor de 
deplasare instabile!
Determinaţi riguros sarcina utilă şi astfel umplerea admisibilă a utilajului dumneavoastră. Nu toate 
mediile de umplere permit o umplere completă a utilajului.

Tipul maşinii 5.300 VL 6.300 VL 8.300 VL
Autoşasiu

Masă proprie 13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 

lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 

lbs]
Masă totală max. admisibilă 
drum public PowerGear / 
HighPowerGear

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs]

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

Lungime max. totală în 
poziţia de transport

11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

Înălţime de transport cu 
suspensia pneumatică 
coborâtă* 

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

Ampatament 4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

Garda la sol*
1,6 m [63 in]

Opţional: 2,0m 
[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]
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Tipul maşinii 5.300 VL 6.300 VL 8.300 VL
Motor
FPT (Diesel) N67
Putere 230 kW [310 HP]
Număr cilindri / sistem de răcire 6 / apă / Turbo cu sistem de răcire a aerului de admisie
Capacitate cilindrică 6.700 cm³ [408 cui]
Turaţie nominală 2000 rot/min
Cuplu la turaţie 1160 Nm [855 lb ft] @ 1500 rot/min
Proces de comandă SAE J1939 electric
Capacitate rezervor 450 l [118 gal]
Capacitate rezervor AdBlue aprox. 45 [11 gal]
Transmisie
Tip transmisie Transmisie cu butuc de roată
Zone de lucru Câmp / stradă
Traducere hidrostatic fără trepte

Viteze

Câmp  

0 – 25 km/h [0 – 15 mph] 
Timonerie rabatată în interior

0 – 32 km/h [0 – 20 mph] 
Timonerie rabatată în exterior

Drum public 

0 – 40 km/h [0 – 25 mph]

 0 – 50 km/h [0 – 31 mph]

Sistem de acţionare Tracţiune permanentă integrală
Drum public: începând cu 30 km/h [18 mph] 

tracţiune pe roţile faţă
Tren de rulare / osii
Osie faţă / osie spate Suspensie independentă a roţilor la cadrul glisant
Suspensie Suspensie pneumatică
Direcţie
Osie faţă hidraulic

Osie spate
hidraulic-electric

centrare automată şi blocare la deplasarea pe 
drumuri publice

Tipuri de mecanisme de direcţie numai direcţie osie faţă / direcţie integrală cu 
autocentrare / direcţie manuală / mod pantă

34 35



Tipul maşinii 5.300 VL 6.300 VL 8.300 VL
Instalaţie de frânare
Frână de serviciu osie faţă / osie spate Frână de înaltă performanţă + lamelă
Frână de imobilizare Lamele umede frână cu arcuri la toate cele 4 roţi
Instalaţie hidraulică
1. Pompă principală (pompă de stropire/
ventilator) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

2. Pompă principală (echipament hidraulic 
de lucru) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

Putere 320 l/min [84 gal/min]
Presiune de lucru 200 bari [2.900 psi]
Rezervor hidraulic 100 l [26 gal]
Sistem electronic de bord
Tensiune de lucru 12 V
Baterie 12 V (180 Ah)
Generator trifazic 12 V / 200 A
Demaror 12 V / 4 kW
Structura
Lăţimi parţiale min / max (bucăţi)
Modulare în frecvenţă Comutare duze individuale
Duze pneumatice 6 / 42
Înălţime de lucru* 300 - 2800 mm [12 - 110 in]

Putere pompă centrifugală 1000 l/min [264 gal/min]
la 0 bari [psi] – înălţimea de aspirare = înălţimea pompei

Presiune max. de lucru 8 bari [116 psi]

Viteză de lucru 4 – 32 km/h
[2.5 – 20 mph]

Rezervor de soluţie

Volum nominal rezervor de soluţie 5000 l 
[1.300 gal]

6000 l
[1.600 gal]

8000 l
[2.100 gal]

Volum efectiv rezervor de soluţie 5500 l
[1.450 gal]

6400 l 
[1.700 gal]

8400 l
[2200 gal]

Recipient de apă proaspătă 750 l 
[200 gal]

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 15 l 
[4 gal]

Ecluză de umplere plastic 35 l 
[9 gal]

Ecluză de umplere oţel superior (opţiune) 52 l 
[14 gal]
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Tipul maşinii 5.300 VL 6.300 VL 8.300 VL
Timonerie stropitoare
Lăţimi de lucru 17 / 30 m   5 segmente

(17) / 36 m   5 segmente
[58 / 100 ft  5 segmente]

[(58) / 120 ft   5 segmente]
Cantitate reziduală tehnică, inclusiv pompă ***
• Nivel la cerere
• Curbă de nivel

15 % sens de deplasare spre stânga la cerere
15 % sens de deplasare spre dreapta la cerere

• Curbă înclinată 
pe pantă în sus 15 % la cerere
pe pantă în jos 15 % la cerere

Cuplaj central cuplaj electric, pneumatic duză individuală
Reglare a presiunii de stropire electric

Presiune stropire - domeniu de reglare 1 bar – 8 bari 
[0.07 psi – 0.55 psi]

Indicator presiune de stropire digital
Filtru de presiune Ochiuri de 80 (50/100)

Agitator mecanic reglabil până la 4 trepte / cu posibilitate de 
deconectare

Reglaj cantitate răspândită În funcţie de viteză prin intermediul calculatorului 
de joburi

Înălţime duze* la garda la sol 1,6 m [62 in] 300 – 2800 mm [11 – 110 in]
Înălţime duze* la garda la sol 2,0 m [78 in] 700 – 3200 mm [28 – 125 in]
Toate dimensiunile şi greutăţile depind de lăţimea timoneriei, garnitura de pneuri şi dotare.
 *   Date în funcţie de garnitura de pneuri selectată
**    Deplasarea pe aceste înclinaţii este posibilă, însă trebuie să luaţi în considerare restricţii în ceea ce priveşte 

cantitatea tehnică reziduală, răspândirea cantităţii reziduale, golirea prin aspirare a rezervorului, afişarea nivelului 
de umplere, precizia de răspândire

***  în funcţie de varianta timoneriei, inclusiv utilizarea funcţiei Air

INDICAȚIE: • Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, ca urmare a procesului permanent de elaborare de noi soluţii tehnice.
• Dimensiunile pot diferi în funcţie de dotarea utilajului şi varianta de execuţie a timoneriei.
• Masa maşinii depinde de varianta de execuţie.
• Înălţimile şi lăţimile de transport admise pentru circulaţia pe drumurile publice pot fi diferite de la o ţară la alta. 

Respectaţi prevederile naţionale de omologare.
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Date tehnice Leeb 5.280 / 6.280 VN  
(varianta normă de gaze Stage 3a)

 INDICAŢIE

Sarcina utilă = masa totală admisibilă - masa de bază

 PERICOL

Este interzisă depăşirea sarcinii utile admise. Pericol de accidentare din cauza situaţiilor de 
deplasare instabile!
Determinaţi riguros sarcina utilă şi astfel umplerea admisibilă a utilajului dumneavoastră. Nu toate 
mediile de umplere permit o umplere completă a utilajului.

Tipul maşinii 5.280 VN 6.280 VN
Autoşasiu

Masă proprie 13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

Masă totală max. admisibilă drum public 
PowerGear / HighPowerGear

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs]

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

Lungime max. totală în poziţia de transport 11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

Înălţime de transport cu suspensia 
pneumatică coborâtă* 

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

Ampatament 4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

Garda la sol*
1,6 m [63 in]

Opţional: 2,0m 
[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]
Motor
FPT (Diesel) N67
Putere 210 kW [280 HP]

Număr cilindri / sistem de răcire 6 / apă / Turbo cu sistem de răcire a aerului de 
admisie

Capacitate cilindrică 6.700 cm³ [408 cui]
Turaţie nominală 2000 rot/min
Cuplu la turaţie 1035 Nm [763 lb ft] @ 1500 rot/min
Proces de comandă SAE J1939 electric
Capacitate rezervor 450 l [118 gal]
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Tipul maşinii 5.280 VN 6.280 VN
Transmisie
Tip transmisie Transmisie cu butuc de roată
Zone de lucru Câmp / stradă
Traducere hidrostatic fără trepte

Viteze

Câmp  

0 – 25 km/h [0 – 15 mph] 
Timonerie rabatată în 

interior
0 – 32 km/h [0 – 20 mph] 

Timonerie rabatată în 
exterior

Drum public 

0 – 40 km/h [0 – 25 mph]

 0 – 50 km/h [0 – 31 mph]

Sistem de acţionare Tracţiune permanentă integrală
Drum public: începând cu 30 km/h [18 mph] 

tracţiune pe roţile faţă
Tren de rulare / osii
Osie faţă / osie spate Suspensie independentă a roţilor la cadrul glisant
Suspensie Suspensie pneumatică
Direcţie
Osie faţă hidraulic

Osie spate
hidraulic-electric

centrare automată şi blocare la deplasarea pe 
drumuri publice

Tipuri de mecanisme de direcţie numai direcţie osie faţă / direcţie integrală cu 
autocentrare / direcţie manuală / mod pantă

Instalaţie de frânare
Frână de serviciu osie faţă / osie spate Frână de înaltă performanţă + lamelă
Frână de imobilizare Lamele umede frână cu arcuri la toate cele 4 roţi
Instalaţie hidraulică
1. Pompă principală (pompă de stropire/
ventilator) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

2. Pompă principală (echipament hidraulic 
de lucru) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

Putere 320 l/min [84 gal/min]
Presiune de lucru 200 bari [2.900 psi]
Rezervor hidraulic 100 l [26 gal]
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Tipul maşinii 5.280 VN 6.280 VN
Sistem electronic de bord
Tensiune de lucru 12 V
Baterie 12 V [180 Ah]
Generator trifazic 12 V / 200 A
Demaror 12 V / 4 kW
Structura
Lăţimi parţiale min / max (bucăţi)
Modulare în frecvenţă Comutare duze individuale
Duze pneumatice 6 / 42
Înălţime de lucru* 300 - 2800 mm [12 - 110 in]

Putere pompă centrifugală
1000 l/min [264 gal/min]

la 0 bari [psi] – înălţimea de aspirare = înălţimea 
pompei

Presiune max. de lucru 8 bari [116 psi]

Viteză de lucru 4 – 32 km/h
[2.5 – 20 mph]

Rezervor de soluţie

Volum nominal rezervor de soluţie 5000 l 
[1.300 gal]

6000 l
[1.600 gal]

Volum efectiv rezervor de soluţie 5500 l
[1.450 gal]

6400 l 
[1.700 gal]

Recipient de apă proaspătă 750 l 
[200 gal]

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 15 l 
[4 gal]

Ecluză de umplere plastic 35 l 
[9 gal]

Ecluză de umplere oţel superior (opţiune) 52 l 
[14 gal]

Timonerie stropitoare
Lăţimi de lucru 17 / 30 m   5 segmente
(lăţime de lucru redusă) (17) / 36 m   5 segmente

[58 / 100 ft  5 segmente]
[(58) / 120 ft   5 segmente]
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Tipul maşinii 5.280 VN 6.280 VN
Cantitate reziduală tehnică, inclusiv pompă ***
• Nivel la cerere
• Curbă de nivel

15 % sens de deplasare spre stânga la cerere
15 % sens de deplasare spre dreapta la cerere

• Curbă înclinată 
pe pantă în sus 15 % la cerere
pe pantă în jos 15 % la cerere

Cuplaj central cuplaj electric, pneumatic 
duză individuală

Reglare a presiunii de stropire electric

Presiune stropire - domeniu de reglare 1 bar – 8 bari 
[0.07 psi – 0.55 psi]

Indicator presiune de stropire digital
Filtru de presiune Ochiuri de 80 (50/100)

Agitator mecanic reglabil până la 4 trepte / cu posibilitate de 
deconectare

Reglaj cantitate răspândită În funcţie de viteză prin intermediul calculatorului 
de joburi

Înălţime duze* la garda la sol 1,6 m [62 in] 300 – 2800 mm [11 – 110 in]
Înălţime duze* la garda la sol 2,0 m [78 in] 700 – 3200 mm [28 – 125 in]
Toate dimensiunile şi greutăţile depind de lăţimea timoneriei, garnitura de pneuri şi dotare.
 *   Date în funcţie de garnitura de pneuri selectată
**    Deplasarea pe aceste înclinaţii este posibilă, însă trebuie să luaţi în considerare restricţii în 

ceea ce priveşte cantitatea tehnică reziduală, răspândirea cantităţii reziduale, golirea prin 
aspirare a rezervorului, afişarea nivelului de umplere, precizia de răspândire

***  în funcţie de varianta timoneriei, inclusiv utilizarea funcţiei Air

INDICAȚIE: • Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, ca urmare a procesului permanent de elaborare de noi soluţii tehnice.
• Dimensiunile pot diferi în funcţie de dotarea utilajului şi varianta de execuţie a timoneriei.
• Masa maşinii depinde de varianta de execuţie.
• Înălţimile şi lăţimile de transport admise pentru circulaţia pe drumurile publice pot fi diferite de la o ţară la alta. 

Respectaţi prevederile naţionale de omologare.
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Date tehnice Leeb 5.300 / 6.300 VN (varianta 
normă de gaze Stage 5)

 INDICAŢIE

Sarcina utilă = masa totală admisibilă - masa de bază

 PERICOL

Este interzisă depăşirea sarcinii utile admise. Pericol de accidentare din cauza situaţiilor de 
deplasare instabile!
Determinaţi riguros sarcina utilă şi astfel umplerea admisibilă a utilajului dumneavoastră. Nu toate 
mediile de umplere permit o umplere completă a utilajului.

Tipul maşinii 5.300 VN 6.300 VN
Autoşasiu

Masă proprie 13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

13000-14500 kg
[28.600 - 32.000 lbs]

Masă totală max. admisibilă drum public 
PowerGear / HighPowerGear

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs]

18000 / 20000 kg
[40.000 / 44.000 lbs

Lungime max. totală în poziţia de 
transport

11,7 m
[460 in]

11,7 m
[460 in]

Înălţime de transport cu suspensia 
pneumatică coborâtă* 

3,9 m 
[152 in]

3,9 m 
[152 in]

Ampatament 4,3 m 
[169 in]

4,3 m 
[169 in]

Garda la sol*
1,6 m [63 in]

Opţional: 2,0m 
[70 in]

1,6 m [63 in]
Opţional: 2,0m 

[70 in]
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Tipul maşinii 5.300 VN 6.300 VN
Motor
FPT (Diesel) N67
Putere 230 kW [310 HP]

Număr cilindri / sistem de răcire 6 / apă / Turbo cu sistem de răcire a aerului de 
admisie

Capacitate cilindrică 6.700 cm³ [408 cui]
Turaţie nominală 2000 rot/min
Cuplu la turaţie 1160 Nm [855 lb ft] @ 1500 rot/min
Proces de comandă SAE J1939 electric
Capacitate rezervor 450 l [118 gal]
Capacitate rezervor AdBlue aprox. 45 [11 gal]
Transmisie
Tip transmisie Transmisie cu butuc de roată
Zone de lucru Câmp / stradă
Traducere hidrostatic fără trepte

Viteze

Câmp  

0 – 25 km/h [0 – 15 mph] 
Timonerie rabatată în 

interior
0 – 32 km/h [0 – 20 mph] 

Timonerie rabatată în 
exterior

Drum public 

0 – 40 km/h [0 – 25 mph]

 0 – 50 km/h [0 – 31 mph]

Sistem de acţionare Tracţiune permanentă integrală
Drum public: începând cu 30 km/h [18 mph] 

tracţiune pe roţile faţă
Tren de rulare / osii
Osie faţă / osie spate Suspensie independentă a roţilor la cadrul glisant
Suspensie Suspensie hidropneumatică
Direcţie
Osie faţă hidraulic

Osie spate
hidraulic-electric

centrare automată şi blocare la deplasarea pe 
drumuri publice

Tipuri de mecanisme de direcţie numai direcţie osie faţă / direcţie integrală cu 
autocentrare / direcţie manuală / mod pantă
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Tipul maşinii 5.300 VN 6.300 VN
Instalaţie de frânare
Frână de serviciu osie faţă / osie spate Frână de înaltă performanţă + lamelă
Frână de imobilizare Lamele umede frână cu arcuri la toate cele 4 roţi
Instalaţie hidraulică
1. Pompă principală (pompă de stropire/
ventilator) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

2. Pompă principală (echipament hidraulic 
de lucru) pompă cu debit variabil controlată de cantitate

Putere 320 l/min [84 gal/min]
Presiune de lucru 200 bari [2.900 psi]
Rezervor hidraulic 100 l [26 gal]
Sistem electronic de bord
Tensiune de lucru 12 V
Baterie 12 V (180 Ah)

Generator trifazic 12 V / 200 A

Demaror 12 V / 4 kW
Structura
Lăţimi parţiale min / max (bucăţi)
Modulare în frecvenţă Comutare duze individuale
Duze pneumatice 6 / 42
Înălţime de lucru* 300 - 2800 mm [12 - 110 in]

Putere pompă centrifugală 1000 l/min [264 gal/min]
la 0 bari [psi] – înălţimea de aspirare = înălţimea pompei

Presiune max. de lucru 8 bari [116 psi]

Viteză de lucru 4 – 32 km/h
[2.5 – 20 mph]

Rezervor de soluţie

Volum nominal rezervor de soluţie 5000 l 
[1.300 gal]

6000 l
[1.600 gal]

Volum efectiv rezervor de soluţie 5500 l
[1.450 gal]

6400 l 
[1.700 gal]

Recipient de apă proaspătă 750 l 
[200 gal]

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 15 l 
[4 gal]

Ecluză de umplere plastic 35 l 
[9 gal]

Ecluză de umplere oţel superior (opţiune) 52 l 
[14 gal]
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Tipul maşinii 5.300 VN 6.300 VN
Timonerie stropitoare
Lăţimi de lucru 17 / 30 m   5 segmente

(17) / 36 m   5 segmente
[58 / 100 ft  5 segmente]

[(58) / 120 ft   5 segmente]
Cantitate reziduală tehnică, inclusiv pompă ***
• Nivel la cerere
• Curbă de nivel

15 % sens de deplasare spre stânga la cerere
15 % sens de deplasare spre dreapta la cerere

• Curbă înclinată 
pe pantă în sus 15 % la cerere
pe pantă în jos 15 % la cerere

Cuplaj central cuplaj electric, pneumatic 
duză individuală

Reglare a presiunii de stropire electric

Presiune stropire - domeniu de reglare 1 bar – 8 bari 
[0.07 psi – 0.55 psi]

Indicator presiune de stropire digital
Filtru de presiune Ochiuri de 80 (50/100)

Agitator mecanic reglabil până la 4 trepte / cu posibilitate de 
deconectare

Reglaj cantitate răspândită În funcţie de viteză prin intermediul calculatorului 
de joburi

Înălţime duze* la garda la sol 1,6 m [62 in] 300 – 2800 mm [11 – 110 in]
Înălţime duze* la garda la sol 2,0 m [78 in] 700 – 3200 mm [28 – 125 in]
Toate dimensiunile şi greutăţile depind de lăţimea timoneriei, garnitura de pneuri şi dotare.
 *   Date în funcţie de garnitura de pneuri selectată
**    Deplasarea pe aceste înclinaţii este posibilă, însă trebuie să luaţi în considerare restricţii în ceea ce priveşte 

cantitatea tehnică reziduală, răspândirea cantităţii reziduale, golirea prin aspirare a rezervorului, afişarea nivelului 
de umplere, precizia de răspândire

***  în funcţie de varianta timoneriei, inclusiv utilizarea funcţiei Air

Toate dimensiunile şi greutăţile depind de lăţimea timoneriei, garnitura de pneuri şi dotare.
 *   Date în funcţie de garnitura de pneuri selectată
**    Deplasarea pe aceste înclinaţii este posibilă, însă trebuie să luaţi în considerare restricţii în ceea ce priveşte 

cantitatea tehnică reziduală, răspândirea cantităţii reziduale, golirea prin aspirare a rezervorului, afişarea nivelului 
de umplere, precizia de răspândire

***  în funcţie de varianta timoneriei, inclusiv utilizarea funcţiei Air

INDICAȚIE: • Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, ca urmare a procesului permanent de elaborare de noi soluţii tehnice.
• Dimensiunile pot diferi în funcţie de dotarea utilajului şi varianta de execuţie a timoneriei.
• Masa maşinii depinde de varianta de execuţie.
• Înălţimile şi lăţimile de transport admise pentru circulaţia pe drumurile publice pot fi diferite de la o ţară la alta. Res-

pectaţi prevederile naţionale de omologare.
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Plăcuţa de fabricaţie
Plăcuţa de fabricaţie cu marcajul CE se află pe şasiu pe partea dreaptă a maşinii. În funcţie de 
versiunea curentă de model, respectaţi plăcuţa de fabricaţie corectă!
Indicaţii pe plăcuţa de fabricaţie:

 bar

 l

Made in Germany

m

Kleegartenstraße 54
D-94405 Landau a. d. Isar
www.horsch.com

A-3:

A-2:

A-1:

kg

Application Systems GmbH

kg

kg

kg

T-3T-2T-1
B-1

B-2

B-3

B-4 V2

pmax

P

V1

 l

 kW

kg

Număr şasiu

Denumire model

Putere motor

Presiune 
în sistem 
stropitoare
Volum 
rezervor de 
soluţie
Volum rezervor 
pentru apă 
proaspătă

An de 
fabricaţie

Cotă în 
starea goală

Masa totală

sarcina admisibilă 
pe osie faţă

sarcina admisibilă 
pe osie spate

sarcină pe osie 
admisibilă 3. Axă

sarcini de 
suspendare 
admisibile*

Număr de omo-
logare Notaţie tip

*sarcini de suspendare admisibile (pentru maşini cu inele de tracţiune)
B-1 nefrânat T-1 Vehicul remorcă cu oişte
B-2 Frână prin reacţiune T-2 Vehicul remorcă cu oişte rigidă
B-3 frânat hidraulic T-3 Vehicul remorcă cu osie centrală
B-4 frânat pneumatic
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Dimensiuni

Date în mm

Leeb 5.280 / 6.280 / 8.280 VL
Leeb 5.300 / 6.300 / 8.300 VL

11656

4300

2670

3
8
7
5

3050 / 4450

4300

11656

2670

3050/4450

38
75

Leeb 5.280 / 6.280 VN
Leeb 5.300 / 6.300 VN

2978

38
75

11656
11656

4300
4300

INDICAȚIE: • Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, ca urmare a procesului permanent de elaborare de noi soluţii tehnice.
• Dimensiunile pot varia în funcţie de dotarea maşinii şi varianta de execuţie a timoneriei.
• Masa maşinii depinde de varianta de execuţie.
• Înălţimile şi lăţimile de transport admise pentru circulaţia pe drumurile publice pot fi diferite de la o ţară la alta. Res-

pectaţi prevederile naţionale de omologare.
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Greutatea şi garnitura de pneuri
Masa totală admisibilă a maşinii este valoarea mai mică dintre:

 ¾ sarcina admisibilă pe axă (PowerGear / High PowerGear)
 ¾ capacitatea portantă admisibilă a pneurilor celor patru roţi

 INDICAŢIE

În timpul utilizării maşinii, masa totală admisibilă nu are voie să depăşească valorile din prescripţiile 
specifice ţării.

Valorile pentru determinarea masei totale admisibile pot fi găsite în următoarele tabele.

Dimensiunea flanşei
Leeb VL cadru de 
bază îngust 2,67 - 3,57 m

Leeb VL cadru de 
bază lat 3,07 - 4,17 m

Leeb VN 2,32 - 3,07 m

 INDICAŢIE

Indicaţiile corespund stării actuale la întocmirea manualului de utilizare. Pentru informaţii detaliate, 
luaţi legătura cu producător ul de pneuri respectiv.

 INDICAŢIE

Viteza maximă posibilă depinde de avizarea autovehiculului!

 AVERTIZARE

Nu selectaţi niciodată o presiune a aerului mai redusă decât cea mai mică valoare din tabelul de 
mai sus.
Pericol de accident! Stabilitatea autovehiculului nu mai este garantată.
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Ceat Farmax RC 380/90 R46
Index sarcină: 165B
Adâncime de presare: +35

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,60 - 3,50 m
[102 - 137 in]

3,00 - 4,10 m
[118 - 161 in]

2,25 -3,00 m
[89 - 118 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

3,5 bari 5120 kg 4570 kg 4270 kg

3,20 m / 3,10 m
[126 in / 122 in]

3,60 m / 3,49 m
[142 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[51 psi] [11288 lbs] [10075 lbs] [9414 lbs]
4 bari 5540 kg 4940 kg 4620 kg
[58 psi] [12214 lbs] [10890 lbs] [10185 lbs]
4,4 bari 5870 kg 5230 kg 4890 kg
[64 psi] [12941 lbs] [11530 lbs] [10780 lbs]
4,8 bari 6180 kg 5510 kg 5150 kg
[70 psi] [13625 lbs] [12148 lbs] [11354 lbs]

Alliance 350 380/105 R50
Index sarcină: 168 D
Adâncime de presare: +35

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,60 - 3,50 m
[102 - 137 in]

3,00 - 4,10 m
[118 - 161 in]

2,25 -3,00 m
[89 - 118 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,2 bari 3100 kg 2870 kg 2750 kg

3,20 m / 3,10 m
[126 in / 122 in]

3,60 m / 3,49 m
[142 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[17 psi] [6834 lbs] [6327 lbs] [6062 lbs]
2 bari 4180 kg 3870 kg 3710 kg
[29 psi] [9215 lbs] [8532 lbs] [8179 lbs]
2,8 bari 5870 kg 4710 kg 4520 kg
[41 psi] [11244 lbs] [10384 lbs] [9965 lbs]
3,6 bari 5900 kg 5450 kg 5230 kg
[52 psi] [13007 lbs] [12015 lbs] [11530 lbs]
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BKT Agrimax Spargo VF 380/105 R 50
Index sarcină: 179D
Adâncime de presare: +35

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,60 - 3,50 m
[102 - 137 in]

3,00 - 4,10 m
[118 - 161 in]

2,25 -3,00 m
[89 - 118 in]

Sarcină maximă admisibilă

lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

2,2 bari 5195 kg 5195 kg 5195 kg

3,20 m / 3,10 m
[126 in / 122 in]

3,60 m / 3,49 m
[142 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[32 psi] [11453 lbs] [11453 lbs] [11453 lbs]
2,6 bari 5735 kg 5735 kg 5735 kg
[87 psi] [12644 lbs] [12644 lbs] [12644 lbs]
3,2 bari 6510 kg 6510 kg 6510 kg
[46 psi] [14352 lbs] [14352 lbs] [14352 lbs]
3,6 bari 6900 kg 6900 kg 6900 kg
[52 psi] [15212 lbs] [15212 lbs] [15212 lbs]

Mitas HC 2000 VF 380/105 R54
Index sarcină: 168B
Adâncime de presare: +35

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,60 - 3,50 m
[102 - 137 in]

3,00 - 4,10 m
[118 - 161 in]

2,25 -3,00 m
[89 - 118 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,2 bari 4160 kg 4000 kg 4000 kg

3,20 m / 3,10 m
[126 in / 122 in]

3,60 m / 3,49 m
[142 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[17 psi] [9171 lbs] [8818 lbs] [8818 lbs]
1,6 bari 4940 kg 4750 kg 4750 kg
[23 psi] [10891 lbs] [10472 lbs] [10472 lbs]
2,0 bari 5510 kg 5300 kg 5300 kg
[29 psi] [12147 lbs] [11685 lbs] [11685 lbs]
2,4 bari 5825 kg 5600 kg 5600 kg
[35 psi] [12842 lbs] [12346 lbs] [12346 lbs]
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Michelin SprayBib VF 420/95 R50
Index sarcină: 177D
Adâncime de presare: +35

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,60 - 3,50 m
[102 - 137 in]

3,00 - 4,10 m
[118 - 161 in]

2,25 -3,00 m
[89 - 118 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,8 bari 5150 kg 5150 kg 5150 kg

3,20 m / 3,10 m
[126 in / 122 in]

3,60 m / 3,49 m
[142 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[26 psi] [11354 lbs] [11354 lbs] [11354 lbs]
2,4 bari 5800 kg 5800 kg 5800 kg
[35 psi] [12787 lbs] [12787 lbs] [12787 lbs]
3,0 bari 6625 kg 6625 kg 6625 kg
[44 psi] [14606 lbs] [14606 lbs] [14606 lbs]
3,6 bari 7300 kg 7300 kg 7300 kg
[52 psi] [16094 lbs] [16094 lbs] [16094 lbs]

Alliance Agriflex 354+ VF 480/80 R50
Index sarcină: 171D
Adâncime de presare: 0

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,67 - 3,57 m
[105 - 141 in]

3,07 - 4,17 m
[121 - 164 in]

2,32 -3,07 m
[91 - 121 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

0,8 bari 3350 kg 3350 kg 3350 kg

3,30 m / 3,10 m
[130 in / 122 in]

3,70 m / 3,49 m
[146 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[12 psi] [7385 lbs] [7385 lbs] [7385 lbs]
1,2 bari 4250 kg 4250 kg 4250 kg
[17 psi] [9370 lbs] [9370 lbs] [9370 lbs]
1,8 bari 5450 kg 5450 kg 5450 kg
[26 psi] [12015 lbs] [12015 lbs] [12015 lbs]
2,4 bari 6150 kg 6150 kg 6150 kg
[35 psi] [13558 lbs] [13558 lbs] [13558 lbs]
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Alliance Agriflex 354+ VF 480/80 R50
Index sarcină: 176D
Adâncime de presare: 0

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,67 - 3,57 m
[105 - 141 in]

3,07 - 4,17 m
[121 - 164 in]

2,32 -3,07 m
[91 - 121 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

0,8 bari 3875 kg 3875 kg 3875 kg

3,30 m / 3,10 m
[130 in / 122 in]

3,70 m / 3,49 m
[146 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[12 psi] [8543 lbs] [8543 lbs] [8543 lbs]
1,2 bari 5000 kg 5000 kg 5000 kg
[17 psi] [11023 lbs] [11023 lbs] [11023 lbs]
1,6 bari 6000 kg 6000 kg 6000 kg
[23 psi] [13228 lbs] [13228 lbs] [13228 lbs]
2,2 bari 6900 kg 6900 kg 6900 kg
[35 psi] [15212 lbs] [15212 lbs] [15212 lbs]

Alliance Agriflex 354+ VF 520/85 R46
Index sarcină: 170D
Adâncime de presare: -15

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,70 - 3,60 m
[106 - 142 in]

3,10 - 4,20 m
[122 - 165 in]

2,35 -3,10 m
[93 - 122 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,0 bari 4375 kg 4375 kg 4375 kg

3,30 m / 3,10 m
[130 in / 122 in]

3,70 m / 3,49 m
[146 in / 137 in]

2,98 m / 2,98 m
[117 in / 117 in]

[15 psi] [9645 lbs] [9645 lbs] [9645 lbs]
1,2 bari 4875 kg 4875 kg 4875 kg
[17 psi] [10748 lbs] [10748 lbs] [10748 lbs]
1,4 bari 5450 kg 5450 kg 5450 kg
[20 psi] [12015 lbs] [12015 lbs] [12015 lbs]
1,6 bari 6900 kg 6900 kg 6900 kg
[23 psi] [13228 lbs] [13228 lbs] [13228 lbs]
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BKT Agrimax RT 765 620/70 R46
Index sarcină: 162D
Adâncime de presare: -65

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,80 - 3,70 m
[110 - 146 in]

3,20 - 4,30 m
[126 - 169 in]

2,45 -3,20 m
[96 - 126 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,0 bari 3990 kg 3800 kg 3645 kg

3,60 m / 3,10 m
[142 in / 122 in]

4,00 m / 3,49 m
[157 in / 137 in]

3,07 m / 2,98 m
[121 in / 117 in]

[15 psi] [8796 lbs] [8378 lbs] [8036 lbs]
1,2 bari 4485 kg 4270 kg 4095 kg
[17 psi] [9888 lbs] [9414 lbs] [9028 lbs]
1,4 bari 4975 kg 4740 kg 4545 kg
[20 psi] [10968 lbs] [10450 lbs] [10020 lbs]
1,6 bari 5465 kg 5205 kg 4990 kg
[23 psi] [12048 lbs] [11475 lbs] [11001 lbs]

Alliance Multistar 376 620/70 R46
Index sarcină: 162A8
Adâncime de presare: -65

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 22000 kg
[48500 lbs]

25000 kg 
[55115 lbs]

2,80 - 3,70 m
[110 - 146 in]

3,20 - 4,30 m
[126 - 169 in]

2,45 -3,20 m
[96 - 126 in]

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

1,0 bari 3950 kg 3650 kg 3500 kg

3,60 m / 3,10 m
[142 in / 122 in]

4,00 m / 3,49 m
[157 in / 137 in]

3,07 m / 2,98 m
[121 in / 117 in]

[15 psi] [8708 lbs] [8047 lbs] [7716 lbs]
1,2 bari 4380 kg 4050 kg 3890 kg
[17 psi] [9656 lbs] [8923 lbs] [8576 lbs]
1,4 bari 4800 kg 4430 kg 4250 kg
[20 psi] [10582 lbs] [9766 lbs] [9370 lbs]
1,6 bari 5180 kg 4750 kg 4590 kg
[23 psi] [11420 lbs] [10472 lbs] [10119 lbs]
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Michelin AxioBIB VF 750/70 R44 (numai pentru Leeb VL)
Index sarcină: 186D
Adâncime de presare: -150

Presi-
une a 

aerului

Viteză Masa totală 
admisibilă a maşinii Ecartament

25 km/h 40 km/h 50 km/h PowerGear High 
PowerGear

Leeb VL 
cadru de bază 

îngust

Leeb VL
cadru de 
bază lat

Leeb VN

[16 mph] [25 mph] [31 mph] 18000kg
[39700 lbs]

24000 kg 
[52900 lbs]

2,97 - 3,87 m
[117 - 152 in]

3,37 - 4,47 m
[133 - 176 in] -

Sarcină maximă admisibilă
lăţime de transport minimă

Leeb VL cadru de bază 
îngust cu roţi / fără roţi

Leeb VL cadru de bază lat cu 
roţi / fără roţi

Leeb VN cu roţi / 
fără roţi

0,8 bari 5645 kg 5535 kg 5535 kg

3,75 m / 3,10 m
[148 in / 122 in]

4,15 m / 3,49 m
[163 in / 137 in] -

[12 psi] [12445 lbs] [12203 lbs] [12203 lbs]
1,0 bari 6465 kg 6340 kg 6340 kg
[15 psi] [14253 lbs] [13977 lbs] [13977 lbs]
1,2 bari 7285 kg 7145 kg 7145 kg
[17 psi] [16061 lbs] [15752 lbs] [15752 lbs]
1,4 bari 8105 kg 7945 kg 7945 kg
[20 psi] [17868 lbs] [17516 lbs] [17516 lbs]

 INDICAŢIE

Ecartamentele indicate sunt valabile în poziţia situată cel mai jos a reglării înălţimii (sau fără reglare a 
înălţimii). În poziţia situată cel mai sus a reglării înălţimii, ecartamentele indicate se lăţesc cu 11 cm.
La Leeb VN, în cazul ecartamentelor de 2,70 m şi mai mici, se poate lucra numai în poziţia situată 
cel mai jos a reglării înălţimii.
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Structura
Vederea de ansamblu

1

2

3

3

4

4
5

6
7

8

9

9

9 9

10

11

12

13

14 15

1617

18

18

1 Cabină şofer 10 Direcţie
2 Scară de urcare rabatabilă 11 Suspensie (partea dreaptă şi stângă a maşinii)
3 Sistem de iluminare 12 Sistem de evacuare gaze de eşapament
4 Far de lucru 13 Baterie
5 Motor Diesel 14 Pachet de răcire
6 Rezervor de carburant (partea dreaptă a maşinii) 15 Filtru de aer
7 Rezervor de ulei hidraulic 16 Instalaţie de climatizare
8 Cale de acces pentru întreţinere curentă 17 Instalaţie de spălare a geamurilor
9 Transmisie planetară (partea dreaptă şi stângă a 

maşinii)
18 Compartiment de acumulare (partea dreaptă şi 

stângă a maşinii)

 PERICOL

Pericol de accidentări grave
Este interzisă însoţirea pe maşină, in special pe scara de urcare resp. pe calea de acces pentru 
întreţinere curentă!

11

11
11
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Echipament hidraulic
AVERTIZARE

Mişcările hidraulice involuntare (de exemplu, de 
pasageri, copii sau aer în sistemul hidraulic) pot 
duce la accidente grave şi vătămări corporale!

 ¾ Asiguraţi sau blocaţi unităţile de comandă de 
la maşină.

 ¾ Îndepărtaţi persoanele din raza de acţiune a 
părţilor rabatate ale maşinii.

 ¾ Înainte de reconectarea maşinii, comutaţi 
toate unităţile de comandă în poziţie de 
blocare.

 ¾ Conductele hidraulice se racordează numai 
atunci când circuitul este depresurizat 
pe partea maşinii. Înainte de punerea în 
funcţiune, trebuie strânse toate legăturile.

 ¾ La căutarea scurgerilor, nu atingeţi niciodată 
componentele hidraulice cu degetele pe 
zonele uleioase.

 ¾ Aerisiţi sistemul hidraulic!

 INDICAŢIE

 ¾ Exploataţi maşina cu uleiuri minerale.
Nu amestecaţi uleiurile minerale cu uleiurile 
bio şi esterice! 
În circuitul hidraulic al maşinii, trebuie să se 
afle ulei hidraulic mineral.

 ¾ Puritatea uleiului conform ISO 4406: 18/16/13
 ¾ Conectaţi întotdeauna toate conductele 
h idraul ice!  În  caz contrar ,  dator i tă 
funcţiilor interdependente pot fi deteriorate 
componentele.

 ¾ Acordaţi atenţie curăţeniei şi stabilităţii 
conectorilor!

 ¾ Încetiniţi unitatea de comandă înainte de 
ajungerea componentelor maşinii la capătul 
cursei.

 ¾ Respectaţi indicaţiile privind echipamentul 
hidraulic şi rezervorul de presiune din 
capitolul Siguranţă şi responsabilitate!

 INDICAŢIE

După lucrările de montaj la sistemul hidraulic, 
umpleţi din nou cilindrii hidraulici cu ulei 
hidraulic. Acest lucru se face prin procesul de 
comandă repetat al tuturor funcţiilor hidraulice. 
Cilindrii hidraulici trebuie să se retracteze şi să 
se extindă fără şocuri. 

 ¾ Zonele periculoase trebuie blocate în timpul 
punerii în funcţiune. 

 ¾ În timpul lucrărilor de montaj, ridicaţi complet 
piesele ridicate ale maşinii, deplasaţi-le într-o 
poziţie sigură sau asiguraţi-le cu echipament 
adecvat.

54 55



Sistem de iluminare

 INDICAŢIE

 ¾ Afişarea schimbării sensului de deplasare 
la deplasarea pe drumuri publice cu lumina 
intermitentă.

1 2

Semnalizator/instalaţie de avertizare cu lumină 
intermitentă (fiecare pe partea dreaptă şi stângă)

1  Semnalizator / instalaţie de avertizare cu lumină inter-
mitentă

2  Semnalizator exterior

 INDICAŢIE

Lumina de drum poate fi activată numai dacă 
aprinderea este cuplată.

3 4

Faruri frontale pentru lumina de drum şi lumina de drum 
(fiecare pe partea dreaptă şi stângă)

3  Fază lungă
4  Lumină de staţionare / lumină de deplasare pe timp de 

zi / lumină de întâlnire

5  Trackfinder (respectiv pe partea dreaptă şi stângă) 
(opţional)

7 7 6 6

Faruri de lucru (respectiv pe partea dreaptă şi stângă)

6  Far de lucru
7  Faruri de lucru (opţional)

8

8  Girofar (respectiv pe partea dreaptă şi stângă) (opţional)
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9

9  Girofar partea centrală a timoneriei (opţional)

10 10

10  Faruri de deplasare cu spatele la cadrul pendulant 
(opţional)

11  Sistem de iluminare zonă frontală timonerie (respectiv 
pe partea dreaptă şi stângă) (opţional)

Lumină spate, faruri de deplasare cu spatele, lumină de 
frână şi semnalizator/instalaţie de avertizare cu lumină 
intermitentă (respectiv pe partea dreaptă şi stângă)
(Varianta de execuţie poate varia specific ţării de utilizare.)

AVERTIZARE
Accidente de circulaţie din cauza sistemului de 
iluminare defect.

 ¾ Verificaţi sistemul de iluminare înainte de 
începerea deplasării.

 ¾ Verificaţi starea de curăţenie a panourilor de 
avertizare şi a instalaţiilor de iluminare.
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Autocolante cu instrucţiuni
 ¾ Curăţaţi autocolantele murdărite.
 ¾ Înlocuiţi imediat autocolantele deteriorate şi 
care au devenit nelizibile.

 ¾ Prevedeţi piesele de schimb cu autocolantele 
prevăzute.

Prima dată după 50 km sau 10 ore corectaţi 
strângerea piuliţelor / şuruburilor de roată. 
Corectaţi strângerea zilnic - a se consulta 
Vedere de ansamblu privind întreţinerea 
curentă.

Bl

(Benennung)

(Zeichnungsnummer) Blatt

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

NameDatumÄnderungIndex

Lfd. Nr. Stück Benennung

Maßstab:

WerkstoffDIN Rohmaß

Urheberschutz: Für diese technische Unterlage

behalten wir uns alle Rechte vor.

Werkstück-

kanten

DIN 6784

Gewicht (kg):

3DA4

Bemaßungen in mm

a Piktogramm geänd. 02.08.2011 jt

06.06.2005 Muck

Radschrauben nachziehen

00380359

 Fehler: Keine Referenz

Allgemein-

toleranz

© Horsch Maschinen GmbH

Änderungen sind untersagt

Landwirtschaft aus Leidenschaft

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1

92421 Schwandorf

www.horsch.com

Trägerfolie weiß, Schrift schwarz

00380359

00380359

Strângeţi cu un cuplu de 510 Nm [375 ft lb]

00385489

510

1:1
2B09140

30 x 60 mm
00385489

5 mm
2011-12-02
schwarz
CX4
do

Auftrag:

Maßstab:

Erstelldatum:

Farben:

Prog.Version:

Bearbeiter:

Artikel:

Format:

Freigabe:

gepr. Sachb.:

geprüft:

Radius:

00385489

Poziţia dispozitivului de ridicat trebuie 
îndepărtată după livrare. 

Transport Position
≠

Operating Position
Please read the operating instructions 

before using this jack for wheel change.

60011388

60011388

Puncte de fixare 
Acroşaţi aici mijloacele de fixare (chingi de 
fixare, lanţuri etc.).

Lucrările de transbordare vor fi executate 
numai de către operatori instruiţi de firma 
HORSCH!

0038575760010418

60010418
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Componente 
autoşasiu

Motor
Motorul se află în spatele cabinei.

 AVERTIZARE

Capota motorului şi apărătorile de protecţie pot 
fi deschise numai dacă motorul este oprit.

 PRECAUŢIE

Amestecul de praf, ulei şi resturi vegetale din 
compartimentul motorului reprezintă un focar 
potenţial de incendiu. Pericol major de incendiu!

 ¾ Menţineţi  constant curate motorul şi 
compartimentul motorului.

 ¾ Dacă este necesar, eliminaţi murdăriile şi 
depunerile de ulei.

Ulei motor
Pentru ca motorul să fie lubrifiat şi în poziţia 
înclinată, este necesar un nivel minim de ulei 
în vana cu ulei.
Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, motorul 
nu trebuie pornit.
Nivelul uleiului trebuie să fie întotdeauna între 
marcajul min. şi max. de pe joja de ulei. 
Nivelul uleiului poate fi verificat pe jojă (partea 
stângă a motorului).

 INDICAŢIE

Respectarea nivelului necesar de ulei este 
esenţială pentru motor!

 ¾ Executaţi controale ale nivelului de ulei numai 
cu utilajul în poziţie orizontală.

 ¾ În cazul în care nivelul de ulei se află sub 
marcajul min., nu puneţi motorul în funcţiune.

 ¾ Umpleţi uleiul până la marcajul max. de la 
joja de ulei.

 ¾ Ştergeţi temeinic mediul jojei de ulei înainte 
de scoatere.

 ¾ După controlul reuşit al nivelului de ulei, 
introduceţi din nou joja de ulei.

 ¾ În cazul nivelului prea scăzut de ulei, completaţi 
cu ulei de motor la deschiderea de umplere.

 ¾ În cazul presiunii prea scăzute de ulei se aude 
un semnal sonor. Opriţi motorul şi stabiliţi 
cauza.

Deschidere de umplere pentru ulei de motor
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Înlocuirea uleiului de motor şi a filtrului

 AVERTIZARE

Înainte de schimbul de ulei, lăsaţi motorul să 
se răcească!

1
2

1  Şurub de închidere
2  Jojă de ulei

 ¾ Deşurubaţi şurubul de închidere de pe partea 
inferioară a băii de ulei. Ataşaţi furtunul de 
golire din pachetul de livrare pentru schimbul 
de ulei. Prin ataşarea furtunului, supapa de 
siguranţă se deschide în racordul băii de ulei. 
Scurgeţi uleiul.

 ¾ Înşurubaţi din nou şurubul de închidere.
 ¾ Umpleţi noul ulei conform tabelului de 
întreţinere curentă şi controlaţi-l prin 
intermediul jojei de ulei. În acest scop acordaţi 
atenţie paragrafului Vederea de ansamblu asupra 
întreţinerii curente.

Filtru ulei motor

 ¾ Demontaţi filtrul de ulei.
 ¾ Umectaţi cu ulei garnitura din cauciuc a noului 
filtru.

 ¾ Strângeţi bine filtrul până la fixare. Strângeţi 
apoi filtrul încă o jumătate de rotaţie.

 INDICAŢIE

Schimbaţi uleiul de motor şi filtrul de motor după 
600 de ore sau anual.

Carterul motorului schimbarea filtrului

 ¾ Îndepărtaţi şuruburile de pe carcasă.
 ¾ Extrageţi filtrul şi înlocuiţi-l cu unul nou.
 ¾ Astupaţi din nou carcasa cu şuruburi.

Agent răcire motor
Sistemul de răcire este umplut cu agent special 
de răcire la livrare din fabrică. Acest lichid de 
răcire protejează împotriva coroziunii şi oferă 
protecţie împotriva îngheţului până la -30°C.

 PRECAUŢIE

Pericol de provocare a arsurilor prin deschiderea 
capacului de închidere cu motorul fierbinte. 
Opriţi motorul şi aşteptaţi până când motorul 
s-a răcit. Îndepărtaţi total capacul de închidere!
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 INDICAŢIE

Sistemul de răcire trebuie să fie umplut cu lichid 
pentru răcirea motorului, indiferent de anotimp!
Controlul şi întreţinerea curentă se găsesc în 
manualul de întreţinere HORSCH! 
Respectaţi şi menţineţi neapărat specificaţiile 
producătorului motorului! 

 ¾ Verificaţi lichidul de răcire al motorului prin 
scoaterea capacului. Lichidul de răcire trebuie 
să fie vizibil la marginea superioară.

 ¾ Dacă nivelul de umplere este prea scăzut, pe 
terminal apare un mesaj de avertizare. Nivelul 
de umplere poate fi citit şi prin vizor.

 ¾ În cazul temperaturii prea ridicate a agentului 
de răcire se aude un semnal sonor. Opriţi 
imediat motorul şi lăsaţi-l să se răcească. 
Stabiliţi cauza supraîncălzirii.

 ¾ Verificaţi zilnic nivelul lichidului de răcire a 
motorului.

Capac de închidere pentru vizor pentru lichidul de răcire

Curăţarea sistemului de răcire
Menţineţi permanent curate admisiile de aer 
şi grilele radiatorului. Pentru curăţare, opriţi 
motorul. La nevoie, curăţaţi cu aer comprimat 
sau jet de apă.

 INDICAŢIE

 ¾ Lamelele pachetului de răcire trebuie să fie 
menţinute în permanenţă curate!

 ¾ Pentru curăţare nu utilizaţi curăţătoare de 
înaltă presiune!

 ¾ Nu curăţaţi lamelele transversal!

Racord pentru aer comprimat
Există un racord pentru aer comprimat în spatele 
cabinei sub clapeta de acoperire. Un furtun de 
aer comprimat poate fi conectat la acesta pentru 
a sufla piesele maşinii, de ex. filtrul de aer sau 
radiatorul prin intermediul aerului comprimat.

Racord pentru aer comprimat

 PRECAUŢIE

Deschideţi clapeta de acoperire numai în starea 
de repaus a motorului! Asiguraţi-vă că aţi scos 
cheia de contact şi că nu se află nimeni în 
cabină. 

Curele trapezoidale cu nervuri

 PRECAUŢIE

Verificaţi / tensionaţi / schimbaţi curelele 
trapezoidale cu nervuri numai cu motorul oprit. 
Asiguraţi-vă că aţi scos cheia de contact şi că 
nu se află nimeni în cabină.
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Cureaua trapezoidală cu nervuri antrenează 
următoarele componente:
• Ventilator / pompă de apă
• Generator
• Compresor climă

Curele trapezoidale cu nervuri

 INDICAŢIE

În acest sens, respectaţi şi indicaţiile din 
paragraful Vederea de ansamblu asupra întreţinerii 
curente a autoşasiului.

Rezervor de carburant
Rezervorul de carburant se află pe partea 
dreaptă a maşinii.

2
1

3

Rezervorul de carburant (figura prezintă varianta cu 
motor Stage V şi rezervor pentru soluţia de uree)

1  Rezervor de carburant
2  Deschizătură de umplere cu capac
3  Rezervor de uree (numai la Leeb 5 / 6 / 8.300 VL şi 

Leeb 5 / 6.300 VN)

Alimentarea cu carburant / soluţie 
de uree*
*numai la Leeb 5 / 6 / 8.300 VL şi Leeb 5 / 6.300 VN

 PRECAUŢIE

Pericol de explozie la lucrul cu carburanţi! Opriţi 
motorul! În timpul alimentării, se va evita focul 
aprins şi fumatul este strict interzis!

 INDICAŢIE

Utilizaţi numai carburanţii prevăzuţi. Acestea se 
regăsesc în paragraful Vederea de ansamblu asupra 
întreţinerii curente. 
Calitatea şi starea de curăţenie a carburantului 
şi soluţiei de uree au o importanţă fundamentală 
pentru o putere constant bună şi pentru o durată 
de serviciu lungă a motorului.
Alimentaţi zilnic după finalul exploatării, pentru 
a preveni formarea de umiditate şi îngheţarea 
instalaţiei de carburant.

 ¾ Înaintea alimentării, opriţi motorul. Dacă este 
cazul, coborâţi suspensia la cea mai mică 
înălţime.
• Ştuţul de umplere va fi astupat cu capacul 

rezervorului.
• Rezervorul va fi aerisit printr-un orificiu din 

capacul rezervorului.
 ¾ Înainte de deschiderea capacului rezervorului, 
curăţaţi mediul resturilor vegetale şi praful/
murdăria.

 ¾ Atenţie la manevrarea carburanţilor uşor 
inflamabili şi soluţiei de uree. Nu fumaţi, evitaţi 
flacăra deschisă şi sursele de aprindere în 
timpul procedurii de alimentare!
• Incendiile vor fi evitate, menţinând maşina 

fără impurităţi şi resturi de unsoare. 
 ¾ Alimentaţi numai în aer liber. Înlăturaţi 
întotdeauna carburantul/soluţia de uree 
scursă.

 ¾ Încheiaţi procedura de alimentare, după ce 
pistolul pompei de alimentare s-a deconectat.

 ¾ Alimentaţi cu combustibilul corespunzător 
anotimpului.

62 63



 INDICAŢIE

Este interzisă intrarea în contact a carburantului 
Diesel sau soluţiei de uree cu pielea, ochii sau 
îmbrăcămintea şi inhalarea acestora.

 ¾ În cazul inhalării, scoateţi persoana în cauză 
la aer proaspăt. Dacă aveţi îndoieli, contactaţi 
medicul.

 ¾ În cazul contactului cu pielea, spălaţi-vă cu 
multă apă şi săpun.

 ¾ În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat 
cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic. 
Dacă este cazul, înlăturaţi lentilele de contact. 

 ¾ În caz de ingerare, clătiţi imediat gura cu 
multă apă limpede şi beţi apă din abundenţă. 
Nu provocaţi vomă.

 ¾ Schimbaţi imediat îmbrăcămintea murdară.
 ¾ În cazul în care apar reacţii alergice, prezen-
taţi-vă imediat unui medic.

 ¾ Nu permiteţi accesul copiilor la carburant sau 
soluţia de uree.

 INDICAŢIE

Cu aprinderea cuplată, poate fi citit pe display-ul 
maşinii nivelul de umplere cu carburant şi soluţie 
de uree.

Filtru de combustibil
Motorul posedă un prefiltru de carburant şi un 
filtru de carburant.

Filtru principal de carburant

1

2

1  Vizor prefiltru de carburant
2  Prefiltru de carburant 

Sistemul de evacuare a ga-
zelor de eşapament Leeb 
5.280/ 6.280 / 8.280 VL, 
Leeb 5.280 / 6.280 VN

 ¾ Normă de gaze Stage 3a
Nu are loc o tratare ulterioară a gazelor de 
eşapament.

 AVERTIZARE

Pericol de provocare a arsurilor în zona 
instalaţiei de eşapament. Menţineţi o distanţă 
suficientă faţă de suprafeţele fierbinţi!
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Sistemul de evacuare a ga-
zelor de eşapament Leeb 
5.300/ 6.300 / 8.300 VL, 
Leeb 5.300 / 6.300 VN

 ¾ Normă de gaze Stage 5
Tratamentul pentru gazele de eşapament constă 
din:
• Catalizatorul de oxidare
• Filtrul de particule cu sistem de regenerare
• Reducţie selectivă catalitică cu soluţie de uree

Schimbarea filtrului de uree (numai la 
Leeb 5 / 6 / 8.300 VL şi Leeb 5 / 6.300 VN)

 ¾ Deşurubaţi capacul filtrului de uree.

Imagine: FPT©

 ¾ Extrageţi tachetul filtrului.

Imagine: FPT©

 ¾ Verificaţi optic culoarea filtrului principal.

Imagine: FPT©

 ¾ Introduceţi scula din pachetul de livrare în 
filtru. În funcţie de culoarea (negru sau gri) 
filtrului, utilizaţi partea corectă a sculei.

Imagine: FPT©

 ¾ Extrageţi filtrul cu ajutorul sculei.
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Imagine: FPT©

 ¾ Introduceţi filtrul nou.

Imagine: FPT©

 ¾ Ataşaţi din nou tachetul filtrului.

Imagine: FPT©

 ¾ Înşurubaţi din nou capacul filtrului de uree. 
Cuplu de strângere: 20 ± 5 Nm [14 ft lb ± 3.5]

Imagine: FPT©

Schimbare filtru Diesel

 INDICAŢIE

Filtrul Diesel trebuie schimbat la fiecare 600 ore 
de funcţionare sau anual.
După schimbarea filtrului, aerisiţi sistemul!

Dezaerare
 ¾ Adăugaţi carburant în rezervorul de carburant.
 ¾ Deschideţi şurubul de aerisire.
 ¾ Pompaţi cu pompa manuală până când 
combustibilul iese din şurubul de aerisire 
fără bule.

 ¾ Închideţi şurubul de aerisire max. 8 Nm.
 ¾ Acţionaţi pompa manuală până când este 
sesizabilă o rezistenţă.

 ¾ Ulterior, porniţi motorul.

 INDICAŢIE

Nu menţineţi cheia de contact mai mult de 10 
de secunde în poziţia de pornire. Înainte de 
următoarea încercare de pornire, aşteptaţi 30 
secunde.
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 ¾ Măriţi viteza pentru a aerisi aerul rămas din 
instalaţia de combustibil. 

 ¾ Dacă aerul rămâne şi motorul se opreşte, 
repetaţi paşii precedenţi.

 ¾ Continuaţi procesul până când motorul 
porneşte corect.

1

3

2

1  Filtru Diesel
2  Şurub de aerisire
3  Pompă manuală

Rezervor de ulei hidraulic
Rezervorul se află pe partea dreaptă a maşinii.

Controlul uleiului
 ¾ Rabataţi în interior timoneria stropitorii.
 ¾ Fixaţi reglajul hidraulic al înălţimii la înălţimea 
şoselei. (opţional)

 ¾ Opriţi motorul. Uleiul trebuie să fie vizibil prin 
vizor. (în funcţie de variantă)

 ¾ Vizorul se află la rezervorul de ulei hidraulic 
(în funcţie de variantă).

 ¾ Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, pe 
terminal apare un mesaj de avertizare.

Vizor rezervor ulei hidraulic
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Şurub de scurgere a uleiului

Deschizătură de umplere

 INDICAŢIE

Controlul nivelului de ulei: 
 ¾ Pe parcursul funcţionării, nivelul uleiului 
trebuie să fie între Min şi Max.

 ¾ Level for Service: Aici trebuie să se afle nivelul 
uleiului la completarea umplerii. Nu completaţi 
decât până la zona marcată. Maşina trebuie 
să se afle în poziţia de întreţinere curentă.

Poziţia de întreţinere curentă: Scara rabatată 
în jos, direcţia central, ClearanceControl în 
poziţia situată cel mai jos, suspensia central, 
ecartament retractat, timoneria rabatată în 
interior şi depusă.

Schimbarea uleiului

 INDICAŢIE

Nu amestecaţi niciodată uleiuri diferite. Utilizaţi 
numai specificaţiile prescrise!
Înainte de schimbarea tipurilor de ulei consultaţi 
serviciul pentru clienţi.

Nu vă recomandăm să utilizaţi uleiuri hidraulice 
bio. 
Dacă, în cazuri particulare, este necesară 
utilizarea uleiurilor hidraulice bio, este necesar 
să vă consultaţi cu serviciul pentru clienţi.

Prima schimbare a uleiului şi alte intervale 
trebuie preluate din capitolul Întreţinerea curentă 
şi din caietul de sarcini HORSCH.

 ¾ Aşezaţi vasul de colectare adecvat sub 
şurubul de închidere şi pe furtunul de golire.

 ¾ Desfaceţi şurubul de închidere şi deşurubaţi 
furtunul de golire.

 ¾ Scurgeţi uleiul într-un vas de colectare 
adecvat şi aruncaţi-l în mod corespunzător.

 ¾ Închideţi şurubul de închidere.
 ¾ Completaţi cu ulei nou conform tabelului de 
întreţinere curentă. În acest scop acordaţi 
atenţie paragrafului Vederea de ansamblu asupra 
întreţinerii curente.

 ¾ Controlaţi nivelul uleiului (uleiul trebuie să fie 
vizibil prin vizor) (în funcţie de variantă).

 ¾ Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze în gol 
aproximativ două minute.

 ¾ Fixaţi reglajul hidraulic al înălţimii pe modul 
de deplasare pe drumuri publice. (opţional)

 ¾ Verificaţi încă o dată nivelul uleiului şi, dacă 
este cazul, completaţi.

 INDICAŢIE

Sunt posibile pentru scurt timp zgomote ale 
pompei. În cazul în care acestea nu dispar 
după o perioadă scurtă de timp, opriţi motorul 
şi informaţi serviciul pentru clienţi!
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 INDICAŢIE

Schimbaţi uleiul în rezervorul de ulei hidraulic 
la fiecare 1200 h sau anual. În acest sens, 
acordaţi atenţie paragrafului Vedere de ansamblu 
a întreţinerii curente a autoşasiului.

Schimbarea filtrului din circuitul hidraulic

 INDICAŢIE

La schimbarea filtrului, aveţi în vedere 
curăţenia!

Schimbarea elementului de filtru
 ¾ Înlocuiţi filtrul la fiecare schimbare a uleiului 
hidraulic.

 ¾ Curăţaţi zona din jurul filtrului.

1.  Deschideţi patru şuruburi de la carcasa 
filtrului.

2.  Scoateţi filtrul.
3.  Înlocuiţi inelul de etanşare.
4.  Introduceţi iar filtrul nou.
5.  Montaţi capacul carcasei.
6.  Verificaţi etanşeitatea filtrului cu motorul 

pornit.

Filtru ulei hidraulic

 INDICAŢIE

Sunt posibile pentru scurt timp zgomote ale 
pompei. În cazul în care acestea nu dispar 
după o perioadă scurtă de timp, opriţi motorul 
şi informaţi serviciul pentru clienţi!

Curăţarea radiatorului de ulei hidraulic
Radiatorul uleiului hidraulic trebuie să fie 
menţinut în permanenţă curat. Pentru curăţarea 
lamelelor, motorul trebuie să fie oprit.

 INDICAŢIE

 ¾ Pentru curăţare nu utilizaţi curăţătoare de 
înaltă presiune!

 ¾ Nu curăţaţi lamelele transversal!
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Direcţie
Maşina este dotată cu diferite combinaţii de 
direcţie.

• Direcţie manuală pe osia faţă
• Direcţie integrală
• Mod pantă

Autovehiculul dispune de un sistem de 
direcţionare a osiei din spate. Bracarea 
di recţ ie i  roţ i lor  d in spate depinde de 
viteza de deplasare.

• În cazul vitezelor de deplasare de sub 10 
km/h, unghiurile de bracare ale osiei din spate 
şi al osiei din faţă sunt egale.

• În cazul vitezelor de deplasare între 10 şi 20 
km/h [6.2 şi 12.4 mph], unghiul de bracare al 
osiei din spate se reduce considerabil. 

• Începând cu 20 km/h [12.4 mph], sistemul de 
direcţionare al osiei din spate este deconectat. 
Osia rămâne în poziţie centrală.

Tipul de direcţie poate fi selectat prin intermediul 
tastelor de pe panoul de operare multifuncţional 
sau de pe terminal. 

Instalaţie de frânare

PERICOL
Rularea necontrolată a maşinii poate provoca 
vătămări grave prin strivire sau călcare.

 ¾ Aşezaţi maşina numai pe teren plan şi 
rezistent.

 ¾ Înainte să desfaceţi frâna, asiguraţi maşina cu 
penele sub roţi contra deplasării necontrolate.

 AVERTIZARE

Pericole prin strivire, tăiere, prindere, tragere 
şi lovire din cauza instalaţiei de frânare care nu 
funcţionează corespunzător!
Înainte de fiecare deplasare executaţi un test de 
funcţionare al instalaţiei de frânare!

 INDICAŢIE

Executarea lucrărilor de reglare şi de reparaţii la 
instalaţia de frânare este permisă numai într-un 
atelier de specialitate sau de către un operator 
instruit de firma HORSCH.

Maşina are o frână cu lamele umede pe fiecare 
transmisie a roţii.
Acţionarea frânei se realizează cu pedala din 
cabină.
Frâna de imobilizare hidraulică din angrenajul 
roţilor este acţionată printr-un comutator 
basculant în cabină.

 ¾ După o cursă scurtă de deplasare la viteză 
redusă, executaţi o probă de frânare.

 ¾ Ţineţi cont de punctele de frecare de la 
furtunurile de frână! 

Întreţinere curentă
 ¾ Verificaţi dacă toate furtunurile flexibile de 
frână, respectiv furtunurile hidraulice sunt 
uzate.

 ¾ Verificaţi toate conductele de frână cu privire 
la deteriorare.

 ¾ Verificaţi etanşeitatea tuturor îmbinărilor 
filetate.

 ¾ Schimbaţi piesele uzate sau deteriorate.

AVERTIZARE
Pericol de accidente în circulaţie din cauza 
defectării frânei!
La punerea în funcţiune sau după o perioadă 
lungă de inactivitate:

 ¾ Înainte de pornirea cursei, porniţi motorul 
pentru a umple rezervorul de presiune pentru 
frânarea de urgenţă
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Dispozitivul mecanic de eliberare 
frâna de imobilizare

 PERICOL

Pericol de vătămări grave din cauza deplasării 
necontrolate a utilajului, cu frâna de imobilizare 
declanşată! 
În cazul opririi maşinii, utilizaţi întotdeauna 
penele sub roţi disponibile!

 INDICAŢIE

Frâna de imobilizare activă este dezactivată. 
Asiguraţi utilajul împotriva deplasării accidentale 
în timpul lucrărilor de întreţinere cu ajutorul 
penelor sub roţi!

 ¾ Dacă motorul  sau pompa hidraul ică 
funcţionează defectuos, este posibil ca 
autovehiculul să nu crească presiunea de ulei 
necesară pentru elibera frâna de imobilizare. 
În acest caz, frâna de imobilizare poate fi 
eliberată manual.

 ¾ Apăsaţi tachetul (1) la pompa hidraulică.
 ¾ Acţionaţi pompa manuală (2), până când se 
formează o rezistenţă semnificativă. Apoi, 
frâna de imobilizare trebuie eliberată.

 ¾ Din cauza scurgerii, poate fi necesară o 
repompare ulterioară.

 ¾ Imediat ce motorul porneşte din nou, 
dispozitivul de eliberare se dezactivează prin 
presiunea hidraulică.

2

1

1  Tachet
2  Pompă manuală

Pârghia de acţionare a pompei manuale se 
află în cutia de păstrare din compartimentul de 
depozitare în sensul de deplasare stânga.

Pârghie de acţionare dispozitiv de eliberare mecanic

 PERICOL

Maşina poate începe să ruleze prin acţionarea 
dispozitivului de eliberare mecanic! Asiguraţi 
maşina cu pene sub roţi!
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Osii

 INDICAŢIE

Toate lucrările de întreţinere curentă şi reparaţie 
au voie să fie efectuate numai de personalul de 
specialitate autorizat. Trebuie respectate toate 
prevederile de siguranţă!

Uleiul din angrenajul roţilor trebuie să fie 
schimbat în mod regulat. Acordaţi atenţie 
scurgerilor transmisiilor. Controlaţi furtunurile 
cu privire la prejudicii vizibile.

Îndepărtaţi o dată pe zi toate murdăriile de 
la fuzete. În acest scop, introduceţi complet 
mecanismul de direcţie atât spre stânga, cât şi 
spre dreapta.

Transmisie planetară
Motorul roţii îşi transmite puterea la roată prin 
intermediul angrenajului roţilor.

Sunt disponibile două variante de transmisie 
PowerGear (GFT 8130) şi HighPowerGear 
(GFT 8144). 

PowerGear (GFT 8130)

• Variantă mică
• 10 piuliţe de roată

HighPowerGear (GFT 8144)

• Variantă mare
• 12 piuliţe de roată

În funcţie de variantă, se va acorda atenţie 
cantităţii corecte de ulei în transmisii!

Schimbarea uleiului

 INDICAŢIE

Schimbaţi uleiul din angrenajele roţilor după 
primele 100 h, apoi după fiecare 600 h. În 
acest sens, acordaţi atenţie paragrafului 
Vedere de ansamblu a întreţinerii curente a autoşasiului.
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Prima schimbare a uleiului şi alte intervale 
trebuie preluate din capitolul Întreţinerea curentă 
şi din caietul de sarcini HORSCH.
Între timp, controlaţi regulat uleiul din angrenajele 
butucilor.

 INDICAŢIE

Efectuaţi schimbul de ulei numai cu transmisia 
încălzită la temperatura de lucru!

 ¾ Aşezaţi maşina pe o suprafaţă plană.
 ¾ Roata trebuie poziţionată, astfel încât 
şurubul de scurgere a uleiului să fie în punctul 
cel mai jos. Deschideţi apoi şurubul de golire 
a uleiului.

 ¾ Colectaţi uleiul în recipientul adecvat şi 
închideţi şurubul.

Şurub de scurgere a uleiului

 ¾ Rotiţi roata până când şurubul de umplere se 
află sub centrul angrenajului roţii (ţineţi cont 
de valoarea în cm).

• Transmisia PowerGear (GFT 8130): 
aprox. 3,5 cm [1.38 in.]

• Transmisia HighPowerGear (GFT 8144): 
aprox. 3,5 cm [1.38 in.]

 ¾ Deschideţi şurubul de umplere şi umpleţi cu 
ulei proaspăt până la marcajul inferior.

3,
5 

cm

Şurub de umplere

 ¾ Închideţi şurubul de umplere.
 ¾ Prin deplasare, încălziţi transmisia la aprox. 
50°C [122 °F].

 ¾ La final, verificaţi nivelul uleiului şi, dacă este 
cazul, completaţi.

 INDICAŢIE

Utilizaţi exclusiv ulei de transmisie prescris cu 
vâscozitatea corectă. În acest sens, respectaţi 
indicaţiile din paragraful Vederea de ansamblu asupra 
întreţinerii curente a autoşasiului. Uleiurile care nu au 
fost aprobate pot duce la o uzură mai ridicată, 
un comportament de frânare mai slab şi chiar 
defectarea transmisiei cu butuc de roată.
Cantitate de umplere pe fiecare transmisie cu 
butuc de roată:
• Transmisia PowerGear (GFT 8130):

aprox. 4 x 1,9 litri [4 x 64 fl oz]
• Transmisia HighPowerGear (GFT 8144):

aprox. 4 x 2,6 litri [4 x 88 fl oz]
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Pneurile şi roţile
• Verificaţi zilnic pneurile cu privire la deteriorări 

şi presiunea aerului, întrucât durata de viaţă 
a anvelopelor depinde de presiunea aerului.

• Reparaţi cât mai repede tăieturile sau ruperile 
din anvelope sau schimbaţi anvelopele.

• Nu expuneţi anvelopele la uleiuri, unsori, 
combustibili sau chimicale, precum şi radiaţia 
solară.

• Conduceţi cu precauţie! Evitaţi pe cât posibil 
trecerea peste pietre sau margini ascuţite.

• Se vor utiliza pneurile şi jantele prescrise.
• Diferenţa dintre presiunea aerului în 

anvelopele unei osii nu trebuie să fie mai 
mare de 0,1 bari [1.45 psi].

• Presiunea aerului poate să crească cu până la 
1 bar [14,5 psi] în cazul deplasării rapide sau 
a temperaturii ambiante calde. În niciun caz 
nu reduceţi presiunea din anvelope, întrucât 
aceasta devine prea redusă la răcirea vremii!

• Lucrările de reparaţie pot fi efectuate numai 
de specialişti cu scula de montaj adecvată.

• Montajul presupune cunoştinţe suficiente şi o 
sculă conformă cu prescripţiile.

510 Nm
= 375 ft lb

 INDICAŢIE

După prima oră de funcţionare şi apoi după 
20 ore de funcţionare, corectaţi strângerea 
şuruburilor de fixare a roţilor.
Ulterior, controale regulate!

Stabilitatea piuliţelor de roată:

Faţă 510 + 50 Nm
[375 + 37 ft lb]

Spate 510 + 50 Nm
[375 + 37 ft lb]

Presiunea aerului din anvelope
Presiunea necesară a aerului din anvelope 
depinde de:

• Dimensiune anvelope
• Capacitatea portantă a anvelopelor
• Viteza de deplasare

Randamentul de rulare al anvelopelor este 
diminuat de:

• Suprasolicitare
• presiunea prea redusă a aerului în anvelope
• presiunea prea mărită a aerului în anvelope

Schimbare roată

 AVERTIZARE

Pericol de moarte din cauza strivirilor şi lovirii în 
cazul operării necorespunzătoare sau greşite.
Îndepărtaţi persoane în timpul lucrărilor la utilaj 
din zona de lucru resp. de pericol!
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 AVERTIZARE

 ¾ Pentru ridicarea maşinii, utilizaţi dispozitivul de 
ridicat din pachetul de livrare!

 INDICAŢIE

 ¾ Executaţi schimbarea roţii numai dacă aveţi 
cunoştinţe suficiente şi cu scula de montaj 
adecvată.

 ¾ Executaţi schimbarea roţii, de preferinţă, cu 
dispozitive auxiliare, cum ar fi maşina de 
schimbare a roţilor.

 ¾ La schimbarea roţii fără un dispozitiv special, 
executaţi schimbarea roţii cu cel puţin 2 
persoane care sunt capabile să manevreze 
roata în siguranţă.

 ¾ Lucraţi numai pe teren plan şi solid.
 ¾ Executaţi schimbarea roţii respectând 
prescripţiile de prevenire a accidentelor.

 ¾ La montare de pneuri noi utilizaţi întotdeauna 
furtunuri resp. supape fără furtunuri.

 ¾ Înlăturaţi semnele de coroziune la suprafeţele 
de aşezare a roţilor ale jantelor înainte să fie 
montată o roată nouă / diferită.

 ¾ În regimul de deplasare, apariţia coroziunii 
poate să cauzeze deteriorări. 

 ¾ Înşurubaţi capacele supapelor cu garnitura 
introdusă pe supape.

 ¾ Strângeţi şuruburile de fixare a roţii cu 510 
Nm [375 ft lb].

Execuţia
1.  Poziţionaţi maşina pe o suprafaţă plană şi 

consolidată.
2.  Acţionaţi frâna de imobilizare.
3.  Plasaţi cricul pe partea roţii care trebuie 

schimbată, la punctul  de ataşare a 
dispozitivului de ridicat. În acest sens, 
acordaţi atenţie paragrafului Dispozitiv de ridicat 
roată individuală. La utilizarea unui cric hidraulic 
fără siguranţă, utilizaţi şi un trepied adecvat 
sau un dispozitiv asemănător de susţinere 
pentru asigurarea împotriva coborârii.

4.  Slăbiţi piuliţele de roată cu o jumătate de 
rotire.

5.  Ridicaţi axa cu cricul până când roata este 
liberă.

6.  Reglaţi trepiedul la lungimea potrivită şi 
aşezaţi-l sub axă.

7.  Slăbiţi piuliţele de roată şi scoateţi roata.

 AVERTIZARE

 ¾ Nu parcaţi niciodată maşina neasigurată cu 
roata, respectiv roţile demontate!

8.  Ataşaţi noua roată şi fixaţi cu piuliţele de 
roată. În acest scop strângeţi piuliţele de 
roată în cruce:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

etc.

9.  Îndepărtaţi trepiedul şi coborâţi maşina.
10.  Strângeţi piuliţele de roată cu cheia moment 

de strângere.

 INDICAŢIE

 ¾ Corectaţi strângerea la piuliţele de roată după 
10 km [6,2 mi].

74 75



Dispozitiv de ridicat roată 
individuală
Pe dispozitivul de ridicat poate fi ataşat un cric, 
de ex. pentru schimbarea pneurilor. În acest 
fel, fiecare pneu poate fi schimbat individual, în 
pofida suspensiei independente a roţilor.

Dispozitivul de ridicat poate fi montat în cazul 
oricărei variante a angrenajului planetar.

 AVERTIZARE

 ¾ Opriţi motorul!
 ¾ Acţionaţi frâna de mână şi asiguraţi maşina 
cu pene suport împotriva rulării necontrolate.

 ¾ Rezervorul de soluţie şi rezervorul de apă 
proaspătă trebuie să fie goale la ridicare.

 ¾ Ridicaţi întotdeauna numai câte o fuzetă.
 ¾ Verificaţi dispozitivul de ridicat cu privire la 
fisuri înainte de fiecare utilizare.

 ¾ Suspensia trebuie coborâtă complet.
 ¾ Cricul trebuie să fie capabil să ridice cel puţin 
5 t.

 INDICAŢIE

Coborâţi complet maşina. 
Leeb VL: În acest sens, decroşaţi timoneria 
pentru suspensia de nivel. Acest lucru trebuie 
făcut separat pentru fiecare axă şi fiecare roată. 
Toate cele 4 supape de nivel trebuie să fie 
deschise concomitent. 
Leeb VN: Coborâţi suspensia de la terminal. 
După utilizarea dispozitivului de ridicat, readuceţi 
suspensia în starea iniţială. În acest sens 
acordaţi atenţie paragrafului Suspensia.

Livrarea de la furnizor

La livrarea de la furnizor, dispozitivul de ridicat 
este montat pe suporturile hidraulice ale 
mecanismului de deplasare. Aceasta este numai 
poziţia de livrare!

Poziţia de livrare a dispozitivului de ridicat

 ¾ Deşurubaţi dispozitivul de ridicat, împreună 
cu vinclurile de montaj, înainte de a utiliza 
maşina şi păstraţi-l într-un loc sigur.

Dispozitivul de ridicat cu vincluri de montaj

Montaj

Dispozitiv de ridicat montat
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 ¾ Îndepărtaţi plăcile de capăt de la coloanele 
de ghidare ale suspensiei roţilor.

 ¾ Împingeţi de jos dispozitivul de ridicat şi 
acroşaţi-l cu cârlig pe partea din spate a saniei 
suspensiei.

 ¾ Plasaţi cricul sub dispozitivul de ridicat. 
Dispozitivul este fixat, roata poate fi ridicată.

Dispozitiv de ridicat axă 
(opţional)
Pentru reglarea mecanică a ecartamentului şi 
înălţimii este disponibil un dispozitiv de ridicat, 
cu care maşina poate fi ridicată la fiecare axă.

Dispozitiv de ridicat axă

Ecartament
Leeb 5.280 / 6.280 / 8.280 / 5.300 / 6.300 / 
8.300 VL:
• În funcţie de dotarea şi varianta vehiculului, 

ecartamentul poate fi reglat de la 2,60 până 
la 4,47 m [102 până la 176 in].

Leeb 5.280 / 6.280 / 5.300 / 6.300 VN:
• În funcţie de dotarea şi varianta vehiculului, 

ecartamentul poate fi reglat de la 2,25 până 
la 3,20 m [89 -126 in].

Pentru reglarea ecartamentului sunt disponibile 
2 variante de dotare, mecanică sau hidraulică.

 INDICAŢIE

Înainte de reglarea ecartamentului, reglaţi 
înălţimea. La reglarea înălţimii, urma de 
deplasare este diferită sus sau jos.

Reglare mecanică a 
ecartamentului
Ecartamentul se reglează prin axe glisante.

123

1 Piuliţă hexagonală
2 Ştift filetat
3 Niciun reglaj necesar
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U

H

U Parte inferioară a axei glisante
H Parte posterioară a axei glisante

AVERTIZARE

Pericol major de accidentare la reglarea 
ecartamentului!

 ¾ Respectaţi indicaţiile din capitolul de siguranţă!
 ¾ Reglaţi ecartamentul numai la câte o axă, nu 
ridicaţi niciodată întreaga maşină.

 ¾ Pentru ridicarea maşinii, utilizaţi dispozitivul 
de ridicat din pachetul de livrare, a se vedea 
capitolul Dispozitiv de ridicat axă.

 ¾ Efectuaţi numai pe sol plan şi rezistent.
 ¾ Asiguraţ i  vehiculu l  împotr iva ru lăr i i 
necontrolate.

 ¾ Coborâţi vehiculul cu reglare hidraulică a 
înălţimii, a se vedea capitolul Reglare pe înălţime.

 ¾ Goliţi rezervorul de soluţie şi rezervorul de 
apă proaspătă.

Desfacerea axei glisante
 ¾ Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană şi 
rezistentă şi ridicaţi o axă cu dispozitivul de 
ridicare.

 ¾ Desfaceţi întotdeauna şuruburile de fixare 
ale axei glisante de la interior spre exterior. 

Desfacerea de la interior spre exterior (figura prezintă 
axa stânga spate, partea inferioară)

 ¾ Începeţi întotdeauna cu piuliţele hexagonale 
de pe partea din spate (H). Deschideţi ştifturile 
filetate cu aprox. 60°. Dacă este necesar, 
continuaţi să desfaceţi ştifturile filetate.

 ¾ Apoi executaţi acelaşi procedeu pe partea 
inferioară (U) a axei glisante.

 ¾ Reglaţi axa glisantă până la ecartamentul 
dorit.

Strângerea axei glisante
 ¾ Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană şi 
rezistentă şi ridicaţi-o cu dispozitivul de 
ridicare pentru a putea înţepeni axa fără joc.

 ¾ Reglaţi axa glisantă până când se atinge 
ecartamentul dorit.

 ¾ Strângeţi întotdeauna şuruburile de fixare ale 
axei glisante de la exterior spre interior.

Strângerea de la exterior spre interior (figura prezintă 
axa stânga spate, partea inferioară)
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 ¾ Pretensionaţi ştifturile filetate ale părţii 
inferioare de la exterior spre interior (U) cu 
40 Nm [30 ft lb].

 ¾ Pretensionaţi ştifturile filetate ale părţii din 
spate de la exterior spre interior (H) cu 40 Nm 
[30 ft lb].

 ¾ Strângeţi ştifturile filetate ale părţii din spate 
(H) de la exterior spre interior la cuplul de 
strângere final de 80 Nm [60 ft lb].

 ¾ Strângeţi ştifturile filetate ale părţii inferioare 
(U) de la exterior spre interior la cuplul de 
strângere final de 80 Nm [60 ft lb].

 ¾ Strângeţi piuliţele hexagonale de la exterior 
spre interior cu 180 Nm [133 ft lb].

 ¾ Coborâţi vehiculul şi continuaţi la cea de-a 
doua axă conform descrierii.

 INDICAŢIE

La repoziţionare, aveţi în vedere ca ţeavă 
glisantă să fie reglată identic pe ambele părţi 
şi, implicit, axa să fie aliniată central. În cazul 
maşinilor cu direcţie automată, efectuaţi reglaje 
la terminal, dacă este cazul. Ridicaţi maşina 
pentru strângerea fără joc. Este necesară 
corectarea strângerii ştifturilor filetate şi piuliţelor 
hexagonale ale axei glisante după 100 h şi apoi 
la fiecare 600 h, ca urmare a tasării elementelor 
de glisare şi îmbinare. 

 ¾ Mecanic: Strângere preliminară 40 Nm 30 ft 
lb]; strângere ulterioară 80 Nm {60 ft lb]

 ¾ Hidraulic: Strângere preliminară 40 Nm [30 
ft lb]; strângere ulterioară 80 Nm [60 ft lb]

 ¾ Strângeţi piuliţele hexagonale cu 180 Nm 
[133 ft lb].

Respectaţi suplimentar indicaţiile din vederea de 
ansamblu asupra întreţinerii curente.

 INDICAŢIE

Verificaţi zilnic deteriorările/uzura ţevii glisante 
a axei glisante. În cazul unor urme de zgârieturi 
adânci este necesară o intervenţie. În acest sens 
luaţi legătura cu centrul de service HORSCH.

Reglarea hidraulică a ecartamentu-
lui (TrackControl)
• Prin intermediul terminalului se poate selecta 

ecartamentul dorit. În acest sens acordaţi 
atenţie paragrafului respectiv din manualul de 
utilizare al terminalului.

Reglare pe înălţime

 PRECAUŢIE

În cazul modificării înălţimii, centrul de greutate 
al maşinii se deplasează în sus.

 ¾ Adaptaţ i  corespunzător  maniera de 
conducere.

 ¾ Evitaţi situaţiile extreme, de ex. deplasarea 
pe pante! 

Pentru reglarea înălţimii sunt disponibile 3 
variante de dotare:

Fără reglare a înălţimii
• Nu este posibilă nicio adaptare

Reglare mecanică a înălţimii
• Trenul de rulare poate fi ridicat la cerere cu 

400 mm prin intermediul unui distanţier (bară). 
În acest sens acordaţi atenţie paragrafului 
Reglare mecanică a înălţimii.

Reglare hidraulică a înălţimii (ClearenceControl)

• Prin intermediul terminalului se poate selecta 
înălţimea dorită.

 INDICAŢIE

Înainte de reglarea ecartamentului, reglaţi 
înălţimea. La reglarea înălţimii, urma de 
deplasare este diferită sus sau jos.
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Reglare mecanică a înălţimii

AVERTIZARE

Pericol major de accidentare la reglarea înălţimii!
 ¾ Respectaţi indicaţiile din capitolul de siguranţă!
 ¾ Reglaţi înălţimea numai la câte o axă, nu 
ridicaţi niciodată întreaga maşină.

 ¾ Pentru ridicare, utilizaţi dispozitivul de ridicare 
din pachetul de livrare

 ¾ Efectuaţi numai pe sol plan şi rezistent.
 ¾ Asiguraţ i  vehiculu l  împotr iva ru lăr i i 
necontrolate.

 ¾ Goliţi rezervorul de soluţie şi rezervorul de 
apă proaspătă.

2

3

4

Suspensie roţi reglare mecanică a înălţimii (figura 
prezintă stânga faţă)

1

Detaliu şurub de siguranţă

1

2

Suport din tablă

Procesul de reglare a înălţimii în sus:
 ¾ Goliţi rezervorul de soluţie şi rezervorul de 
apă proaspătă.

 ¾ Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană şi 
rezistentă.

 ¾ Asiguraţi maşina împotriva rulării necontrolate.
 ¾ Ataşaţi dispozitivul de ridicare adecvat într-un 
loc adecvat şi supuneţi-l unei presiuni uşoare.

 ¾ Îndepărtaţi cele trei şuruburi de siguranţă (1) 
şi înşurubaţi-le din nou după reglarea înălţimii. 
Cuplu de strângere: 64 Nm
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 ¾ Îndepărtaţi tabla de siguranţă (2) inclusiv 
şuruburile şi păstraţi-le în siguranţă.

 ¾ Îndepărtaţi şuruburile (4) inclusiv şaibele de 
asigurare a penei.

 ¾ Ridicaţi dispozitivul de ridicare.
 ¾ Cu ajutorul barelor (3), poziţionaţi şi strângeţi 
şaibele noi de asigurare a penei (număr 
articol 00371059) şi şuruburile (4) cu şaibele 
de adaos. Cuplul de strângere 1000 Nm 
[738 ft lb].

 ¾ Coborâţi vehiculul şi continuaţi la cea de-a 
doua axă conform descrierii.

 INDICAŢIE

Pentru a asigura o strângere sigură, cele două 
ţevi de ghidaj trebuie să fie fără praf, ulei şi 
unsoare!

Procesul de reglare a înălţimii în jos:
 ¾ Goliţi rezervorul de soluţie şi rezervorul de 
apă proaspătă.

 ¾ Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană şi 
rezistentă.

 ¾ Asiguraţi maşina împotriva rulării necontrolate.
 ¾ Ataşaţi dispozitivul de ridicare adecvat într-un 
loc adecvat şi supuneţi-l unei presiuni uşoare.

 ¾ Îndepărtaţi cele trei şuruburi de siguranţă (1).
 ¾ Ridicaţi dispozitivul de ridicare, îndepărtaţi 
şuruburile (4).

 ¾ Coborâţi dispozitivul de ridicare.
 ¾ Înşurubaţi cele trei şuruburi de siguranţă (1) 
pentru asigurare. Cuplul de strângere 64 Nm 
[47 ft lb].

 ¾ Introduceţi din nou suportul din tablă (2) 
pentru asigurarea barei (3) şi strângeţi ferm cu 
şuruburi. Cuplul de strângere 64 Nm [47 ft lb].

 ¾ Strângeţi ferm şurubul (4) cu şaibele de 
asigurare a penei şi piuliţe. Cuplul de 
strângere 64 Nm [47 ft lb].

 ¾ După 100 ore de funcţionare, corectaţi 
strângerea şuruburilor (1), (2) şi (4). 

 INDICAŢIE

Şaibele de asigurare a penei pot fi utilizate 
numai o singură dată! La maşinile cu direcţie 
automată, efectuaţi reglaje la terminal, dacă este 
cazul. În vederea întreţinerii curente, respectaţi 
indicaţiile din tabelul de întreţinere curentă. 
Corectaţi strângerea şuruburilor (1), (2), (4) 
după 100, 600, 1200, 1800 h (reglare mecanică 
şi hidraulică a înălţimii):

 ¾ (1):     64 Nm [47 ft lb]
 ¾ (2):     64 Nm [47 ft lb]
 ¾ (4): 1000 Nm [738 ft lb]

După fiecare repoziţionare a înălţimii, corectaţi 
suplimentar strângerea tuturor şuruburilor după 
100 h. 
Respectaţi suplimentar indicaţiile din vederea de 
ansamblu asupra întreţinerii curente.

Reglare mecanică a înălţimii poziţie inferioară, vedere 
dreapta spate

80 81



Reglare mecanică a înălţimii poziţie superioară, vedere 
dreapta spate.

Suspensia 
(ComfortDriveFlex)
În acest scop acordaţi atenţie şi paragrafului 
Punerea în funcţiune.

Leeb VL
Suspensia pneumatică independentă a 
roţilor conţine un sistem de reglare a nivelului 
independent de starea de încărcare.

Supapă de nivel cu timonerie

Timoneria pentru suspensia de nivel acroşată
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Pentru a minimiza înălţimea de transport, 
timoneria pentru suspensia de nivel poate să 
fie decroşată. Acest lucru trebuie făcut separat 
pentru fiecare axă şi fiecare roată.

 INDICAŢIE

În regimul de funcţionare standard, timoneria 
trebuie să fie ataşată. În acest sens, prindeţi 
timoneria în şuruburi conform imaginii. Acest 
lucru trebuie făcut separat pentru fiecare axă 
şi fiecare roată.

 AVERTIZARE

Pericol de strivire a membrelor între trenul de 
rulare şi caroserie la coborârea maşinii!
Îndepărtaţi persoanele din zona de pericol a 
maşinii.

Leeb VN
Suspensia hidropneumatică conţine un sistem 
de reglare automată a nivelului independent de 
starea de încărcare. Operarea se realizează 
de la terminalul maşinii. În acest sens, acordaţi 
atenţie manualului de utilizare al terminalului.

Suspensie hidropneumatică vedere stânga spate

Înălţimea trenului de rulare poate varia între 
reglajul minim şi maxim cu 400 mm (0-100%).

 ¾ La deplasarea pe drumuri publice, trenul de 
rulare este coborât automat la reglajul minim.

 ¾ Pe câmp, înălţimea trenului de rulare poate fi 
reglată în sus sau în jos. 

 AVERTIZARE

Pericol de strivire a membrelor între trenul de 
rulare şi caroserie la coborârea maşinii!
Îndepărtaţi persoanele din zona de pericol a 
maşinii.
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Dispozitive mecanice 
de desprindere

 AVERTIZARE

Pericol de mişcări necontrolate ale maşinii.
 ¾ Dispozitivele mecanice de desprindere 
sunt prevăzute numai pentru transportul 
cât mai rapid posibil al maşinii la un atelier 
de specialitate HORSCH şi repararea 
eventualelor defecte. 

 ¾ Dispozitive mecanice de desprindere nu 
sunt destinate pentru regimul de funcţionare 
permanentă!

Blocurile hidraulice ale dispozitivelor mecanice 
de desprindere se află la partea din spate 
a maşinii între legătura paralelogramului şi 
rezervorul de soluţie, respectiv la partea frontală 
dreapta.

Poziţiile dispozitivelor de desprindere

 INDICAŢIE

După reparaţie, supapele respective de la 
dispozitivele mecanice de desprindere trebuie 
readuse din nou în starea iniţială!

Dispozitiv mecanic de des-
prindere bloc timonerie / 
paralelogram şi cuplare 
Load Sensing
În cazul defecţiunilor cursei paralelogramului, 
pentru deblocarea blocului timoneriei şi cuplarea 
Load Sensing există dispozitive mecanice de 
desprindere pe blocul de module. Cu aceste 
supape se pot ocoli supapele de siguranţă cât 
timp alimentarea cu presiune hidraulică este 
intactă.

 ¾ Pentru slăbirea cursei paralelogramului şi 
blocului timoneriei, acţionaţi manual supapa 
hidraulică V80 (1) şi demontaţi în acest sens 
căpăcelul.

 ¾ Pentru slăbirea cuplării Load Sensing, 
acţionaţi manual supapa hidraulică V20 (2). 
Înşurubaţi complet spre dreapta şurubul mic 
de pe partea superioară a dispozitivului de 
desprindere.

 ¾ După reparaţie, readuceţi şurubul dispozitivului 
de desprindere în starea iniţială!

1

2

1  Dispozitiv de desprindere cursă paralelogram/bloc 
timonerie

2  Dispozitiv de desprindere cuplare Load Sensing
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Dispozitiv mecanic de des-
prindere pompă de pulveri-
zare şi ventilator
În cazul unei defecţiuni electrice, există un bloc 
hidraulic în dreapta pompei hidraulice pentru 
desprinderea mecanică a pompei de pulverizare, 
respectiv a ventilatorului. Cu această supapă se 
poate comanda pompa de pulverizare, respectiv 
ventilatorul, cât timp alimentarea cu presiune 
hidraulică este intactă.

21

1 Desprindere mecanică pompă de pulverizare
2 Desprindere mecanică ventilator

Pompă de pulverizare
 ¾ Introduceţi prin rotire spre dreapta şurubul 
mic în partea superioară a dispozitivului 
de desprindere (1) până când presiunea 
de pulverizare din timoneria stropitorii are 
valoarea dorită.

 ¾ Dacă este necesar, soluţia rămasă poate fi 
răspândită înainte de reparaţie.

 ¾ După reparaţie, extrageţi prin rotire spre 
stânga şurubul dispozitivului de desprindere.

 ¾ Pentru remedierea erorilor, contactaţi centrul 
de service HORSCH.

Ventilatorul
În cazul unei defecţiuni electrice a supapei 
de la ventilatorul hidraulic, răcirea motorului, 
ech ipamentu lu i  h id rau l i c ,  aeru lu i  de 
supraalimentare şi instalaţiei de climatizare nu 
mai funcţionează şi maşina nu mai este răcită.

 ¾ Cu ajutorul dispozitivului de desprindere (2), 
pe ventilator se poate prestabili o turaţie 
pentru a răci din nou pachetul de răcire. 

 ¾ În acest sens, introduceţi prin rotire spre 
dreapta şurubul dispozitivului de desprindere 
(2). Turaţia ventilatorului creşte, răcirea 
maşinii funcţionează din nou.

 ¾ După reparaţie, extrageţi prin rotire spre 
stânga şurubul (2) al dispozitivului de 
desprindere.

Dispozitiv mecanic de 
desprindere scară de 
urcare 
În cazul unei defecţiuni electrice, există pe blocul 
hidraulic pentru scara de urcare o supapă pentru 
desprinderea mecanică. Blocul hidraulic se află 
lângă cabină. Cu această supapă se poate ridica 
şi coborî scara, cât timp alimentarea cu presiune 
hidraulică este intactă.

Dispozitiv mecanic de desprindere scară de urcare

Supapă desprindere mecanică scară de urcare
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Scară de urcare
 ¾ Desfaceţi şurubul cu cap zimţat.
 ¾ Ridicare scară: Apăsaţi în interior ştiftul 
mic în partea superioară a dispozitivului de 
desprindere până când ştiftul se fixează în 
poziţie.

 ¾ Coborâre scară: Extrageţi ştiftul mic în partea 
superioară a dispozitivului de desprindere 
până când ştiftul se fixează în poziţie.

 ¾ Strângeţi ferm şurubul cu cap zimţat pentru 
asigurarea poziţiei scării. 

 ¾ După reparaţie, readuceţi şurubul dispozitivului 
de desprindere în poziţia centrală şi asiguraţi 
prin intermediul şurubului cu cap zimţat.

 ¾ Pentru remedierea erorilor, contactaţi centrul 
de service HORSCH.

 INDICAŢIE

Scara poate fi ridicată/coborâtă prin intermediul 
butonului din cotieră numai cu uşa închisă.

Dispozitiv mecanic de des-
prindere reglare hidraulică 
ecartament (TrackControl) 
(opţional)
În cazul unei defecţiuni electrice, există pe 
blocul de module un dispozitiv de desprindere 
pentru deblocarea direcţiei în vederea reglării 
hidraulice a ecartamentului (opţional). Cât timp 
alimentarea cu presiune hidraulică este intactă, 
se poate deschide supapa din stânga, respectiv 
dreapta de la blocul hidraulic în vederea 
retractării, respectiv extinderii axei. 

 ¾ Suplimentar, deschideţi complet cele patru 
supape de siguranţă de la axa faţă şi cele 
patru supape de la axa spate. 

 ¾ Porniţi motorul. Reglaţi ecartamentul dorit.
 ¾ După reglarea ecartamentului, readuceţi 
supapele de siguranţă, precum şi supapa 
pentru deblocarea direcţiei din nou în starea 
iniţială.

 ¾ Pentru remedierea erorilor, contactaţi centrul 
de service HORSCH.

Dispozitiv mecanic de desprindere TrackControl axa 
spate

Dispozitiv mecanic de desprindere TrackControl axa faţă
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Dispozitiv mecanic de des-
prindere reglare hidraulică 
a înălţimii ClearenceCon-
trol (opţional)
În cazul unei defecţiuni electrice, există pe blocul 
hidraulic pentru reglarea înălţimii, dispozitive 
mecanice de desprindere. Cu cele 4 supape se 
poate coborî reglarea înălţimii.

 ¾ Introduceţi prin rotire spre dreapta şurubul mic 
în partea superioară a supapelor, până când 
trenul de rulare este coborât complet la toate 
cele 4 bare de amortizor.

 ¾ După reparaţie, readuceţi supapele din nou 
în starea iniţială.

Bloc hidraulic ClearenceControl, supape de slăbire 4x 
implementate

 PERICOL

Accidente grave prin strivire!

 ¾ La coborâre, îndepărtaţi toate persoanele din 
zona periculoasă.

Dispozitiv mecanic de des-
prindere suspensie hidrop-
neumatică (numai Leeb VN)
În cazul unei defecţiuni electrice, există pe blocul 
hidraulic pentru suspensia hidropneumatică, 
dispozitive mecanice de desprindere. Cu cele 4 
supape se poate coborî suspensia.

 ¾ Introduceţi prin rotire spre dreapta şurubul mic 
în partea superioară a supapelor, până când 
trenul de rulare este coborât complet la toate 
cele 4 bare de amortizor.

 ¾ După reparaţie, readuceţi supapele din nou 
în starea iniţială.

Bloc hidraulic suspensie hidropneumatică, supape de 
slăbire 4x implementate

 PERICOL

Accidente grave prin strivire!

 ¾ La coborâre, îndepărtaţi toate persoanele din 
zona periculoasă.
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Cale de acces pentru între-
ţinere curentă
Calea de acces pentru întreţinere curentă este 
accesibil cu scara de urcare rabatabilă.
Scara de urcare este coborâtă sau ridicată din 
cabina conducătorului.

 PERICOL

Accidente grave prin prăbuşire!

 ¾ Este interzisă circulaţia cu pasageri pe 
maşină!

 ¾ La urcarea pe calea de acces pentru întreţinere 
curentă, rămâneţi în permanenţă cu cel puţin 
3 puncte (mâini sau picioare) în contact cu 
scara de urcare.

Balustradă podest 
Balustrada pe cele două părţi ale podestului 
poate fi rabatată în lateral, respectiv în sus cu 
mâna. În cazul lucrărilor în zona de întreţinere 
curentă, balustrada rabatată în sus este 
indispensabilă pentru siguranţa individuală. 
Pentru a putea rabata în interior timoneria, este 
necesar ca balustrada să fie rabatată în lateral. 
În caz contrar, balustrada va fi rabatată în lateral 
de timonerie în timpul închiderii prin rabatare. 
Acest lucru poate provoca deteriorări ale 
stratului de vopsea pe timonerie şi balustradă.

Balustradă stânga rabatată în sus

Balustradă dreapta rabatată în lateral

 PERICOL

Accidente grave prin prăbuşire!

 ¾ Este interzisă circulaţia cu pasageri pe 
maşină!

 ¾ În cazul lucrărilor în zona de întreţinere 
curentă, balustrada trebuie rabatată în sus.
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Pachet de răcire
Controlaţi pachetul de răcire din spatele cabinei 
înainte de fiecare deplasare cu privire la murdării 
şi, la nevoie, curăţaţi cu aer comprimat.

Sita din oţel superior de sub grătar se va menţine 
în permanenţă curată. Pentru curăţarea sitei, 
opriţi motorul şi rabataţi în sus grătarul. Dacă 
este cazul, extrageţi sita şi curăţaţi-o cu aer 
comprimat sau jet de apă.

Sită din oţel superior şi grătar

Lamelele radiatorului pentru uleiul hidraulic, 
ale radiatorului pentru apă, ale radiatorului 
climatic şi ale intercooler-ului trebuie menţinute 
permanent curate. Dacă este cazul, curăţaţi cu 
multă apă şi puţin aer comprimat.

Pachet de răcire

Filtru de aer

 AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza componentelor 
fierbinţi ale motorului. Executaţi toate lucrările 
de întreţinere de la sistemul de ventilare numai 
cu motorul oprit şi răcit.
Atenţie la praful posibil contaminat în filtru. Nu 
inhalaţi şi evitaţi contactul cu pielea. Nu suflaţi 
sau aspiraţi filtrul. Eliminaţi filtrul ca deşeu în 
mod corespunzător.

Filtrul de aer se află în spatele cabinei sub 
apărătoare. Acesta trebuie controlat în mod 
regulat şi schimbat la intervale specificate, a se 
vedea capitolul Întreţinerea curentă. În acest sens, 
ţineţi cont de indicaţia de avertizare de sus.
În cazul în care simbolul de avertizare se aprinde 
pe terminal, elementul principal trebuie să fie 
schimbat.

 INDICAŢIE

În cazul în care filtrul de aer este murdărit 
puternic, acest lucru este indicat printr-un simbol 
de avertizare de pe terminal. În cazul murdăririi 
accentuate a sistemului de separare preliminară 
(e), acesta trebuie demontat şi curăţat.
O supapă Vacuator (f) defectă sau lipsă trebuie 
înlocuită.
Cuplul de strângere al colierului tip melc (g) 
trebuie să se situeze în domeniul 3,5 +/- 0,5 Nm 
[2.6 +/- 0.38 ft lb]. 
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Vederea de ansamblu asupra compo-
nentelor
Filtrul de aer este format din următoarele 
componente:

a

b
c

d

f

e

g

(a)  Capac al carcasei cu cleme de fixare
(b)  Element principal / filtru iniţial
(c)  Element de siguranţă
(d)  Carcasă
(e)  Sistem de separare preliminară
(f)      Supapă Vacuator
(g)  Colier tip melc

Demontarea / curăţarea filtrului de aer
Înainte de lucrările la filtrul de apă, opriţi motorul 
maşinii. Aveţi grijă ca în cadrul lucrărilor să nu 
fie deteriorate garniturile şi ca murdăriile să nu 
ajungă în carcasă.

1. 2.

3. 4.

1.  Deschideţi clemele de la capacul carcasei (a) 
şi îndepărtaţi capacul.

2.  Împingeţi elementul principal (b) uşor pe 
diagonală sub un unghi de 5°, spre înainte.

3.  Îndepărtaţi elementul principal (b).
4.  Îndepărtaţi elementul de siguranţă (c).

 INDICAŢIE

În niciun caz nu spălaţi sau periaţi elementul 
principal (b). La purjare, praful nu trebuie să 
ajungă pe partea interioară a elementului 
principal. Nu utilizaţi în continuare niciun 
element deteriorat. Dacă aveţi îndoieli, montaţi 
un element principal nou.
În cazul în care după curăţare afişajele privind 
murdăria mai sunt indicate pe display, schimbaţi 
elementul principal! 
Schimbaţi elementul principal după fiecare 
1200 h sau anual. În acest scop, respectaţi şi 
capitolul Întreţinerea curentă.

Montarea filtrului de aer

5. 6.

7. 8.

 INDICAŢIE

Înainte de montare, controlaţi elementul principal 
(b) cu privire la prejudicii, fisuri şi tăieturi.
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5.  Montaţi elementul de siguranţă (c).
6.  Montaţi elementul principal (b) în carcasă şi 

împingeţi-l uşor pe diagonală sub un unghi 
de 5°, spre înapoi.

7.  Aşezaţi capacul carcasei (a) pe carcasă şi 
închideţi clemele.

8.  Efectuaţi evaluarea optică.

 INDICAŢIE

Schimbarea elementului de siguranţă: 

Schimbaţi elementul de siguranţă (c) după 
fiecare 2 ani sau 2400 ore de funcţionare! A se 
vedea capitolul Întreţinerea curentă. Verificările se 
găsesc în caietul de sarcini HORSCH şi trebuie 
înregistrate în cazul unei schimbări!

Instalaţie de climatizare
Componente
• Compresor (la motor, în dreapta direcţiei de 

deplasare, acţionat prin curelele trapezoidale 
cu nervuri)

• Condensator (prin radiatorul agentului de 
răcire)

• Cartuş al uscătorului (în spatele cabinei sub 
apărătoare în apropierea băii de ulei)

• Vaporizator (sub plafonul cabinei)
• Manocontact (la cartuşul uscătorului)
• Supapă de expansiune (sub plafonul cabinei)
• Sistem de control al climatizării (în cabină, 

plafonieră)

Agent frigorific

 INDICAŢIE

Sistemul de climatizare este acţionat cu ajutorul 
agentului frigorific R134a (tetraflouretan). 
Această substanţă nu conţine atomi de clor 
şi astfel nu afectează stratul de ozon aflat în 
atmosferă.
Agentul frigorific nu poate fi pur şi simplu scurs, 
ci trebuie eliminat ca deşeu în mod profesional. 
De aceea, nu separaţi conductorii de legătură. 
Dacă este necesar, lucrările de întreţinere 
curentă şi de reparaţii la instalaţia de climatizare, 
sunt permise numai reprezentantului dvs. 
comercial HORSCH, cu unităţi adecvate de 
eliminare ca deşeu şi reciclare.

Agent frigorific R134a

Notaţie chimică: 1,1,1,2-tetraflouretan

Formulă chimică: CH2F CF3

Punct de îngheţare: -101,0°C [-150°F]

Temperatură critică: -101,1°C [-150°F]

Presiune critică: 40,60 bari [588 psi]

Caracteristici: netoxic, neinflamabil, 
nedăunător pentru stratul 
de ozon

Cel mai important aspect 
de siguranţă:

Pericol de asfixiere în 
concentraţii ridicate, 
poate provoca degerături

 INDICAŢIE

Indicaţiile detaliate se regăsesc în fişa cu datele 
de siguranţă a agentului frigorific.
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Cartuş de uscător instalaţie de 
climatizare

 INDICAŢIE

Temperatura ambiantă trebuie să se situeze 
peste temperatura reglată la termostat (de obicei 
+1°C [34°F]), pentru pornirea compresorului.

Cartuşul uscătorului sub baia de ulei

Poziţie a cartuşului uscătorului

Comutator manometric
Sistemul de climatizare este dotat cu un 
comutator manometric, care deconectează 
sistemul în cazul supra/subpresiunii.
Acesta este montat pe cartuşul uscătorului.

Comutator manometric al cartuşului uscătorului

Condensator
 ¾ Verificaţi condensatorul cu privire la murdării.
 ¾ Curăţaţi condensatorul în funcţie de gradul de 
murdărie, cel puţin o dată pe lună

 ¾ Purjaţi condensatorul cu aer comprimat şi 
asiguraţi-vă ca lamelele nu se vor deteriora.
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 INDICAŢIE

 ¾ Condensatorul trebuie să fie menţinut în 
permanenţă curat!

 ¾ Pentru curăţare nu utilizaţi curăţătoare de 
înaltă presiune!

 ¾ Nu curăţaţi lamelele transversal!

Verificarea stării agentului frigorific 
şi a cantităţii de umplere
Întreţinerea curentă în funcţie de necesar
Sistemul de climatizare trebuie verificat de către 
un centru specializat autorizat şi, la nevoie, 
reparat.

 INDICAŢIE

Lucrările de întreţinere curentă la sistemul de 
climatizare, în cazul cărora este necesară o 
intervenţie asupra circuitului agentului frigorific 
(de ex. umplerea agentului frigorific, înlocuirea 
colectorului/uscătorului), pot fi executate numai 
de către un atelier de specialitate autorizat! 
Acestea trebuie înregistrate în caietul de sarcini!

Instalaţie de spălare a gea-
murilor
Recipientul se af lă în spatele cabinei 
conducătorului sub apărătoare.
Pentru umplerea ştergătoarelor de parbriz 
deschideţi capacul rezervorului.
La nevoie, umpleţi rezervorul pentru apa pentru 
geamuri. Utilizaţi numai apă curată, întrucât, în 
caz contrar, duzele se pot înfunda.

Cantitate de umplere max. 4 litri [1 gal].

Rezervor cu apă de spălare a geamurilor

Pentru a obţine un efect îmbunătăţit de curăţare, 
se recomandă adăugarea unui agent de curăţare 
pentru parbriz.

 INDICAŢIE

Pe durata iernii, goliţi instalaţia de spălare sau 
utilizaţi soluţii pentru ştergerea geamurilor cu 
protecţie la îngheţ corespunzătoare. Acţionaţi 
instalaţia de spălare a geamurilor, astfel încât 
toate conductele să fie golite, respectiv clătite cu 
soluţia pentru ştergerea geamurilor cu conţinut 
de antigel. Indicaţiile producătorului cu privire 
la raportul de amestecare a protecţiei la îngheţ: 
Ţineţi cont de apă.

Instalaţie aer comprimat
La maşină sunt amplasate două cazane de aer. 
Primul se află sub cabină, al doilea la mijloc în 
paralelogram. Acestea trebuie drenate zilnic 
înainte de începerea lucrului prin acţionarea 
supapei!
Pe partea dreaptă centrală a timoneriei, se află 
o combinaţie filtru-regulator. Aceasta trebuie 
controlată zilnic şi drenată, dacă este necesar.

 ¾ Trageţi supapa de evacuarea apei, până când 
nu mai curge apă prin supapă din cazanul 
de aer.

În cazul murdăriei, deşurubaţi supapa de 
evacuare apei din cazanul de aer şi curăţaţi 
cazanul de aer. În acest sens, opriţi motorul şi 
eliberaţi presiunea în prealabil. 

92 93



Cazanul de aer de sub cabină cu supapa de evacuare a 
apei

Cazanul cu apă în paralelogram cu supapa de evacuare 
a apei

Decantorul de apă şi combinaţia regulatorului filtrului

 INDICAŢIE

Combinaţia filtru-regulator se drenează automat 
când este plină. Sistemul poate fi însă drenat 
şi manual. Detaşaţi în acest sens recipientul de 
colectare la filtru-regulator. Înaintea drenării, 
depresurizaţi!
În cazul depozitării pe timp iarnă a maşinii, 
verificaţi dacă combinaţia filtru-regulator este 
goală. Dacă este cazul, drenaţi manual.

 INDICAŢIE

În cazul în care în cazanul de aer s-a acumulat 
apă, cartuşul uscătorului trebuie schimbat!

Cartuş de uscător instalaţie de aer 
comprimat
Pe maşină se află un cartuş de uscător care 
curăţă aerul comprimat, pus la dispoziţie de 
compresor, de apă şi alte impurităţi. Acest cartuş 
de uscător trebuie să fie schimbat conform 
intervalului de întreţinere curentă. 

Schimbare cartuş uscător:
 ¾ Deşurubaţi cartuşul uscătorului.
 ¾ Ungeţi uşor cu ulei garnitura noului cartuş de 
uscător.

 ¾ Înşurubaţi cartuşul nou al uscătorului.

Poziţie cartuş uscător instalaţie de aer comprimat
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Cartuş de uscător instalaţie de aer comprimat

 INDICAŢIE

În privinţa intervalului de schimbare, respectaţi 
indicaţiile din tabelul de întreţinere curentă.

Partea electrică
Baterie
Bateria se află pe partea dreaptă a maşinii în 
spatele cabinei sub apărătoare. Stropitoarea 
cu deplasare proprie pentru protecţia plantelor 
dispune de o reţea de bord 12 V.

Alimentarea cu energie electrică de 12 volţi

Putere generator 14 V / 200 A

Număr baterii 1

Tensiune baterie 12 V

Capacitate baterie 180 Ah

 INDICAŢIE

Date suplimentare referitoare la instalaţia 
electrică (planuri de conexiuni etc.) sunt 
disponibile la centrul de service HORSCH.

Reţea de bord de 12 volţi (dreapta în spatele cabinei)

Pericole la manevrarea bateriilor

 PRECAUŢIE

 ¾ Executaţi lucrările de revizie, îngrijire, 
întreţinere curentă şi curăţare exclusiv cu 
maşina în stare de repaus. Opriţi motorul. 
Scoateţi cheia de contact. Asiguraţi maşina 
împotriva rulării necontrolate.

 ¾ Lucrările de revizie şi de întreţinere curentă 
pot fi executate doar de către specialişti 
autorizaţi.

 ¾ Evitaţi formarea de scântei sau flacăra 
deschisă în apropierea bateriilor.

 ¾ În cazul lucrărilor la instalaţia electrică sau la 
motor, debranşaţi întotdeauna borna negativă 
a bateriei.

 ¾ Înainte de demontarea bateriei, separaţi 
întotdeauna mai întâi cablul minus şi apoi 
cablul plus de la baterie.

 ¾ Respectaţi indicaţiile producătorului referitoare 
la pericol, cu privire la baterii!

 INDICAŢIE

În general sunt valabile următoarele: Menţineţi 
bateriile permanent curate, fără praf şi resturi 
vegetale!
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Curăţarea bateriilor
 ¾ Curăţaţi bateriile, în caz de necesitate.
 ¾ Îndepărtaţi cu o perie posibilele oxidări de pe 
bornele polare.

 ¾ Utilizaţi vaselină, dacă este necesar.
 ¾ Menţineţi deschise orificiile de ventilaţie ale 
dopurilor de închidere.

Controlul nivelului de lichid din baterii
 ¾ Verificaţi în mod regulat nivelul de lichid 
/ nivelul de acid din baterii şi, în caz de 
necesitate, umpleţi-le.

Montarea şi racordarea bateriei
 ¾ Racordaţi bateria întotdeauna cu polaritatea 
corectă. 

 ¾ În cadrul montării unei baterii, racordaţi 
întotdeauna mai întâi cablul plus la pol plus, 
iar apoi cablul minus la polul minus.

 ¾ Nerespectarea polarităţii corecte dintre 
baterie şi generatorul trifazat cauzează 
prejudicii grave.

Întrerupător general pentru baterii
Pe partea dreaptă în cabină se află un întrerupător 
general pentru baterii pentru deconectarea 
imediată a circuitelor electrice pentru motor şi 
reţeaua de bord.

Cu comutatorul roşu se deconectează prematur 
alimentarea electrică. Bateria se separă imediat 
de reţeaua de bord, fără timp de postfuncţionare. 
Motorul Diesel se opreşte. Sistemul de tratare 
ulterioară a gazelor de eşapament (opţional) 
mai funcţionează încă 15 minute, până la 
deconectarea definitivă.

Generator trifazic
 ¾ În cazul lucrărilor la instalaţia electrică, 
deconectaţi mai întâi întrerupătorul general 
pentru baterii. Apoi demontaţi cablul minus 
de la baterie pentru a preveni deteriorarea.

 ¾ Protejaţi contactul pentru cablu al cablurilor 
plus împotriva contactului neintenţionat cu 
cele ale bateriilor.

Starter
 ¾ În cazul lucrărilor la instalaţia electrică, 
deconectaţi mai întâi întrerupătorul general 
pentru baterii. Apoi demontaţi cablul minus 
de la baterie pentru a preveni deteriorarea.

 ¾ Protejaţi contactul pentru cablu al cablurilor 
plus împotriva contactului neintenţionat cu 
cele ale bateriilor.

Posibile erori şi propuneri de remediere
• Racorduri de cablu slăbite, murdare sau 

corodate:
 ¾ Curăţaţi racordurile de cablu de la starter 
şi strângeţi conexiunile.

 ¾ Curăţaţi cablul de împământare de la 
motor şi strângeţi bine conexiunile.

• Putere prea scăzută a bateriilor:
 ¾ Verificaţi scăderea de tensiune a bateriei 
şi, în caz de necesitate, încărcaţi bateria.

• Baterie descărcată:
 ¾ Încărcare baterie.

• Releu de siguranţă pentru starter defect:
 ¾ Înlocuiţi releul

 INDICAŢIE

În cazul în care propunerile indicate nu conduc 
la remedierea deteriorărilor, luaţi legătura cu 
centrul de service HORSCH.
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Recipientul de transport şi 
recipientul de siguranţă
Pe partea dreaptă şă stângă a maşinii se află 
respectiv un recipient de transport şi recipient 
de siguranţă. Acesta serveşte la păstrarea 
echipamentului personal de protecţie şi a 
accesoriilor. Piese ale echipamentului personal 
de protecţie pot fi purtate numai împreună 
cu dispozitivul, dacă acestea sunt ambalate 
într-o manieră etanşă la lichide. Echipamentul 
de protecţie curat şi contaminat poate fi astfel 
transportat separat.

Recipient de transport partea dreaptă a maşinii

Recipient de transport partea stângă a maşinii

 AVERTIZARE

Pentru a evita contaminarea cabinei, accesul 
în cabină cu echipamentul de protecţie folosit 
este interzis!
Echipamentul personal de protecţie trebuie 
păstrat în recipientul de transport şi de siguranţă 
prevăzut într-un ambalaj etanş la lichide.

 ¾ În recipientul de transport se află suplimentar 
un suport de unelte în care se poate păstra în 
siguranţă un pahar de dozare, o cheie pentru 
filtre, o cheie de montaj etc.

Depozitarea sculelor
În partea din faţă dreaptă a cabinei se află un 
compartiment de depozitare a sculelor. 

Compartiment de depozitare a sculelor
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Cabină

Scară de urcare

 AVERTIZARE

Sunt posibile căzături şi vătămări datorită unei 
scări de urcare insuficient de stabile.

 ¾ La părăsirea cabinei, asiguraţi-vă că scara 
este coborâtă complet.

 ¾ La urcare sau coborâre, rămâneţi în perma-
nenţă cu cel puţin 3 puncte (mâini sau picioa-
re) în contact cu scara. Urcaţi sau coborâţi 
întotdeauna cu faţa îndreptată spre maşină.

 AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin strivirea pieselor 
mobile.
Este interzis transportul pe suprafeţele de acces 
sau platforme. Păstraţi suprafeţele de acces/ 
treptele permanent curate!

Scară de urcare rabatabilă

1

2

Tablou multifuncţional de comandă

 ¾ Scară de urcare rabatabilă cu ajutorul tastelor 
panoului de comandă multifuncţional din 
cabină (menţineţi apăsată tasta respectivă)
Tasta 1 = ridicarea scării de urcare
Tasta 2 = coborârea scării de urcare

 ¾ În modul Drumuri publice, scara de urcare 
poate fi rabatată până la o viteză de 4 km/h.

 ¾ În modul Câmp, scara de urcare poate fi 
acţionată întotdeauna.

 ¾ La acţionare, asiguraţi-vă că nu se află nimeni 
în zona de pericol!

 ¾ În cazul urcării şi coborârii, utilizaţi mânerele 
de susţinere existente!

 ¾ În caz de avarii, scara de urcare poate fi şi 
manual rabatabilă.

Comutatoarele manuale pot supracomanda 
sistemul automat de rabatare.
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Sistem automat de rabatare
La terminalul maşinii se poate activa reglajul 
sistemului automat de rabatare a scării.

 ¾ Apelaţi în meniul Setări autovehicul submeniul 
Regim automat scară.

 ¾ Dacă se activează funcţia 1, scara se 
deplasează automat în sus, imediat ce se 
atinge o viteză de deplasare de 3 km/h [1.9 
mph] sau mai mare.

 ¾ Pătratul verde semnalizează faptul că setarea 
este activă.

1

 ¾ Dacă se activează funcţia 2, scara se 
deplasează automat în jos, imediat ce maşina 
se află în poziţia de parcare. (Frâna de 
parcare acţionată)

 ¾ Pătratul verde semnalizează faptul că setarea 
este activă.

2

Pe display-ul maşinii se afişează poziţia scării 
de urcare. Dacă simbolul scării se aprinde 
intermitent roşu cu un semn de întrebare, poziţia 
scării de urcare nu este definită.
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Uşă cabină

 INDICAŢIE

Înainte de deplasare şi în timpul întregii operări, 
uşa cabinei trebuie să fie închisă.

 ¾ Deblocaţi cu cheia, apăsaţi butonul şi trageţi 
de mâner.

Mânerul uşii din exterior

 ¾ Împingeţi în sus maneta de deschidere a uşii

Mânerul uşii din interior
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Vederea de ansamblu

1

2

34

5

7

8

9

10
6

1  Elemente de operare Coloană de direcţie
2  Tablou multifuncţional de comandă
3  Broască de contact
4  Terminal de operare
5  Terminal maşină
6  Pedală de picior
7  Scaun şofer
8  Scaun pasager
9  Echipament electric central al maşinii
10  Compartiment de depozitare/cutie documente
11  Monitor pentru camera pentru deplasare cu spatele 

(opţional) 

 INDICAŢIE

Nu păstraţi obiecte ascuţite, grele îndreptate pe podeaua cabinei, deoarece acestea pot determina 
crăparea uşilor sau a parbrizului. Păstraţi agentul de protecţia a plantelor în cabină.
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Vederea de ansamblu consola pla-
fonului

12

13

14 15 16

17

18

12  Elemente de operare instalaţie de încălzire/instalaţie 
de climatizare

13  Reglarea oglinzilor exterioare electrice
14  Conectare/ deconectare a iluminării la deplasare
15  Conectare/ deconectare a iluminării spaţiului de lucru
16  Conectare/ deconectare a girofarului
17  Radio

18  Parasolar
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Vederea de ansamblu consola pla-
fonului

19 20 21
22 23

24 25

19  Compartiment de depozitare
20  Comutator pentru lampa de semnalizare
21  Comutator pentru deplasarea pe drumuri publice / 

deplasarea pe câmp

22  Lampă de avertizare mecanism de deplasare
23  Comutator pentru frâna de imobilizare
24  Iluminarea cabinei şi lampa de citit
25  Filtru aer recirculat

26  Echipament electric central al cabinei

26
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Vederea de ansamblu consola plafonului / coloana A

29 29

30 30

27 27

29 29

27  Filtru aer recirculat
29  duză de aerisire reglabilă

30  Volum radio
29

29

29
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Scaun şofer
Pentru menţinerea sănătăţi i ,  o cerinţă 
permanentă este un scaun funcţional şi care se 
poate regla individual pentru şofer. Prin îngrijirea 
regulată şi verificările funcţiilor, este asigurată 
funcţionalitatea scaunului şoferului.
Verificările funcţiilor trebuie adaptate cel puţin la 
intervalele de întreţinere curentă ale vehiculului.
Piesele de uzură, precum rolele, amortizorul şi 
prinderile trebuie verificate din când în când. 

 PRECAUŢIE

Pericole pentru persoane cauzate de o rază 
de rabatare prea redusă din cauza scaunului 
incorect reglat al şoferului.

 ¾ Înainte de fiecare punere în funcţiune 
a vehiculului şi de fiecare schimbare a 
şoferului, reglajul greutăţii trebuie reglat în 
funcţie de greutatea individuală a şoferului. 
Nu depozitaţi obiecte în zona de rabatare a 
scaunului şoferului. 

 ¾ Înainte de punerea în funcţiune, verificaţi 
dacă toate instalaţiile de reglare sunt fixate 
corect. Nu acţionaţi instalaţiile de reglare în 
timpul funcţionării.

 AVERTIZARE

Pericole pentru persoane în caz de accident din 
cauza nepurtării centurii de siguranţă.

 ¾ Înainte de punerea în funcţiune a vehiculului, 
puneţi centura de siguranţă.
După un accident, centurile de siguranţă 
trebuie înlocuite. 
În plus, după un accident, adresaţi-vă unui 
personal specializat pentru verificarea 
scaunului şoferului şi a fixării scaunului 
şoferului.

 AVERTIZARE

Pericole pentru persoane din cauza utilizării 
greşite a senzorului de ocupare scaun.
Nu poziţionaţi niciodată obiecte grele pe baza 
scaunului şoferului, întrucât vehiculul poate 
fi pus în mişcare fără şofer. În cazul utilizării 
normale, îndepărtarea greutăţii de pe baza 
scaunului în timpul deplasării provoacă oprirea 
vehiculului.

Vederea de ansamblu

1

2

3

4

5

1  Cotiera din dreapta şi tabloul multifuncţional de comandă
2  Baza scaunului
3  Spătar
4  Cotiera din stânga cu înclinare reglabilă
5  Centură de siguranţă

 INDICAŢIE

Nu curăţaţi scaunul conducătorului cu curăţătorul 
de înaltă presiune!
La curăţarea tapiţeriei, trebuie evitată umezirea 
tapiţeriei.

 ¾ Testaţi pe o suprafaţă ascunsă agent de 
curăţare pentru tapiţerie sau plastic uzual 
din comerţ.
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Reglare greutate

Greutatea şoferului trebuie să reglată cu 
autovehiculul staţionat şi cu scaunul şoferului 
solicitat, prin tragerea scurtă a manetei de 
acţionare a reglării automate a greutăţii şi 
înălţimii. Reglarea se realizează în stare aşezată 
şi de repaus complet.

Reglare înălţime

Reglarea pe înălţime poate fi adaptată progresiv, 
cu ajutor pneumatic.
Înălţimea scaunului poate fi modificată prin 
tragerea sau împingerea completă a manetei 
de acţionare. Dacă este atins opritorul de capăt 
superior sau inferior al reglajului pe înălţime, 
are loc o adaptare automată a înălţimii pentru 
a asigura o cursă elastică minimă.

 INDICAŢIE

Pentru a evita deteriorările, acţionaţi compresorul 
max. 1 min.

Suspensie orizontală

a b

În anumite condiţii de funcţionare, este 
avantajos să porniţi suspensia orizontală. Ca 
urmare, sarcinile prin impact pot fi prinse mai 
bine în direcţia de deplasare prin scaunul 
conducătorului.

Poziţia a = suspensie orizontală Oprit
Poziţia b = suspensie orizontală Pornit

 ¾ După reglarea poziţiei a, mânerul de blocare 
trebuie blocat în poziţia dorită. În acest scop, 
scaunul în spate trebuie împins până când 
se aude un clic.

 ¾ După blocare, suspensia orizontală nu poate 
fi mişcată în nicio poziţie.
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Reglare lungime

 PRECAUŢIE

Pericol de accident prin acţionarea reglării 
lungimii în timpul deplasării. Nu acţionaţi 
mânerul de blocare în timpul deplasării!

Prin tragerea manetei de acţionare în sus, este 
activată blocarea lungimii, iar scaunul şoferului 
poate fi împins în faţă sau în spate.

 ¾ După reglare, mânerul de blocare trebuie să 
fie împins în poziţia dorită până se aude un 
clic. Scaunul şoferului nu poate fi împins în 
nicio altă poziţie.

 ¾ Nu ridicaţi mânerul de blocare cu piciorul sau 
cu gamba.

Reglare înclinaţie a scaunului

Înclinaţia longitudinală a suprafeţei de aşezare 
poate fi adaptată individual.
Pentru reglarea înclinării scaunului, trageţi 
maneta stângă în sus. Prin mărirea sau 
diminuarea simultană a suprafeţei din faţă sau 
din spate a scaunului, aceasta se înclină în 
poziţia dorită.

Reglare distanţă faţă de spătar

Distanţa faţă de spătar poate fi adaptată 
individual.
Pentru reglarea adâncimii scaunului, trageţi 
maneta dreaptă în sus. Prin împingerea 
concomitentă a suprafeţei de aşezare spre 
înainte sau spre înapoi se atinge poziţia dorită.

106 107



Cotieră

În caz de necesitate, cotiera din stânga poate fi 
rabatată în spate şi înălţimea poate fi adaptată.

Pentru reglarea înălţimii cotierei, ridicaţi capacul 
rotund din capac şi desfaceţi piuliţa hexagonală 
aflată acolo (deschiderea cheii de 13 mm). 
Aduceţi cotiera în poziţia dorită (raster cu 5 
trepte) şi strângeţi piuliţa hexagonală (25 Nm) 
[18 ft lb]. Ataşaţi din nou căpăcelul de acoperire.

Înclinaţia cotierei

Înclinaţia longitudinală a cotierei se poate 
modifica prin învârtirea roţii manuale.
Prin rotirea spre exterior, cotiera este ridicată 
în faţă, prin rotirea spre interior este coborâtă.

Reglarea spătarului

Pentru reglarea spătarului, trageţi maneta 
dreaptă în sus. Nu apăsaţi spătarul la blocare. 
Prin urcarea sau coborârea simultană a 
spătarului, se atinge poziţia dorită. Pentru 
blocare, eliberaţi din nou maneta.

 INDICAŢIE

După blocare, spătarul nu poate fi mişcat în 
nicio altă poziţie.

Suport lombar 

Prin acţionarea comutatorului plus sau minus 
de pe spatele spătarului, cantitatea de umplere 
a pernei din spate se poate adapta individual.

106 107



Suspensie orizontală laterală

În anumite condiţii de funcţionare, este avantajos 
să porniţi suspensia orizontală laterală. Ca 
urmare, sarcinile prin impact laterale pot fi prinse 
mai bine prin scaunul conducătorului.
Confortul prin suspensie se poate conecta şi 
deconecta cu mânerul de blocare.

Încălzirea scaunului / ventilaţia 

Încălzirea scaunului se conectează prin 
acţionarea comutatorului din partea stângă a 
spătarului. Prin reglarea comutatorului pe poziţia 
centrală 0, încălzirea scaunului se deconectează 
din nou.

Ventilaţi se conectează prin acţionarea 
comutatorului în jos şi se deconectează din nou 
prin reglarea comutatorului în poziţia centrală 0. 

Buzunar de depozitare
Pe partea din spate a spătarului, este ataşat un 
buzunar de depozitare.
Pentru a deschide buzunarul de depozitare, mai 
întâi trageţi lamela în sus şi apoi rabataţi în sus 
spre partea posterioară capacul buzunarului de 
depozitare.

Centură de siguranţă

Atât locul şoferului, cât şi scaunul pasagerului 
sunt dotate cu câte o centură de siguranţă.

 ¾ Purtaţi întotdeauna centură de siguranţă!
 ¾ Nu desfaceţi niciodată centura de siguranţă 
în timpul deplasării

 ¾ Respectaţi şi menţineţi dispoziţi i le şi 
prevederile în vigoare specifice ţării!

1.  Trageţi fără şocuri centura de siguranţă din 
tamburul pentru centură.

2.  Ghidaţi centura de siguranţă în zona bazinului 
cât mai jos posibil peste oasele şoldului.

3.  Fixaţi în poziţie limba închizătorului centurii.
 ¾ Asiguraţi-vă că centura de siguranţă nu 
este răsucită sau prinsă.

 ¾ Asiguraţi-vă că centura de siguranţă nu 
se află pe muchii ascuţite sau pe obiecte 
sensibile la spargere.

4.  Pentru fixarea la loc a centurii de siguranţă, 
apăsaţi tasta şi întoarceţi limba centurii pe 
tamburul pentru centură.
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Scaun pasager

 INDICAŢIE

Scaunul pasagerului poate fi utilizat doar în 
timpul deplasării de probă. În caz contrar, nicio 
persoană nu poate staţiona în timpul funcţionării 
(la utilizarea pe câmp) pe utilaj, resp. în cabina 
şoferului, în afară de şofer.

Centura de siguranţă trebuie întotdeauna pusă!

Scaun pasager

Suprafaţa de aşezare a scaunului pasagerului 
se poate rabata în sus în caz de nefolosire.
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Coloană de direcţie
Reglare coloană de direcţie

 AVERTIZARE

Pericol de accident! Coloana de direcţie poate 
fi reglată numai în cazul opririi maşinii. Nu 
executaţi niciodată reglajele coloanei de direcţie 
în timpul deplasării!

Coloana de direcţie se reglează în înălţime şi 
înclinare, în funcţie de şofer.

c

b

a

Vedere de ansamblu asupra posibilităţilor de ajustare

(a)  Rabatare coloană de direcţie
(b)  Basculare coloană de direcţie
(c)  Reglare înălţime volan

Rabatare coloană de direcţie
 ¾ Prindeţi volanul cu mâna.
 ¾ Acţionaţi pârghia (a) de capătul din spate cu 
piciorul.
Cu pârghia (a) acţionată, pivotaţi coloana de 
direcţie în poziţia dorită cu mâna.

 ¾ Eliberaţi pârghia (a).

Poziţia dorită este acum blocată.

Basculare coloană de direcţie
 ¾ Prindeţi volanul cu mâna.
 ¾ Împingeţi pârghia (b) în sus.
Cu pârghia (b) acţionată, basculaţi coloana 
de direcţie în poziţia dorită cu mâna.

 ¾ Eliberaţi pârghia (b).

Poziţia dorită este acum blocată.

Reglare înălţime volan
 ¾ Prindeţi volanul cu mâna.
 ¾ Rotiţi spre stânga capacul (c) un sfert de 
rotire.

 ¾ Aşezaţi volanul în poziţia dorită cu mâna.
 ¾ Rotiţi spre dreapta capacul (c) un sfert de 
rotire.

Poziţia dorită este acum blocată.

110 111



Comutator multifuncţional
Claxonul, ştergătorul, instalaţia de spălare a 
geamului, indicatorul sensului de deplasare, 
faza lungă şi semnalizatorul luminos sunt 
operate cu comutatorul multifuncţional.

Claxon
Pentru acţionarea avertizorului sonor, apăsaţi 
butonul de la comutatorul multifuncţional.

Ştergătoare
 ¾ Verificaţi regulat efectul de curăţare al 
ştergătorului. Vizibilitatea clară este esenţială 
pentru o deplasare sigură.

 ¾ Înlocuiţi cel puţin după un an lamelele 
ştergătoarelor.

 ¾ În cazul în care parbrizul este murdar, 
acţionaţi instalaţia cu ştergătoare de parbriz 
înainte de ştergere.

 ¾ Nu acţionaţi ştergătoarele dacă parbrizul este 
îngheţat, întrucât lamelele ştergătoarelor sau 
motorul ştergătoarelor pot fi deteriorate.

 ¾ Pentru acţionarea ştergătorului, rotiţi inelul de 
la mânerul multifuncţional.
Treapta I  =   interval
Treapta II  =  regimul de funcţionare permanentă

 ¾ Pentru dezactivarea ştergătorului, rotiţi inelul 
înapoi, în poziţia iniţială.
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Instalaţie de spălare a geamurilor
Pentru acţionarea instalaţiei de spălare a 
geamului, apăsaţi inelul de la comutatorul 
multifuncţional.

Indicator sens de deplasare
Acţionaţi maneta multifuncţională pentru a activa 
indicatorul sensului de deplasare din partea din 
faţă şi din spate al maşinii.

 ¾ Maneta în sus = indicatorul sensului de 
deplasare spre dreapta

 ¾ Maneta în jos = indicatorul sensului de 
deplasare spre stânga

Fază lungă
Pentru a acţiona faza lungă, apăsaţi maneta 
multifuncţională în jos.
Pentru comutarea la faza mică, aduceţi maneta 
multifuncţională din nou în poziţia centrală.

Semnalizator luminos
Pentru a acţiona semnalizatorul luminos, trageţi 
în sus maneta multifuncţională.
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Informaţii despre deplasare
Pe display se vor afişa informaţii despre 
deplasare.

a b c d

e f

(a)  Lampă de control indicator al sensului de deplasare 
maşină

(b)  Lampă de control indicator al sensului de deplasare 
remorcă

(c)  Lampă de control faza lungă
(d)  Lampă de control pentru generator
(e)  Lampă de avertizare principală
(f)  Lampă de control motor
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Tablou multifuncţional de 
comandă
În dreapta cabinei, lângă scaunului şoferului 
se află tabloul multifuncţional de comandă şi 
cotiera, care împreună alcătuiesc o unitate.

 INDICAŢIE

După reglarea locului şoferului şi a coloanei de 
direcţie, verificaţi dacă maneta multifuncţională 
poate fi operată optim. Dacă nu, reglajul trebuie 
să fie adaptat.

Reglare lungime
 ¾ Reglarea lungimii cotierei prin ridicarea 
pârghiei spate din dreapta pe panoul de 
operare multifuncţional şi menţinerea acesteia 
în sus.

 ¾ Deplasaţi tabloul multifuncţional de comandă 
spre înainte sau spre înapoi. Eliberaţi din nou 
pârghia dacă reglarea este corectă. Totodată, 
panoul de operare multifuncţional trebuie să 
se fixeze în poziţie în această poziţie.

Poziţia dorită este acum blocată.

Reglare înălţime

 INDICAŢIE

În cazul tragerii în sus a pârghiei, panoul de 
operare multifuncţional se deplasează automat 
în poziţia cea mai înaltă.

 ¾ Acest lucru poate fi evitat prin apăsarea 
uşoară a cotierei şi panoul de operare 
multifuncţional poate fi ţinut la înălţime.

 ¾ Reglarea progresivă a înălţimii cotierei prin 
ridicarea pârghiei faţă din dreapta pe panoul 
de operare multifuncţional şi menţinerea 
acesteia în sus.

 ¾ Prin apăsarea în jos a panoului de operare 
multifuncţional, acesta poate fi reglat mai 
adânc.

 ¾ Panoul de operare multifuncţional este ridicat 
numai prin tragerea pârghiei în sus.

 ¾ Eliberaţi din nou pârghia dacă reglarea este 
corectă.

Poziţia dorită este acum blocată.
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Vederea de ansamblu asupra 
funcţiilor de operare
Prin cotiera multifuncţională sunt comandate 
funcţiile pentru regimul de deplasare, funcţiile 
stropitoarei şi alte operaţiuni ale stropitorii cu 
deplasare proprie pentru protecţia plantelor:

20

19

17

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

15 15 15 15

16

13

12

18

1  Manetă de deplasare
2  Panou de operare multifuncţional stropire
3  Tastă cu alocare liberă
4  Direcţie osie spate pornit/oprit
5  Direcţie osie spate manual pornit/oprit
6  Direcţie osie spate mod pantă pornit/oprit
7  Reglaj înălţime/ suspensie în mod pantă pornit/oprit (opţional)
8  Ridicare scară de urcare
9  Coborâre scară de urcare
10  Reglaj înălţime poziţie de transport / de service (numai la 

reglajul hidraulic al înălţimii)
11  Tastă cu alocare liberă

12  Operare terminal al maşinii
13  Comutator alegerea direcţiei de mers
14  Reglare maximă a vitezei pedală de acceleraţie
15  Înfăşurare/desfăşurare aripă a timoneriei: Aripă exterioară 

stânga, aripă interioară stânga, aripă interioară dreapta, 
aripă exterioară dreapta, în funcţie de varianta de execuţie a 
ghidajului timoneriei Boom Control

16  Corecţia manuală a direcţiei pe osia din spate la modul de pantă
17  Tastă de validare pentru mecanismul de deplasare
18  nicio utilizare
19  Activare/dezactivare direcţie GPS
20  nicio utilizare
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 INDICAŢIE

Funcţiile exacte ale butoanelor individuale şi 
ale comutatoarelor sunt explicate în capitolele 
aferente!

Manetă de deplasare
Cu maneta de deplasare se pot stabili sensul 
de deplasare şi viteza. În acest sens, trebuie 
apăsată suplimentar tasta de validare din 
spatele manetei de deplasare.

deplasare cu faţa / accelerare

Management prestabilit 
întoarcere la capătul 
rândului

deplasare cu spatele / întârziere

inversare

Cu direcţia manuală, se va vira spre stânga sau 
spre dreapta osia spate prin mişcarea manetei 
de deplasare. Inversarea şi managementul 
întoarcere la capătul rândului nu sunt posibile 
apoi.

Poziţia de transport / de service
Modul de transport şi service este disponibil 
numai la maşinile cu reglaj hidraulic al înălţimii 
şi cu frâna de imobilizare acţionată.

 ¾ Apăsare scurtă a tastei: 
Maşina coboară în modul service. Reglajul 
înălţimii se deplasează complet în jos. Frânele 
de mână cu arc rămân sub presiune.

 ¾ Apăsare lungă de taste:
Maşina coboară în modul transport. Reglajul 
înălţimii se deplasează complet în jos. 
Frânele de mână cu arc se golesc şi se 
depresurizează.

 ¾ În modul transport sau service:
Apăsare scurtă a tastei: Maşina trece din nou 
în modul normal de suspensie.

 ¾ În modul service:
Apăsare lungă de taste: Maşina trece în modul 
transport.

Comutator sens de deplasare
După pornirea motorului şi eliberarea frânei de 
staţionare trebuie să fie selectată direcţia de 
deplasare.
Acest lucru se realizează prin comutatorul 
sensului de deplasare.

 ¾ Maneta spre înainte = Preselectare pentru 
deplasarea înainte

 ¾ Maneta spre înapoi = Preselectare pentru 
deplasarea înapoi
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Conectarea instalaţiei de climatizare / 
instalaţiei de încălzire

 ¾ Conectaţi aprinderea sau porniţi motorul.
După conectarea aprinderii, versiunea software 
este afişată pe display (1) timp de 3 secunde.

1

Ulterior, aparatul efectuează un autotest care 
durează maximum 20 de secunde. Tastele sunt 
apoi eliberate pentru operare.
Regimul de funcţionare şi afişarea după 
conectare corespund întotdeauna setărilor 
înainte de ultima deconectare.
Cu motorul oprit, turaţia ventilatorului este 
redusă după 10 minute.
Ca urmare, se evită descărcarea prea puternică 
a bateriei.

 INDICAŢIE

În cazul în care compartimentul frigiderului 
este deschis, temperatura clomatronic poate fi 
incorectă.

 ¾ Închideţi clapeta compartimentului frigiderului 
după deschidere.

Sistemul de climatizare / 
încălzire
Climatronic reglează temperatura şi umiditatea 
aerului din cabină.
Sunt disponibile următoarele regimuri de 
funcţionare:
• Reglarea automată a temperaturii şi a 

ventilatorului:
Ideal la temperaturi exterioare mari.

• Reglarea manuală a ventilatorului:
Reglarea automată a temperaturii cu 
prestabilirea manuală a turaţiei ventilatorului.

• Mod ECON:
Ventilarea şi încălzirea fără funcţia de răcire.

• Mod REHEAT
Geamurile cabinei se usucă cu regimul de 
funcţionare permanentă a compresorului 
de aer condiţionat la turaţia maximă a 
ventilatorului.

3 4 5 6 7 8 9

1 2

1  Display pentru afişarea temperaturii dorite din cabină 
sau temperatura exterioară. Afişarea unităţii în celsius 
sau Fahrenheit. Suplimentar sunt afişate pe display 
codurile de eroare în caz de defecţiuni.

2  Lumina de funcţie indică regimul automat.
3  Activarea/dezactivarea modului REHEAT.
4  Comutarea afişajului între temperatura cabinei şi 

temperatura exterioară.
5  Diminuaţi temperatura cabinei, respectiv turaţia 

ventilatorului.
6  Turaţia ventilatorului setată actual (pe baza unei 

diagrame de bare, turaţie max. corespunde unei bare 
umplute 100 %).

7  Creşteţi temperatura cabinei, respectiv turaţia 
ventilatorului.

8  Tasta de comutare dintre reglarea ventilatorului manuală 
şi automată.

9  Conectarea modului ECON.
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Conectarea Climatronic
În regimul automat, compresorul de aer 
condiţionat, încălzirea şi ventilaţia sunt controlate 
automat, astfel încât temperatura prestabilită din 
cabinei să fie atinsă cât mai repede posibil şi 
apoi să fie menţinută constantă.
Acest regim de funcţionare este ideal la 
temperaturi exterioare mari.

3 8 9

2

Activarea climatronic:

 ¾ Deconectaţi modul REHEAT (3), reglarea 
manuală a ventilatorului (8) şi modul ECON 
(9). Luminile de funcţii (3), (8) şi (9) sunt oprite.

 ¾ Lumina de funcţii a regimului automat (2) este 
aprinsă. Climatronic este activ.

 ¾ La temperaturi exterioare sub 10°C, climatronic 
opreşte compresorul de aer condiţionat.

Setarea temperaturii din cabină

 AVERTIZARE

În cazul în care temperatura exterioară este 
foarte ridicată, trebuie evitată o diferenţă 
excesivă între temperatura din cabină şi 
temperatura exterioară.

5 7 9

1

Display-ul (1) afişează temperatura setată actual
.

 ¾ Prin apăsarea tastei minus (5), temperatura 
poate fi coborâtă.

 ¾ Prin apăsarea tastei plus (7), temperatura 
poate fi ridicată.

 ¾ 1x apăsare corespunde 1 °C sau 1 °F.

Climatronic reglează automat temperatura din 
cabină la valoarea setată. Turaţia ventilatorului 
este crescută lent, astfel încât temperatura din 
cabină să atingă mai rapid valoarea nominală. 
Când temperatura cabinei se apropie de 
valoarea nominală, turaţia ventilatorului este 
din nou redusă.

În modul ECON (9), temperatura nu poate fi 
coborâtă, ci doar crescută. Turaţia ventilatorului 
se poate modifica manual.

Reglarea manuală a turaţiei 
ventilatorului
Turaţia ventilatorului se poate regla manual.

5 6 7 8

Activarea reglării ventilatorului:

 ¾ Conectaţi reglarea manuală a ventilatorului 
(8). Lampa de funcţii (8) este aprinsă. 
Reglarea manuală a turaţiei ventilatorului 
este activă.

 ¾ Diagrama de bare (6) afişează turaţia 
ventilatorului reglată actual. Turaţia maximă 
corespunde unei bare grafice pline 100 %.

 ¾ Prin apăsarea tastei minus (5), turaţia 
ventilatorului poate fi redusă.

 ¾ Prin apăsarea tastei plus (7), turaţia 
ventilatorului poate fi majorată.

 ¾ 1x apăsare corespunde 10 %.

Setarea modificată este salvată şi activată după 
5 secunde.
Prin deconectarea regulatorului manual al 
ventilatorului (8), turaţia ventilatorului este 
reglată din nou automat.
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Afişarea temperaturii exterioare
Apăsaţi tasta de comutare (4) pentru afişarea 
temperaturii cabinei sau temperaturii exterioare.
Lampa de funcţii (4) este aprinsă. Display-ul (1) 
afişează temperatura exterioară.

4

1

Recomutarea unităţii temperaturii
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de comutare 
(4) pentru afişarea temperaturii cabinei sau 
temperaturii exterioare şi tasta minus (5) pentru 
reducerea temperaturii cabinei, respectiv turaţiei 
ventilatorului timp de 3 secunde.
Afişajul temperaturii este comutat la unitatea 
Fahrenheit.
Repetaţi procesul pentru a reseta unitatea pe 
°Celsius.

4 5

Reglarea curentului de aer al 
instalaţiei de climatizare
Curentul de aer din cabină este distribuit cu 
ajutorul duzelor ventilatoarelor (a), (b) şi (c) de 
deasupra, la dreapta şi la stânga geamului frontal.
Fiecare duză a ventilatorului poate fi deschisă, 
închisă şi reglată manual în orice direcţie.

Pentru a încălzi spaţiul pentru picioare, reglaţi 
duzele ventilatorului după cum urmează:

 ¾ Închideţi duzele ventilatorului reglabile (a).
 ¾ Închideţi duzele ventilatorului superioare (b).
 ¾ Deschideţi complet duzele ventilatorului 
inferioare (c).

 ¾ Aliniaţi lamelele duzelor ventilatorului (c) spre 
spaţiul pentru picioare.

Activarea modului ECON
În modul ECON este deconectat compresorul 
de aer condiţionat. Sistemul de răcire din cabină 
este deconectat. Încălzirea şi, în funcţie de 
setare, ventilaţia sunt reglate automat.

Acest regim de operare trebuie utilizat dacă 
funcţia de răcire nu este necesară.

9

2

Activarea regimului de funcţionare ECON:

 ¾ Conectaţi modul ECON (9). Lampa de funcţii 
(9) este aprinsă.

 ¾ Lumina de funcţii a regimului automat (2) se 
stinge. Modul ECON este activ şi funcţia de 
răcire este oprită.

Geamurile cabinei se usucă cu 
modul REHEAT
Pentru uscarea geamurilor cabinei, compresorul 
este conectat permanent la turaţia maximă a 
ventilatorului. Încălzirea este reglată la valoarea 
nominală setată.

3

Uscarea geamurilor cabinei:

 ¾ Închideţi uşile cabinei.
 ¾ Conectaţi modul REHEAT (3). Lampa de 
funcţii (3) este aprinsă. Regimul de uscare 
REHEAT este activ.

 ¾ Ventilatorul este reglat la puterea maximă.
 ¾ Dacă este necesar, modificaţi turaţiei 
ventilatorului, a se vedea Reglarea manuală a 
turaţiei ventilatorului.
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a a

aa

Duze ale ventilatorului în plafonieră

b

b

c

Duze ale ventilatorului în coloana A

Defecţiunea şi soluţionare 
instalaţiei de climatizare

 PERICOL

Manevrarea incorectă în cazul vătămărilor 
cauzată de agenţii refrigeraţi poate duce la 
deces sau vătămări grave.

 ¾ Dacă agentul refrigerat pătrunde în piele sau 
ochi, dispuneţi tratarea rănilor imediat unui 
specialist.

 AVERTIZARE

Manevrarea incorectă cauzată de agenţii 
refrigeraţi poate duce la deces sau vătămări 
grave.

 ¾ Dispuneţi efectuarea lucrărilor la instalaţia de 
climatizare numai unui atelier de specialitate 
calificat.

 ¾ Evitaţi orice atingere cu agentul refrigerat.
 ¾ Purtaţi mănuşi de protecţie şi ochelari de 
protecţie.

 ¾ Sudarea nu este permisă pe părţile circuitului 
de agent refrigerat şi în imediata lor apropiere.

 ¾ Temperatura ambiantă maximă pentru 
agentul frigorific 80 °C [176°F].
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Defecţiune Cauză, remediere
Instalaţia de climatizare se decuplează 
automat.

Lampa de avertizare se aprinde pe 
elementul de operare a instalaţiei de 
climatizare.

• Temperatură exterioară prea mare.
 ¾ Permiteţi răcirea instalaţiei, apoi, reconectaţi. Închideţi geamurile 
şi uşile.

Instalaţia de climatizare nu se răceşte.

Din duzele ventilatorului iese numai aer 
nerăcit.

• Cuplajul magnetic nu se comută.
 ¾Dispuneţi înlocuirea cuplajului.

• Curele slăbite.
 ¾ Tensionaţi sau înlocuiţi curelele.

• Legăturile prin cabluri slăbite.
 ¾ Fixaţi legăturile prin cabluri rupte.

• Siguranţe defecte.
 ¾ Înlocuiţi siguranţa.

• Compresorul nu pompează agent de răcire, supapa de expansiune 
este imobilizată. Saturaţia umidităţii uscătorul filtrului este atinsă.
 ¾Dispuneţi înlocuirea uscătorul filtrului unui personal de specialitate.

Din duzele ventilatorului iese aer răcit în 
cabină.

Cu toate acestea, nu este suficientă 
răcirea cabinei.

• Filtrul de aer al cabinei este murdar.
 ¾Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul de aer al cabinei.

• Vaporizatorul din plafonul cabinei este murdărit.
 ¾Curăţaţi vaporizatorul.

• Vaporizator defect.
 ¾Dispuneţi înlocuirea vaporizatorului personalului de specialitate.

• Condensatorul din faţa radiatorului de apă este murdărit.
 ¾Curăţaţi condensatorul.

• Nivelul agentului de răcire prea scăzut. Bila albă nu pluteşte, se află 
în partea de jos.
 ¾Dispuneţi controlul instalaţiei de climatizare personalului de 
specialitate.

• Aerul exterior intră în cabină.
 ¾ Închideţi complet geamurile şi uşile.

Instalaţia de climatizare aduce uneori 
aer răcit, iar aerul cald la scurt timp după 
aceea.

• Formarea de gheaţă în supapa de expansiune.
• Uscătorul filtrului saturat.

 ¾Dispuneţi înlocuirea uscătorul filtrului unui personal de specialitate.

Compresor prea zgomotos • Lagărul compresorului deteriorat.
 ¾Dispuneţi înlocuirea sau revizia compresorului personalului de 
specialitate. În acest sens, trebuie extras agentul refrigerat şi 
instalaţia reumplută.

• Nivelul uleiului din compresor prea scăzut. Vizibil prin scurgerile 
exterioare.
 ¾Dispuneţi revizia compresorului personalului de specialitate.

Umiditatea din cabină

Apa picură prin duzele ventilatorului.

• Conductele de scurgere a apei înfundate.
 ¾Dispuneţi revizia conductelor de scurgere a apei personalului de 
specialitate.
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Tabel coduri eroare
În cazul disfuncţionalităţii sistemului automat de climatizare, pe display este afişat un cod de eroare.

Codul de 
eroare

Defecţiune Cauză,  
remediere

F0 • Defecţiunea senzorului pentru 
temperatura camerei este 
semnalată de o afişare cu 
aprindere intermitentă.

• I eş i r i l e  de  comu ta re  se 
deconectează.

• Unitatea de comandă nu mai 
este pregătită de funcţionare.

• Verificaţi sistemul cu privire la ruperea cablului sau 
scurtcircuit, înlăturaţi, dacă este cazul.

• Verificaţi racordul corect al senzorului de temperatură, 
stabiliţi legătura, dacă este cazul.

• Cablul senzorului de temperatură este marcat în albastru.

F1 • Defecţiunea senzorului pentru 
temperatura de suflare este 
semnalată de o afişare cu 
aprindere intermitentă.

• I eş i r i l e  de  comu ta re  se 
deconectează.

• Unitatea de comandă nu mai 
este pregătită de funcţionare.

• Verificaţi sistemul cu privire la ruperea cablului sau 
scurtcircuit, înlăturaţi, dacă este cazul.

• Verificaţi racordul corect al senzorului de temperatură, 
stabiliţi legătura, dacă este cazul.

• Cablul senzorului de temperatură este marcat în galben.

F2 • Defecţiunea senzorului pentru 
temperatura exterioară este 
semnalată de o afişare cu 
aprindere intermitentă.

• Unitatea de comandă este 
pregătită de funcţionare în 
continuare.

• Verificaţi sistemul cu privire la ruperea cablului sau 
scurtcircuit, înlăturaţi, dacă este cazul.

• Verificaţi racordul corect al senzorului de temperatură, 
stabiliţi legătura, dacă este cazul.

• Cablul senzorului de temperatură este marcat în roşu.
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Punerea în funcţiune a instalaţiei 
de climatizare

 PRECAUŢIE

Deteriorarea compresorului poate rezulta dacă 
instalaţia de climatizare este utilizată după o 
lungă perioadă de inactivitate.

 ¾ Înainte de utilizarea din nou, porniţi instalaţia 
de climatizare conform instrucţiunilor.

În scopul preîntâmpinări i  deteriorări lor 
compresorului instalaţiei de climatizare, puneţi 
în funcţiune regulat instalaţia de climatizare.

3 5

 ¾ Porniţi motorul Diesel şi ţineţi-l pornit la turaţia 
de staţionare.

 ¾ Deschideţi toate duzele ventilatorului.
 ¾ Deschideţi cele două uşi.
 ¾ Conectaţi modul REHEAT (3) pentru urcarea 
geamurilor. Lampa de funcţii (3) este aprinsă. 
Regimul de uscare REHEAT este activ. 
Ventilatorul este reglat la puterea maximă.

 ¾ Reglaţi temperatura cea mai scăzută prin 
intermediul tastei minus (5).

 ¾ Permiteţi funcţionarea maşinii 5 - 10 minute 
la turaţia de staţionare.

Instalaţia de climatizare poate fi luată în 
funcţiune ca de obicei.
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Terminal de operare
Regimul de stropire şi reglajele autovehiculului 
sunt operate prin terminalul din cabină. 
Pe suprafaţa grafică de operare sunt afişate şi 
operate reglajele şi valorile de măsurare actuale 
ale regimului de stropire. În plus, se pot efectua 
reglaje ale autovehiculului şi pot fi monitorizate 
datele pentru regimul drumuri publice /câmp.

 ¾ Introducerea şi monitorizarea datelor în cadrul 
regimului de stropire

 ¾ Introducerea şi monitorizarea datelor 
autovehiculului în regimul pentru drumuri 
publice şi pentru câmp

Pe maşină este utilizat terminalul cu capacitate 
ISOBUS Topcon X35 sau Touch 1200.

În mod alternativ, se pot însă utiliza şi alte 
terminale compatibile ISOBUS. În acest scop, 
înainte de utilizare, trebuie să vă consultaţi cu 
service-ul HORSCH.

 INDICAŢIE

 ¾ Operarea terminalului se găseşte în manualul 
de exploatare din pachetul de livrare!

 ¾ Operarea software-ului de stropire poate fi 
extrasă din manualul de utilizare al terminalului 
HORSCH.

 ¾ La utilizarea unui terminal alternativ trebuie 
respectat manualul respectiv de utilizare al 
producătorului!

Terminal maşină
Valorile actuale ale autovehiculului pentru 
regimul pe drumuri publice sau pe câmp 
sunt afişate pe terminalul maşinii. Reglajele 
autovehiculului pot fi efectuate numai prin 
intermediul terminalului de operare.

Broască de contact
Pentru pornirea şi oprirea motorului maşinii.

1

2

3

1  Deconectare aprindere / oprire motor Diesel
2  Conectarea aprinderii

3  Pornire motor Diesel
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Pedală de picior

1

2

1  Pedală frână de picior
2  Pedală acceleraţie

Prin acţionarea pedalei frânei de picior (1), 
maşina se frânează.

Prin acţionaţi pedalei de acceleraţie (2), maşina 
este pusă în mişcare şi accelerată.

Ieşire de urgenţă
Pe partea dreaptă a cabinei, se află o ieşire 
de urgenţă din maşină. Uşa poate fi deschisă 
complet sau o crăpătură.

Deschiderea completă a uşii
 ¾ Trageţi spre înainte pârghia şi apăsaţi geamul. 
Geamul se deschide complet.

 INDICAŢIE

Ieşirea de urgenţă nu poate fi acţionată dacă 
maşina este dotată cu conexiunea de umplere 
externă opţională 3, în partea din faţă, dreapta, 
lângă cabină. În acest caz, există un ciocan de 
urgenţă în cabină, care poate fi utilizat pentru a 
sparge geamul lateral în caz de nevoie.

Ciocan pentru cazuri de urgenţă
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Deschiderea uşoară a uşii
 ¾ Rabataţi în sus pârghia.
Geamul se deschide puţin. Această poziţie 
poate fi folosită şi pentru ventilarea cabinei.

Parasolar
În cazul razelor solare, în geamuri pot apărea 
reflexe nedorite. Pentru a evita acest lucru, se 
pot utiliza parasolarele.

 ¾ Prindeţi parasolarul din mijloc şi trageţi-l în 
jos cât este nevoie.

Trageţi parasolarul în jos cât este nevoie

 ¾ Trageţi de şnur pentru a deschide din nou 
parasolarul. Ţineţi ferm parasolarul.

Pentru ridicarea parasolarul, trageţi de şnur

 PRECAUŢIE

Dacă mecanismul arcului este deteriorat, 
parasolarele nu mai pot fi deschise.

 ¾ Dacă este necesar, susţineţi mişcarea în sus 
a jaluzelelor cu mâna, dar nu le frânaţi.

Iluminarea cabinei şi 
lampa de citit
Lampa de iluminare a cabinei şi lampa de citit 
sunt amplasate în partea dreaptă a învelişului 
plafonului din cabină.

1

2

3

4
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Iluminarea cabinei (1) este conectată şi 
deconectată prin intermediul comutatorului 
(3). De asemenea, sistemul de iluminare 
poate fi conectat, astfel încât să fie conectat la 
deschiderea uşii. La închiderea uşii, acesta mai 
rămâne câteva secunde conectat.

Lampa de citit mobilă (2) este conectată şi 
deconectată prin intermediul comutatorului (4). 

Cutie de răcire
Curia de răcire se află sub scaunul pasagerului.

 ¾ Conectaţi şi deconectaţi cutia de răcire cu 
comutatorul.

Compartiment depozitare cu funcţie de răcire integrată 
sub baza scaunului pasagerului.

Compartiment 
de depozitare
Există un compartiment de depozitare sub 
scaunul conducătorului şi în plafonieră pentru 
depozitarea documentelor. Prin apăsarea şi 
tragerea butonului, se deschide capacul.

Compartiment de depozitare sub scaunul conducătorului

Compartiment de depozitare în plafonieră

 INDICAŢIE

Nu păstraţi obiecte ascuţite, grele îndreptate 
pe podeaua cabinei, deoarece acestea pot 
determina crăparea uşilor sau a parbrizului.
Păstraţi agentul de protecţia a plantelor în 
cabină.
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Sistem cu cameră
Display-ul camerei se află în cabina în partea 
dreaptă deasupra terminalului maşinii. 

Monitor pentru cameră în cabină în partea dreaptă

 AVERTIZARE

Pentru manevrare, nu utilizaţi numai display-ul 
camerei! Persoanele sau obiectele pot fi omise! 
Astfel, se poate ajunge la vătămări grave până 
la accidente mortale.

 ¾ Sistemul cu cameră este un mijloc ajutător. 
Nu înlocuieşte atenţia operatorului asupra 
împrejurimilor imediate.Utilizaţi mijloacele 
ajutătoare suplimentare, cum ar fi oglinzile, 
pentru a avea o vedere completă a zonelor 
relevante pentru siguranţă.

 ¾ Înainte de manevrare, asiguraţi-vă că nu 
există persoane sau obiecte în zona de 
manevră!

 ¾ Intrările camerei sunt aflate sub tensiune. Nu 
trebuie să intre în umiditate sau alte obiecte 
metalice.

 ¾ Nicio altă utilizare a sistemului de monitorizare 
prin cameră în timpul conducerii.

 INDICAŢIE

Nu deschideţi carcasa monitorului, deoarece, în 
caz contrar, funcţia nu mai poate fi garantată. 
Executarea lucrărilor de întreţinere curentă şi 
de montaj este permisă numai personalului de 
specialitate. 

Maşina poate fi echipată opţional cu trei camere. 
Puteţi comuta între camera pentru deplasare 
cu spatele, camera pentru monitorizarea stării 
roţilor sau camera pentru monitorizarea conului 
de pulverizare. 

Vederea de ansamblu

1

23 4

1  Meniu principal
2  Tastă de selecţie
3  Tastă săgeată spre stânga
4  Tastă săgeată spre dreapta

Funcţia tastelor cu meniul dezactivat:
• Selecţie manuală a ecranului grafic cu tastele 

săgeată
• Afişarea meniului: Apăsaţi scurt tasta de 

selecţie
• Monitor OFF: Apăsaţi lung tasta de selecţie 

(3 secunde)
• Monitor ON: Apăsaţi tasta de selecţie

Funcţia tastelor cu meniul activat:
• Navigarea cu tastele săgeată, selecţia unui 

punct de meniu cu tasta de selecţie
• Modificări la intrările în meniu cu tastele 

săgeată, preluarea valorii/confirmarea cu 
tasta de selecţie şi revenirea asociată la 
următorul nivel de meniu superior
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 INDICAŢIE

Activarea ecranelor grafice se realizează 
prioritar prin intermediul intrărilor declanşatorului 
(semnalele autovehiculului), prin care alocarea 
declanşatoarelor şi ecranelor grafice, precum 
şi priorităţile acestora sunt stabilite în meniurile 
respective. Este posibilă suprareglarea manuală, 
în orice moment, a activării automate, dar numai 
până la următoarea activare a declanşatorului. 
Dacă niciun declanşator nu este activ, se 
afişează din nou ultimul ecran grafic care a fost 
selectat manual. Această alegere se şterge 
numai prin repornirea aparatului.

Meniu principal
Ecran
În meniul Display, setările individuale pot fi 
efectuate pentru fiecare cameră.
• Luminozitate: Setarea luminozităţii imaginii, 

valoarea numerică de la 0-99
• Contrast: Setarea contrastului, valoarea 

numerică de la 0-99
• Culoare: Setarea culorii, valoarea numerică 

de la 0-99
• NTSC Tint: Corecţii culoare (numai la camera 

NTSC)

Camere
În meniul Display, poate fi atribuit un nume 
individual pentru fiecare cameră. Aceste este 
afişat la activarea camerei respective în imagine. 
Imaginea camerei poate fi, în plus, oglindită 
şi pot fi afişate marcaje în imaginea camerei. 
Marcajele pot fi setate orizontal şi/sau vertical 
în poziţie, iar distanţa lor, una faţă de alta, poate 
fi modificată.
• Nume: nume al unei camere care se poate 

defini liber, de ex. Front
• Oglindire: defineşte pentru toate ecranele 

grafice dacă camera este oglindită sau nu
• Marcaj: Afişarea şi poziţionarea marcajelor 

în forma a două linii, dispuse ca un coridor 
de trecere.

Poziţie orizontală

Poziţie verticală Lăţime

Ecranele grafice / divizarea şi dispunerea PIP
În meniul Divizarea şi dispunerea PIP se poate stabili 
cum sunt divizate camerele şi afişate pe monitor.
• Divizare: Configurarea ecranelor grafice 

multiple
• Dispunere PIP: Selectare a camerei

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 1 Poz. 2

Poz. 4 Poz. 3
Poz. 1

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3

Poz. 2

cu 2 funcţii 1 / cu 2 funcţii 2 cu 3 funcţii

Ecranele grafice / declanşatorul şi priorităţile
În meniul Declanşatorul şi priorităţile se poate stabili 
ce reprezentare de divizare trebuie activată cu 
un declanşator. 
• Declanşator: Condiţie de activare
• Priorităţi: Clasament ecrane grafice

Sistemul / setările de încărcare
În meniul Setările de încărcare, se pot predefini 
diverse şi încărcate setări salvate:
• Setări din fabrică: Resetează monitorul la 

starea de livrare din fabrică
• Definit de utilizator: Resetează monitorul la 

starea salvată de utilizator
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Sistemul / setările Noapte
În meniul Setările Noapte, se pot adapta valorile 
pentru scăderea luminozităţii în caz de noapte.
• Luminozitate: Stabilirea valorii la care display-

ul trebui să se întunece noaptea (cu cât este 
mai scăzut, cu atât este mai întunecat)

• Valoare limită: Stabilirea luminozităţii la care 
monitorul se comută de la modul zi la modul 
noapte. În cazul valorii limită, monitorul 
comută între modul zi şi modul noapte 
dacă luminozitatea este scăzută. Dacă 
valoarea limită este setată la 0, monitorul este 
întotdeauna în modul zi. Dacă valoarea limită 
este setată la 99, monitorul este întotdeauna 
în modul noapte.

Setup-ul intrărilor declanşatorului
În meniul Setup-ul intrărilor declanşatorului, sunt 
adaptate intrările declanşatorului la semnalele 
conectate ale autovehiculului. 
• active high: ecranul grafic atribuit este activat 

în cazul în care tensiunea este prezentă la 
intrarea declanşatorului

• active low: ecranul grafic atribuit este activat 
în cazul în care tensiunea nu este prezentă 
la intrarea declanşatorului

Camera pentru deplasarea cu 
spatele (opţional)
Camera pentru deplasare cu spatele se află în 
partea centrală a timoneriei. În cazul deplasării 
cu spatele, camera pentru deplasare cu spatele 
porneşte automat.

Camera pentru deplasare cu spatele în partea centrală a 
timoneriei

Camera pentru roţi (opţional)
Camera pentru roţi serveşte ca ajutor pentru 
intrarea pe banda de circulaţie. Camera se 
află pe aripa roţii faţă dreapta, cu vedere spre 
intrarea pe câmp.

Camera pentru roţi pe aripa roţii faţă dreapta 

Camera pentru duze (opţional)
Camera pentru duze serveşte la monitorizarea 
conului de stropire. Camera se află pe suportul 
pentru curăţarea Night Light.

Cameră pentru monitorizarea duzelor 
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Oglindă exterioară
 ¾ Oglinzile exterioare au posibilitate de încălzire.

Oglindă exterioară stânga şi oglinda de proximitate

Oglindă exterioară dreapta şi oglinda de proximitate

Reglaj oglindă
Ambele oglinzi exterioare sunt regate electric. 
Comutatorul se află în plafonieră.

Comutator pentru repoziţionarea oglinzilor exterioare

 ¾ Rotiţi butonul spre stânga sau dreapta, pentru 
a selecta partea oglinzii exterioare.

 ¾ Mişcaţi comutatorul în sus, jos sau lateral 
până când oglinda exterioară este reglată 
optim:

 INDICAŢIE

Înainte de începerea deplasării, verificaţi oglinda 
şi reajustaţi-o, dacă este cazul.

 INDICAŢIE

Reglaţi manual ambele oglinzi de proximitate în 
aşa fel încât zona de sol de lângă roata din faţă 
dreapta, respectiv stânga să poată fi controlată 
înainte de pornire.
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Prize
Prize ale cabinei
În cabină, în partea dreaptă, din spatele 
scaunului conducătorului, sub butucul aprinderii, 
există trei prize 12V (1 şi 2).

2

1

3

Prize ale cabinei

Opţional sunt montate două prize USB (3) cu 
ieşirile CC 5V 2.1 A şi CC 5V 1.0 A.

Prize USB (opţional)

Prize electrice în bord
Prizele în bord se află în partea dreaptă a 
cabinei, sub panoul de operare multifuncţional. 
În acest sens, deschideţi capacul echipamentului 
electric central. 

1 2 3 4

Prize în bord (figura indică norma de gaze Stage 5, 
maşinile cu normă de gaze Stage 3a dispun de o altă 
priză de bord pentru diagnoza motorului (4))

1  Priză în bord pentru diagnoza motorului OBD
2  Priză în bord pentru diagnoza autovehiculului
3  InCabin Connect - CAN1 ISOBUS
4  Priză în bord pentru diagnoza motorului

 INDICAŢIE

Nu deterioraţi prizele printr-un ştecher neadecvat!

Bricheta se află în partea dreaptă în spatele 
cabinei.

Brichetă

La priza brichetei se pot racorda alţi consumatori 
electrici de 12 volţi şi maxim 15 amperi. Totodată, 
bateria se va descărca cu motorul în staţionare. 
În cazul utilizării de aparate suplimentare utilizaţi 
fişa prescrisă.
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Accesori i le electr ice racordate trebuie 
să fie în conformitate cu compatibilitatea 
electromagnetică DIN VDE 40 839.

Întrerupător general 
pentru baterii

1 2

1  Întrerupător general pentru baterie (verde)
2  Deconectare prematură a alimentării electrice (roşu)

Întrerupătorul general verde pentru baterie 
(1) trebuie să fie acţionat la fiecare pornire 
a maşinii pentru a conecta alimentarea 
electrică. Comutatorul se dezactivează automat 
întotdeauna la 15 minute după deconectarea 
aprinderii.

Cu comutatorul roşu (2) se deconectează 
prematur alimentarea electrică. Bateria se 
separă imediat de reţeaua de bord, fără timp 
de postfuncţionare. Motorul Diesel se opreşte. 
Sistemul de tratare ulterioară a gazelor de 
eşapament (opţional) mai funcţionează încă 15 
minute, până la deconectarea definitivă.

 INDICAŢIE

În cazul lucrărilor de întreţinere curentă la 
reţeaua de bord, respectiv la baterie, aceasta 
trebuie să fie scoasă de sub tensiune prin 
desfacerea polului bateriei!

Echipamentul electric 
central superior
Siguranţele de pe platină se află sub o apărătoare, 
în partea stângă sus a cabinei.

 ¾ Deconectaţi şi asiguraţi maşina.
 ¾ Deschideţi apărătoarea echipamentului 
electric central.

 ¾ Detaşaţi apărătoarea.
 ¾ Echipamentul electric central este acum 
accesibil.

 ¾ La final, aşezaţi din nou capacul şi blocaţi-l.

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F001 15 A neutilizat

F002 15 A neutilizat

F003 7,5 A Iluminare instrumente

F004 7,5 A Lumină de poziţie stânga

F005 7,5 A Lumină de poziţie dreapta

F006 15 A neutilizat

F007 15 A Lumină de frână
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Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F008 10 A neutilizat

F009 15 A Sistem de comandă pentru 
iluminarea autovehiculului

F010 15 A neutilizat

F011 15 A neutilizat

F012 15 A neutilizat

F013 15 A neutilizat

F014 15 A Lumină de drum suplimentară

F015 15 A Lumină de întâlnire dreapta

F016 15 A Lumină de întâlnire stânga

F017 15 A Fază lungă stânga

F018 15 A Faza lungă dreapta

F019 20 A neutilizat

F020 20 A neutilizat

F021 20 A neutilizat

F022 15 A neutilizat

F023 20 A neutilizat

F024 20 A neutilizat

F025 20 A neutilizat

F026 20 A neutilizat

F027 10 A neutilizat

F028 30 A neutilizat

F029 10 A neutilizat

F030 20 A Ieşire releu girofar

F031 3 A neutilizat

F032 10 A neutilizat

F033 10 A neutilizat

F034 7,5 A neutilizat

F035 15 A neutilizat

F036 15 A Radio 30

F037 15 A neutilizat

X49 Test siguranţe

K001 Releu far pentru faza mare

K002 neutilizat

K003 neutilizat

K004 neutilizat

K005 neutilizat

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

K006 neutilizat

K007 neutilizat

K008 neutilizat

K009 neutilizat

K010 neutilizat

K011 Releu girofar

K012 Releu lumină de frână

K013 neutilizat

K014 Releu lumină de drum

K015 
D neutilizat

K015 
DD Releu aprindere

K016 neutilizat

K017 neutilizat

K047 neutilizat

K048 Releu cu funcţionare 
intermitentă Europa
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Echipamentul electric central (ZE) 
al maşinii
Siguranţele de pe platină se află sub o apără-
toare, în partea dreaptă lângă scaunul condu-
cătorului din cabină.

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F048 3 A
Bornă 30x releu de timp 
întrerupător general pentru 
baterii (BHS)

F049 15 A Alimentare încălzire a 
oglinzilor

F050 15 A Alimentare instalaţie a 
frânei de imobilizare (FBA)

F051 10 A Alimentare terminal al 
maşinii borna 15

F052 10 A Alimentare terminal 
ISOBUS borna 15

F053 7,5 A Alimentare borna 15 ESX-
3XM (HECU)

F054 3 A Alimentare borna 15 
RC20-10/30 Master/Slave

F055 3 A
Alimentare lampa de 
control al încărcării; 
traductor de rotaţie volan

F056 10 A
Alimentare unitate de 
comandă a motorului 
borna 15

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F057 10 A Alimentare cotieră borna 15

F058 10 A Alimentare cutie de răcire

F059 15 A Alimentare scaun al 
conducătorului

F060 10 A Alimentare comutator 
plafon

F061 15 A Alimentare ISOBUS ECU-
PWR

F062 15 A Alimentare preechipare 
GPS borna 15

F063 15 A Alimentare PVED-CL 
F064 10 A Alimentare prize cabină
F065 15 A Rezervă borna 15
F066 15 A Rezervă borna 30

F067 10 A Alimentare terminal al 
maşinii borna 30

F068 10 A Alimentare terminal 
ISOBUS borna 30

F069 10 A Alimentare cotieră borna 30
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Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F070 15 A Alimentare preechipare GPS 
borna 30

F071 15 A Alimentare preechipare GPS 
borna 61R/mod câmp

F072 15 A Rezervă bornă 61R/mod 
câmp

F073 15 A Alimentare 61R/mod câmp la 
EEC-plafon

F074 15 A Alimentare Trackfinder stânga

F075 15 A Alimentare Trackfinder 
dreapta

F076 15 A Alimentare far de lucru spate

F077 15 A Alimentare faruri de deplasare 
cu spatele

F078 15 A Rezervă borna 30

F079 20 A Alimentare senzori motor 
AGN (prin K049)

F080 20 A Alimentare clapetă gaze de 
evacuare motor (prin K049)

F081 35 A
Alimentare putere RC20-
10/30 Master (sistem de 
propulsie)

F082 35 A Alimentare reglaj hidraulic 
înălţime (opţional)

F083 7,5 A Alimentare releu amplificare 
D+/61 borna 30

F084 10 A Alimentare releu destindere 
LS Start

F085 15 A Alimentare brichetă/priză 
cabină

F086 25 A Alimentare priză cabină

F087 7,5 A Alimentare comutator pornire 
aprindere ZSS borna 30

F088 5 A Alimentare UE+ ESX-3XM 
(HECU)

F089 15 A Alimentare putere +UB1 ESX-
3XM (HECU)

F090 15 A Alimentare putere +UB2 ESX-
3XM (HECU)

F091 15 A Alimentare putere +UB3 ESX-
3XM (HECU)

F092 5 A
Alimentare bloc electronic 
RC20-10/30 Master (sistem 
de propulsie)

F093 5 A
Alimentare bloc electronic 
RC10-10/30 Slave 
(suspensie)

F094 15 A Alimentare releu de pornire 
5050

F095 30 A Alimentare unitate de 
comandă a motorului borna 30

F096 35 A
Alimentare releu ATS K049 
(tratare ulterioară gaze de 
eşapament)

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

F097 5 A Alimentare fişă de diagnoză 
FPT borna 30

F098 15 A Alimentare ventilare prin 
presiune borna 15

F099 15 A Alimentare lumină de drum zi

F102 125 A Alimentare conductor 
principal ZE-plafon

F103 100 A Alimentare borna 30 ZE 
partea de jos

F200 Jumper pentru lumina de 
întâlnire cu diodă

K015 Aprindere borna 15R

K016 Releu cuplare frână de 
imobilizare (FBA)

K017 Releu automenţinere frână de 
imobilizare (FBA)

K018
Releu supapă 
electromagnetică frână de 
imobilizare (FBA)

K020 Releu de descărcare LS 
pornire

K021 Releu câmp/drum public
K022 Releu de blocare pornire
K023 Releu far pentru mers înapoi
K024 Releu Trackfinder stânga
K025 Releu Trackfinder dreapta
K026 Faruri de lucru spate
K027 Releu rezervă 2
K028 Releu rezervă 2

K029 Releu lumină de deplasare pe 
timp de zi

K030 Releu încălzire oglindă

K031
Releu de timp declanşare 
temporizată întrerupător 
general pentru baterii (BHS)

K049 Releu ATS (alimentare 
senzor EDC)

K050 Releu de pornire
K061 Releu de amplificarea D+

P1 Buzzer Beeper eroare HECU
P2 Buzzer Avertizor luminos

R10 Rezistenţă de schimb 
încălzire grilaj aer de aspirare

R11 Rezistenţă de schimb 
încălzire carburant

R12 Rezistenţă de schimb lampă 
de avertizare motor

R54,55 Rezistenţe Pull down 
instalaţie de semnalizare

R56,
57, 58

Rezistenţe Pull down ventilare 
cu presiune treapta 1, 2, 3

R59, 60 Rezistenţe Pull down rezervă
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Partea electrică a 
compartimentului bateriei
Siguranţele pentru compartimentul bateriei se 
află în spatele cabinei sub apărătoare.

Releu de separare ISOBUS

1

23

Nr. Intensitatea 
curentului Funcţie

1 200 A Siguranţă cabină

2 60 A Siguranţă ISOBUS

3 60 A Rezervă

Partea electrică opţională

Modularea în frecvenţă (opţional)
Siguranţele pentru modularea în frecvenţă 
(PrecisionSpray) se află în partea centrală a 
timoneriei sub apărătorile negre.

 ¾ În cazul ieşirii concomitente din funcţiune a mai 
multor duze, verificaţi funcţionarea siguranţelor 
şi releelor şi schimbaţi-le, dacă este cazul.

Poziţie siguranţe modulare în frecvenţă

Siguranţe şi relee alimentare electrică modulare în 
frecvenţă duze / PrecisionSpray parte centrală a timoneriei

1

2

Siguranţă principală alimentare electrică modulare în 
frecvenţă duze/unitate de comandă PrecisionSpray 
opţional (compartimentul bateriei)
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 INDICAŢIE

În caz de nevoie, siguranţa poate fi declanşată 
manual prin intermediul tastei albastre (2).
Dacă siguranţa principală este declanşată, 
aceasta poate fi resetată prin apăsarea spre 
înapoi a mecanismului de declanşare (1).

Filtru aer recirculat

 INDICAŢIE

Înlocuiţi filtrul de aer recirculat la fiecare 3600 h.

Pe partea dreaptă în plafonieră se află un filtru 
mare de aer recirculat.

Două filtre suplimentare de aer recirculat se 
află pe partea dreaptă şi stângă în plafonieră 
deasupra scaunului conducătorului.

 ¾ Demontaţi grilajul de aer recirculat.
 ¾ Aspiraţi, bateţi sau suflaţi filtrele murdărite la 
suprafaţă cu aer comprimat.

 ¾ Înlocuiţi filtrul deteriorat.
 ¾ Montaţi din nou grilajul de aer recirculat.

Filtrul de aer proaspăt 
categoria 2

 INDICAŢIE

Filtrul cu cărbune activ trebuie înlocuit după 3 
luni, indiferent de orele de funcţionare. Filtrul cu 
buzunare trebuie înlocuit la fiecare 6 luni.

 AVERTIZARE

Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă 
la sistemul de filtrare numai cu motorul oprit.
Atenţie la praful posibil contaminat în filtru. Nu 
inhalaţi şi evitaţi contactul cu pielea. Nu suflaţi 
sau aspiraţi filtrul. Eliminaţi ca deşeu prafurile 
din filtru în mod corespunzător.

Pe partea stângă a maşinii se află un filtru cu 
cărbune activ în partea superioară a spaţiului 
exterior al cabinei. Acest filtru protejează 
conducătorul autovehiculului din cabină de praf 
şi impurităţile din aer, care se află în exteriorul 
cabinei.

Poziţie filtru cu cărbune activ
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Punerea în funcţiune

1

2

1  Plăci cărbune activ
2  Grilaj cărbune activ

Plăcile cu cărbune activ sunt livrate ambalat. 
Înlăturaţi ambalajele imediat înainte de montare!

 ¾ Deschideţi în partea stângă, apărătoarea 
plafonului cabinei. Apărătoarea este asigurată, 
dacă este cazul, cu un şurub de transport. 
Acesta trebuie îndepărtat la prima deschidere 
şi nu este necesar pentru utilizare normală.

 ¾ Extrageţi filtrul cu buzunare.
 ¾ Aşezaţi câte două plăci cu cărbune activ într-
un grilaj de filtrare.

 ¾ Introduceţi grilajul cu filtrele cu cărbune activ 
în filtrele cu buzunare.

 ¾ Reinstalaţi filtrele cu buzunare împreună cu 
filtrele cu cărbune activ.

 ¾ Închideţi apărătoarea.

Filtru cu cărbune activ cu filtru cu buzunare

 AVERTIZARE

În cazul în care filtrul de aer este instalat incorect 
sau este defect, în interiorul cabinei intră praf 
şi praf fin din agentul de protecţie a plantelor 
aplicat. Acestea sunt inhalate şi cauzează 
prejudicii sănătăţii.

 ¾ Acordaţi atenţie stabilităţii etanşe a filtrului.
 ¾ Schimbaţi imediat filtrul de aer defect.

 ¾ Pentru curăţare, înlocuire, resp. evaluare 
deschideţi capacul.

 ¾ Deblocaţi şi extrageţi filtrul.
 ¾ Aspiraţi, bateţi sau suflaţi filtrele murdărite la 
suprafaţă cu aer comprimat.

 ¾ Înlocuiţi neapărat filtrul deteriorat şi profilele 
de etanşare.

 ¾ Introduceţi filtrul.
 ¾ Închideţi la loc apărătoarea.
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 INDICAŢIE

În cazul întreţinerii curente insuficiente, filtrul 
se poate murdări atât de puternic, încât să 
trebuiască înlocuit.

Curăţarea / înlocuirea filtrului de aer
Executaţi controalele şi schimbarea filtrului numai 
în afara zonei contaminate şi cu aprinderea 
dezactivată. Purtaţi mănuşi.

 ¾ Desprindeţi fişa centrală a carcasei pentru a 
întrerupe alimentarea electrică.

 ¾ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă după 
îndepărtarea filtrelor folosite.

 ¾ Verificaţi carcasa şi garniturile cu privire la 
deteriorări.

 ¾ Introduceţi filtrele noi.
 ¾ Asiguraţi-vă că filtrul introdus este aşezat în 
siguranţă, astfel încât etanşarea completă să 
fie garantată.

 ¾ Asiguraţi-vă că capacul carcasei se află într-o 
poziţie sigură.

 ¾ Asiguraţi-vă că ordinea elementelor de filtru 
este respectată.

 ¾ După schimbarea filtrului, filtrarea aerului din 
cabină trebuie exploatat la cea mai scăzută 
treaptă.

Filtrarea aerului din cabină 
categorie 4 (opţional)

 INDICAŢIE

Dacă maşina are opţiunea de filtrare a aerului 
din cabină categoria 4, filtrarea standard a 
aerului de categoria 2 nu mai este necesară. 
În loc de filtrul de buzunare şi filtrul cu cărbune 
activ, capacele de blocare sunt montate pe 
plafonul cabinei din stânga.

Sistemul de filtrare serveşte la protecţia 
operatorului din cabină de poluarea aerului. 
Aerul ambiant este curăţat prin una sau mai 
multe etape de filtrare şi eliberat de praf, aerosoli 
sau gaze. Sistemul de filtrare are un ventilator 
integrat care transmite aerul proaspăt filtrat în 
cabină. În acelaşi timp, o anumită suprapresiune 
este generată în cabină.

Sistemul de filtrare poate fi opţional instalat ca 
a 3-a categorie (fără filtrul cu cărbune activ) 
sau ca a 4-a categorie (cu filtrul cu cărbune 
activ). Dacă filtrarea ar trebui să treacă doar ca 
a 3-a categorie, filtrul cu cărbune activ trebuie 
îndepărtat şi rama goală instalată.

 AVERTIZARE

Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă 
la sistemul de filtrare numai cu motorul oprit.
Atenţie la praful posibil contaminat în filtru. Nu 
inhalaţi şi evitaţi contactul cu pielea. Nu suflaţi 
sau aspiraţi filtrul. Eliminaţi ca deşeu prafurile 
din filtru în mod corespunzător.

 PRECAUŢIE

Risc de securitate datorită pieselor de schimb 
greşite!
Piesele de schimb greşite pot afecta siguranţa 
şi funcţionalitatea sistemului de filtrare şi pot 
provoca daune.

 ¾ Controlaţi piesele de schimb înainte de 
montare

 ¾ Utilizaţi numai piese de schimb originale ale 
producătorului

 INDICAŢIE

Pentru a genera suficientă suprapresiune în 
cabină, ventilaţia standard trebuie să fie activată 
şi la alegerea sistemului de filtrare cat 4! Dacă 
presiunea din cabină este insuficientă, turaţia 
ventilatorului standard trebuie crescută. În acest 
sens, respectaţi paragraful Instalaţia de climatizare 
/ sistemul de încălzire.
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Vederea de ansamblu

Săgeata indică sensul de flux.

1

3

2

4

1  Filtru cu cărbune activ
2  Filtru aerosol
3  Filtru de praf
4  Filtru gol

Săgeata indică sensul de flux

Filtru cu cărbune activ (este livrat ambalat, despachetaţi 
înainte de montare!)

Filtru aerosol

Filtru de praf

Filtru gol

Întreţinere curentă

 INDICAŢIE

Filtrul cu cărbune activ trebuie înlocuit după 3 
luni, indiferent de orele de funcţionare.
Filtrul de praf şi filtrul de aerosol trebuie înlocuite 
după 6 luni.

Curăţarea sistemului de filtrare
 ¾ Nu folosiţi un curăţător de înaltă presiune 
pentru curăţarea interiorul cutiei de filtrare, 
pentru a evita deteriorarea elementelor de 
filtrare, ventilatoarelor şi componentelor 
electronice.

 ¾ Nu folosiţi un curăţător de înaltă presiune 
pentru curăţarea suprafeţelor lipite. 
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Efectuarea controlului vizual al sistemului 
de filtrare

 ¾ Verificaţi etanşeitatea şi deteriorarea ghidajului 
pentru aer.

 ¾ Verificaţi punctele de lubrifiere ale pozării 
cablurilor.

 ¾ Dacă detectaţi semne de deteriorare a 
vopselelor sau coroziune, reparaţi defectele 
în mod corespunzător.

 ¾ Dacă detectaţi deteriorări, cum ar fi fisuri ale 
sistemului de filtrare, scoateţi din funcţiune 
sistemul de filtrare şi contactaţi partenerul 
de vânzări.

Înlocuirea filtrului
 ¾ Asiguraţi-vă că maşina se află în afara zonei 
contaminate. 

 ¾ Deconectaţi aprinderea.
 ¾ Curăţaţi cutia de filtrare.
 ¾ Desfaceţi închizătorul de blocare (3) a fişei (1).
 ¾ Desprindeţi fişa (1) cutiei de filtrare (2) pentru 
a întrerupe alimentarea electrică.

Demontarea filtrului
 ¾ Deblocaţi închizătoarele de tensionare (1) şi 
deschideţi capacul (2) cutiei de filtrare.

 ¾ În funcţie de intervalul de întreţinere curentă, 
extrageţi filtrul în ordinea: filtrul de praf (3), 
filtrul aerosol (2), filtrul cu cărbune activ (1).

 ¾ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă.
 ¾ Verificaţi carcasa şi garniturile cu privire la 
deteriorări.

Montarea filtrului

 AVERTIZARE

Pătrunderea substanţelor toxice în cabină din 
cauza echipării greşite a cutiei de filtrare. Pericol 
de intoxicare!

 ¾ Asiguraţi-vă că dotarea cutiei de filtrare 
corespunde cerinţelor categoriei de cabină 
de pe etichetă.

 ¾ În cazul modificării sistemului de filtrare, 
adaptaţi etichetarea categoriei de cabină.

 ¾ Introduceţi filtrul în ordinea: filtrul cu cărbune 
activ (1), filtrul aerosol (2), filtrul de praf (3). 
Reţineţi că garnitura filtrului este orientată în 
sus.

 ¾ Acordaţi atenţie stabilităţii sigure a filtrului 
introdus.

 ¾ Închideţi capacul (2) cutiei de filtrare şi blocaţi 
închizătoarele de tensionare (1).
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 ¾ Racordaţi fişa de alimentare (1) la cutia de 
filtrare (2).

 ¾ Închideţi închizătorul de blocare (3) a fişei.

 ¾ După schimbarea filtrului, exploataţi ventilarea 
cabinei la cea mai scăzută treaptă de 
ventilare.

Scoaterea din funcţiune şi eliminarea ca 
deşeu
În cazul în care este atins finalul utilizării 
produsului sau a componentelor acestuia, 
componentele trebuie eliminate ca deşeu în mod 
corespunzător. Trebuie respectate prevederile 
autorităţilor locale de competenţa respectivă.

Consumabilele şi filtrele contaminate necesită 
o eliminare ca deşeu specială şi nu trebuie 
să ajungă în mediu. Informaţii suplimentare 
privind eliminarea ca deşeu sunt disponibile de 
la autorităţile locale de competenţa respectivă, 
atelierul de specialitate calificat sau partenerul 
de vânzări.

 ¾ Nu aruncaţi produsele cu simbolul (1) în 
deşeurile menajere la finalul duratei de 
serviciu.

 ¾ Revalorificaţi materialele folosite cu simbolul 
(2) în conformitate cu etichetarea lor. 

 ¾ Reciclaţi materialele de ambalare, dispuneţi 
revalorificarea acestora şi nu le aruncaţi în 
deşeurile menajere. 

 ¾ Reciclaţi materialele plastice care sunt 
etichetate cu specificaţia materialului, de 
exemplu PP TV 20, dispuneţi revalorificarea 
acestora şi nu le aruncaţi în deşeurile 
menajere.

 ¾ Sortaţi şi reciclaţi metale vechi pe sortimente, 
dispuneţi revalorificarea acestora şi nu le 
aruncaţi în deşeurile menajere.

 ¾ Eliminaţi ca deşeu componentele electrice şi 
electronice în mod corespunzător sau predaţi-
le unui centru de colectare. Nu aruncaţi 
componentele electrice şi electronice în 
deşeurile menajere.

 ¾ După utilizarea elementelor de filtrare cu 
pesticide sau agenţi similari, respectaţi foile 
de siguranţă şi prescripţiile de eliminare a 
deşeurilor ale producătorilor respectivi.

 ¾ Respectaţi prevederile autorităţilor locale de 
competenţa respectivă.
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Monitorizare presiune
În cabină este instalat un sistem pentru 
monitorizarea presiunii. 

Dacă presiunea din cabină scade sub presiunea 
necesară pentru filtrarea cabinei de categoria 
4, apare un mesaj de avertizare pe terminalul 
maşinii.

Monitorizarea presiunii se reglează de la 
terminalul maşinii:

 ¾ Selectaţi în submeniul Setările autovehiculul, 
Setări filtru cabină cat. 4.

 ¾ Presiunea interioară din cabină poate fi 
reglată automat sau manual.

Setări filtrare a cabinei categoria 4
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Radio
Radioul se află în centrul plafonierei.

Vederea de ansamblu

1

2

4

1211

109

87

5

6

3

1  Conectare/ deconectare / Selectare sursă / Respingere 
sau încheiere apeluri

2  Selectare domeniu frecvenţă radio / Acceptare apeluri
3  Buton volum
4  Apelare meniu software
5  următorul post de radio/Audiotrack / rulare rapidă
6  post de radio precedent/Audiotrack / rulare înapoi
7  Redare/pauză fişiere multimedia
8  Stop fişiere multimedia
9  Repetare fişiere multimedia
10  Redare aleatorie din fişierele multimedia
11  navigaţi la directorul precedent din fişierele multimedia
12  navigaţi la directorul următor din fişierele multimedia
7 - 12   posturi salvate în regimul radio

Conectarea/deconectarea

Pentru conectarea aparatului, apăsaţi scurt tasta 
Power. Pentru deconectare, apăsaţi tasta Power 
timp de o secundă. 

Taste Multimode

În regimul radio se pot salva posturi. În regimul 
media (USB sau card SD), redarea poate fi aici 
controlată.

Buton volum

Prin rotirea butonului se setează volumul.
Prin apăsarea scurtă a butonului volumului, se 
ajunge la punctele din meniu audio Balance, Fader, 
Bass şi Treble.
Butonul volumului este utilizat pentru a naviga 
la elementele individuale din meniu.

Tur de căutare a postului

Posturile radio pot fi căutate cu tastele săgeată. 
O apăsare scurtă caută automat următoarea 
frecvenţă disponibilă.
Printr-o apăsare şi menţinere a tastei se 
realizează turul de căutare manuală a posturilor.
Radioul revine la căutarea automată a postului 
dacă nu este apăsat nicio tastă timp de 3 
secunde.
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Salvarea postului radio

Postul selectat actual este salvat prin apăsarea 
lungă a unei dintre tastele de preselectare. Un 
post salvat poate fi apelat prin apăsarea scurtă 
pe una dintre taste. Un post salvat poate fi 
suprasalvat în orice moment prin setarea unui 
alt post.

În cazul multor posturi, Radio Data System 
(RDS) este disponibil. În cadrul acestei acţiuni, 
funcţiile RDS precum, AF (frecvenţă alternativă), 
TP (program pentru participanţii la trafic) sau TA (anunţ 
radio pentru participanţii la trafic) pot fi activate sau 
dezactivate. RDS este disponibil numai în 
domeniul de frecvenţă FM.

Redarea fişierelor multimedia

Fişierele multimedia de pe un stick USB sau 
card SD pot fi redate prin conectarea la slotul 
respectiv de pe aparat. Dacă sunt conectate 
suporturi de date, acestea sunt redate automat. 
Prin intermediul tastei SRC se poate comuta între 
Radio, Media sau AUX. Dacă media este conectat 
la ambele sloturi, se realizează redarea ultimului 
slot redat.

Prin intermediul tastelor săgeată stânga şi 
dreapta, se poate derula prin fişierele multimedia 
individuale. Prin intermediul tastelor F+ şi F-, se 
poate sări la directorul precedent sau următor.

Meniu Software

Prin apăsarea scurtă a tastei din dreapta 
butonului volumului, este apelat meniul. La 
accesare, display-ul arată punctele din meniu 
disponibile. Înregistrarea Reset-confirm serveşte 
la restabilirea setărilor standard.

 ¾ Prin intermediul tastei de meniu se poate 
naviga la un nivel în meniu. În mod alternativ, 
acest lucru este posibil cu ajutorul tastei 
săgeată stânga.

 ¾ Prin rotirea butonului volumului, navigaţi la 
punctul următor sau anterior.

 ¾ Prin apăsarea butonului volumului, se ajunge 
la punctul de meniu. Acolo se pot confirma 
setările. În plus, se poate naviga la un nivel 
inferior în meniu. În mod alternativ, acest lucru 
este posibil cu ajutorul tastei săgeată dreapta.

Prin apăsarea lungă a tastei meniu, meniul 
Software este din nou părăsit.
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Bluetooth

Pentru utilizarea funcţiei hands-free Bluetooth, 
un telefon mobil trebuie să fie asociat cu 
radioul. Pentru a conecta telefonul mobil cu 
radioul, radioul trebuie să fie pornit. Căutaţi 
dispozitivul Bluetooth disponibil pe telefonul 
mobil. Conexiunea se realizează prin intermediul 
codului de acces 1234 sau codului afişat pe 
telefonul mobil. Asocierea reuşită este apoi 
afişată pe telefonul mobil. După o asociere 
reuşită, majoritatea telefoanelor mobile pot 
restabili automat conexiunea Bluetooth la 
următoarea pornire a radioului.

Apelurile pot fi acceptate prin intermediul tastei 
cu receptorul de telefon verde. Apelurile pot fi 
încheiate sau respinse prin intermediul tastei cu 
receptorul de telefon roşu. 
În radio este integrat cu microfon intern.
Prin apăsarea lungă a tastei cu receptorul de 
telefon verde, este activat ultimul număr apelat.

 INDICAŢIE

Informaţii suplimentare, precum şi reglare găsiţi 
în manualul de utilizare livrat al radioului.
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Funcţionare motor

Înainte de pornirea 
motorului

 AVERTIZARE

 ¾ Asiguraţi-vă permanent că nu se află persoa-
ne în zona de pericol a utilajului. Dacă este 
cazul, claxonaţi.

 ¾ Nu lăsaţi niciodată motorul să funcţioneze în 
spaţii închise fără instalaţia de aspirare.

 ¾ Asiguraţi ventilaţia suficientă.

Cerinţa pentru pornirea motorului

Întrerupător general pentru baterie pentru alimentarea 
electrică

Pe partea dreaptă a cabinei, sub butucul 
aprinderii, se află întrerupătorul general pentru 
baterie pentru alimentarea electrică.

 ¾ Conectaţi întrerupătorul general pentru 
baterie pentru alimentarea electrică.

Conectarea aprinderii
Butucul de contact are 3 poziţii:

1

2

3

1  Deconectare aprindere / oprire motor Diesel
2  Conectarea aprinderii
3  Pornire motor Diesel
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Pornirea motorului

 INDICAŢIE

Porni ţ i  motorul  numai de pe scaunul 
conducătorului.

 ¾ Rotiţi cheia de contact după poziţia (3) şi 
menţineţi până motorul porneşte.

 ¾ Imediat ce motorul porneşte, eliberaţi cheia. 
Nu menţineţi cheia mai mult de 20 de secunde 
în poziţia de pornire (3).

 INDICAŢIE

În cazul în care cheia de contact este rotită 
înapoi în poziţia (2) înainte ca motorul să fie 
pornit, aşteptaţi cu noul proces de pornire 
până când motorul s-a oprit. În acest caz, rotiţi 
cheia de contact înapoi la poziţia (1) şi repetaţi 
procesul.

Oprirea motorului

 INDICAŢIE

Opr i ţ i  motoru l  numai  de pe scaunu l 
conducătorului.

 ¾ Rotiţi cheia de contact la poziţia (1).

 INDICAŢIE

Înainte de oprirea maşinii, lăsaţi motorul să 
funcţioneze 1 - 2 minute în domeniul inferior 
de turaţie, pentru a răci toate componentele 
importante ale motorului.

 ¾ La fiecare oprire a motorului, frâna de mână 
este acţionată automat!
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Regim de deplasare

Indicaţii generale

 AVERTIZARE

Pericol de moarte sau de vătămări grave din 
cauza pierderii controlului asupra utilajului!

 ¾ În cazul afişării unui mesaj de avertizare 
(roşu) pe terminalul maşinii, opriţi şi remediaţi 
eroarea. În cazul în care acest lucru nu este 
posibil, contactaţi centrul de service HORSCH 
sau comercianţii autorizaţi.

 ¾ Atenţie! În cazul virajelor, utilajul se rabatează.
 ¾ Comportamentul de deplasare al maşinii 
necesită o anumită pregătire din cauza 
dimensiunilor autovehiculului.

 ¾ Nu este voie să se plaseze obiecte în zona 
pedalelor, pentru a asigura cursa completă 
a pedalelor.

 ¾ Adaptaţi permanent viteza de deplasare a 
maşinii la condiţiile existente ale drumurilor 
publice şi câmpului.

 ¾ În cazul deplasării în pantă, reduceţi viteza 
de deplasare. Nu depăşiţi unghiurile de 
înclinare admisibile. În acest sens, respectaţi 
paragraful Utilizarea pe poziţii în pantă.

 ¾ Pe terenurile în pantă sau pe suprafeţele 
netede, utilajul poate fi împins în faţă din 
cauza sarcinii transportate, în cazul procesului 
de frânare.

Deplasările cu faţa/
deplasările cu spatele

 INDICAŢIE

Şoferul poate oricând trece de la pedală la 
maneta de deplasare. Comutarea se realizează 
complet automat.

Deplasare cu faţa

Deplasarea cu pedala
După pornirea motorului, sistemul de propulsie 
se află în poziţie neutră.

 ¾ Eliberaţi frâna de imobilizare de la comutatorul 
plafonierei.

Frână de imobilizare

 ¾ Comutaţi spre înainte comutatorul sensului 
de deplasare de la cotiera multifuncţională.

Comutator alegerea direcţiei de mers
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 ¾ Acţionaţi pedala pentru a pune maşina în 
mişcare şi pentru a accelera.

 ¾ Viteza se schimbă prin reglarea pedalei.

Pedală de picior

Deplasarea cu maneta de deplasare
 ¾ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de eliberare 
din spatele manetei de deplasare.

Tastă de eliberare manetă de deplasare

 ¾ Deplasaţi maneta de deplasare spre înainte 
pentru a selecta sensul de deplasare şi pentru 
a pune maşina în mişcare.

Manetă de deplasare

 ¾ Prin eliberare, maneta de deplasare revine 
în poziţia centrală. Viteza rămâne constantă.

 ¾ Deplasaţi spre înainte maneta de deplasare, 
pentru a accelera în continuare maşina.

 ¾ Trageţi maneta de deplasare spre înapoi, 
pentru a frâna maşina. Autovehiculul este 
frânat, până când ajunge în stare de repaus.
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 ¾ Acţionaţi pedala pentru a pune maşina în 
mişcare şi pentru a accelera.

 ¾ Viteza se schimbă prin reglarea pedalei.

Pedală de picior

Deplasarea cu maneta de deplasare
 ¾ Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de eliberare 
din spatele manetei de deplasare.

Tastă de eliberare manetă de deplasare

 ¾ Deplasaţi maneta de deplasare spre înapoi 
pentru a selecta sensul de deplasare şi pentru 
a pune maşina în mişcare.

Deplasare cu spatele

 INDICAŢIE

La deplasarea cu spatele, operatorul trebuie 
să se asigure că nu se află persoane în zona 
periculoasă. Dacă se află persoane în zona 
adiacentă, maşina poate fi deplasată cu spatele 
numai cu o persoană care dirijează.

Deplasarea cu pedala
După pornirea motorului, sistemul de propulsie 
se află în poziţie neutră.

 ¾ Eliberaţi frâna de imobilizare de la comutatorul 
plafonierei.

Frână de imobilizare

 ¾ Comutaţi spre înapoi comutatorul sensului 
de deplasare de la cotiera multifuncţională.

Comutator alegerea direcţiei de mers
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Manetă de deplasare

 ¾ Prin eliberare, maneta de deplasare revine 
în poziţia centrală. Viteza rămâne constantă.

 ¾ Deplasaţi spre înapoi maneta de deplasare, 
pentru a accelera în continuare maşina.

 ¾ Deplasaţi spre înainte maneta de deplasare, 
pentru a frâna maşina. Autovehiculul este 
frânat, până când ajunge în stare de repaus.

 INDICAŢIE

Pentru deplasările înainte şi cu spatele se aplică 
următoarele:

 ¾ În cazul în care pedala este acţionată, 
aceasta preia setările privind viteza. În cazul 
în care maneta de deplasare este acţionată, 
aceasta preia setările privind viteza.

Inversarea sensului de deplasare
Sensul de deplasare se poate inversa prin 
apăsarea tastei de eliberare şi mişcarea 
concomitentă a maneta de deplasare spre 
stânga. Acest lucru înseamnă că autovehiculul 
nu rămâne la 0 km/h, ci îşi schimbă de la sine 
direcţia de deplasare.

Manetă de deplasare

Cu direcţia manuală, se va vira spre stânga sau 
spre dreapta osia spate prin mişcarea manetei 
de deplasare. Inversarea şi managementul 
întoarcere la capătul rândului nu sunt posibile 
apoi.

Frâne
Frână de imobilizare
Înainte de deplasarea pe drumurile publice sau 
începerea deplasării pe câmp, eliberaţi frâna 
de imobilizare.
Deplasarea cu frâna de imobilizare activată nu 
este posibilă!
Comutatorul de activare a frânei de imobilizare 
se găseşte pe partea dreaptă a plafonierei.

 ¾ Acţionaţi comutatorul consolei pentru 
eliberarea frânei de imobilizare.
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Frână de serviciu

 AVERTIZARE

Pericol de moarte sau de vătămări grave din 
cauza pierderii controlului asupra utilajului! 
Înainte de începerea oricărei deplasări, verificaţi 
funcţia frânei de serviciu!

 ¾ Eliberaţi pedala.
 ¾ Acţionaţi pedala de frânare, pentru a încetini, 
resp. a frâna autovehiculul.

Pedală de picior

 INDICAŢIE

Respectaţi distanţele de siguranţă necesare în 
funcţie de sarcină şi viteză!

Sistem de reglare a 
patinării
Maşina autopropulsată dispune de un sistem 
complet automat de reglare a patinării (ASR).

 INDICAŢIE

Nu este necesară o intervenţie manuală în cazul 
terenurilor dificile!

 INDICAŢIE

Frâna de imobilizare poate fi cuplată în orice 
moment pe parcursul deplasării. Poate fi folosită 
şi pentru frânarea de urgenţă.

Frână de imobilizare

Pe terminalul maşinii este afişată starea frânei 
de imobilizare.

• Roşu: Frână de imobilizare cuplată
• Gri: Frâna de imobilizare decuplată
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Moduri de deplasare
În cadrul stropitorii pentru protecţia plantelor cu 
deplasare proprie se diferenţiază două moduri 
de deplasare. Se poate alege între regimul 
pentru drumuri publice şi regimul pentru câmp.

 ¾ Comutarea la modul de deplasare dorit se 
realizează prin intermediul comutatorului 
consolei de pe partea dreaptă a plafonierei. 
Poate dura ceva timp până când maşina a 
ajuns în toate stările (suspensie sus/jos etc.) 
după comutare.

Pe terminalul maşinii este vizibil modul de 
deplasare actual pe baza suprafeţei.

Regim pentru drumuri publice
În cazul deplasării sub 15 km/h, direcţia osiei 
spate poate fi activată. Osia spate este centrată 
peste 15 km/h, iar direcţia osiei se dezactivează 
automat. În cazul deplasării ulterioare sub 15 
km/h, conducătorul trebuie să activeze din nou 
direcţia osiei spate.

Regim pentru câmp
Cu regimul pentru câmp activat, direcţia osiei 
spate poate fi conectată şi deconectată prin 
intermediul tastei Direcţia osiei spate pornit/oprit.

Pe terminal este afişată starea direcţiei osie 
spate.

 ¾ Apăsarea tastei Direcţia osiei spate pornit/oprit 
activează direcţia osiei spate.

 ¾ Apăsarea reînnoită a tastei Direcţia osiei spate 
pornit/oprit dezactivează din nou direcţia osiei 
spate. 

 ¾ În cadrul vitezelor de deplasare sub 5 km/h, 
trebuie apăsată tasta Direcţia osiei spate pornit/oprit 
şi menţinută până când osia din spate atinge 
poziţia ţintită. 
Acest lucru serveşte drept circuit de siguranţă 
împotriva prejudiciilor asupra persoanelor.

 ¾ Prin intermediul tastei manual pornit/oprit , direcţia 
poate fi activată/dezactivată pentru modul 
manual.
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 ¾ Prin intermediul tastei Direcţie osie spate mod 
pantă pornit/oprit , direcţia poate fi activată/
dezactivată pentru modul pantă.

 ¾ Pe roata poate fi făcută o corecţie manuală 
pentru deriva pe o pantă. Aceasta are o 
influenţă proporţională asupra direcţiei osiei 
spate.

corecţie manuală pentru deriva pe o pantă

Tempomat

 AVERTIZARE

Pericol de accident din cauza operări i 
necorespunzătoare a funcţiei sistemului de 
control al vitezei! Sistemele de asistenţă pentru 
şofer au fost create pentru a sprijini şoferii. Însă 
acestea nu pot înlocui atenţia şoferilor!
Şoferul preia întreaga responsabilitate în timpul 
conducerii utilajului şi trebuie să ţină cont 
permanent de situaţia respectivă din trafic!

Setările Tempomat pot fi stabilite şi modificate 
prin intermediul terminalului sau manetei de 
deplasare a panoului de comandă multifuncţional.

 INDICAŢIE

Atât în regimul de deplasare pe drumuri publice, 
cât şi în cel pentru câmp, pot fi reglate şi 
memorate două viteze.

Setarea peste maneta de deplasare
 ¾ Acceleraţi la viteza dorită.
 ¾ Acţionaţi tasta şi menţineţi apăsat până când 
se aude un semnal sonor. Viteza dorită pentru 
sistemul de control al vitezei 1 este astfel 
memorată.

 ¾ Acelaşi procedeu pentru sistemul de control 
al vitezei 2.
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 ¾ Tempomat-ul setat actual este afişat pe 
terminal.

 ¾ Încheiaţi reglarea sistemului de control al 
vitezei prin frânare, acţionarea pedalei sau a 
manetei de deplasare.

Setarea prin intermediul terminalului
 ¾ Selectaţi butonul soft de pe terminal şi salvaţi 
viteza dorită.

 ¾ Activarea Tempomat prin intermediul tastei 
de pe maneta de deplasare.

 ¾ Încheiaţi reglarea sistemului de control al 
vitezei prin frânare, acţionarea pedalei sau a 
manetei de deplasare.

Deplasări pe drumuri 
publice/pe câmp

 INDICAŢIE

În cadrul deplasărilor pe drumurile publice/pe 
câmp, respectaţi şi capitolul Indicaţii de siguranţă!

Înainte de deplasările pe drumuri publice / pe 
câmp, trebuie să verificaţi:
• deteriorarea, funcţionarea şi curăţenia 

instalaţiei de lumini.
• deficienţele vizibile ale instalaţiei de frânare 

şi instalaţiei hidraulice.
• funcţionarea instalaţiei de frânare.
• curăţenia întregii maşini.

 AVERTIZARE

Pericol prin strivire, forfecare, tăiere, retezare, 
prindere, tragere în maşină, apucare şi lovire 
din cauza mişcărilor necontrolate ale maşinii.

 ¾ Controlaţi dispozitivele rabatabile ale maşinii 
cu privire la blocarea corectă a blocatoarelor 
pentru transport.

 ¾ Asiguraţi maşina împotriva mişcărilor 
necontrolate înainte de a efectua deplasările 
pe drumurile publice/pe câmp.

 AVERTIZARE

Pericole prin strivire, tăiere, prindere, tragere 
în maşină sau lovire din cauza stabilităţii 
insuficiente şi răsturnării.

 ¾ Modalitatea de deplasare se va regla, astfel 
încât autovehiculul să poată fi controlat 
întotdeauna în siguranţă. 

Totodată, se va ţine cont de abilităţile personale, 
condiţiile de carosabil, de trafic, de vizibilitate şi 
condiţiile meteo, precum şi caracteristicile de 
deplasare ale maşinii!

 AVERTIZARE

Pericol de răsturnare a utilajului la deplasarea 
nepermisă pe acesta!
Este interzisă deplasarea persoanelor pe 
maşină şi/sau urcarea pe maşina aflată în mers.
Îndepărtaţi persoanele din zona periculoasă, 
înaintea deplasării cu maşina.

 AVERTIZARE

Pericol de deteriorări prin stabilitate insuficientă 
şi capacitate insuficientă de schimbare a 
direcţiei şi de frânare a maşinii în cazul utilizării 
neconforme cu destinaţia!

 ¾ Aceste situaţii periculoase provoacă vătămări 
extrem de grave pentru şi chiar moartea.

 ¾ Trebuie respectate încărcătura maximă şi a 
sarcinii permise pe osii ale utilajului.

 ¾ Acordaţi atenţie greutăţii totale permise ale 
utilajului.

 ¾ Dacă este cazul deplasaţi-vă numai cu 
rezervorul umplut parţial.

 PRECAUŢIE

 ¾ Pentru respectarea unei distanţe suficiente de 
siguranţă faţă de cablurile aeriene electrice, 
înălţimea totală a utilajului nu trebuie să 
depăşească 4 m (13 ft).

 ¾ În cazul deplasării sau tractării pe drumuri 
publice, respectaţi normele naţionale de 
trafic.
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Remorcare

 PERICOL

Pericol de vătămări grave din cauza deplasării 
maşinii! În cazul opririi, utilizaţi întotdeauna 
penele sub roţi disponibile!

Autovehiculul poate fi tractat cu ajutorul a patru 
ochete montate pe cadru.
Acestea se află atât în faţă şi în spate pe osii.

Cârlig de remorcare faţă

Cârlig de remorcare spate

 ¾ Înainte de remorcare, goliţi recipientul cu 
soluţie pentru stropire prin repompare.

 ¾ Acţionaţi pompa manuală, pentru a declanşa 
frâna de imobilizare. În acest sens, respectaţi 
paragraful Eliberarea frânei de imobilizare.

 ¾ Viteza maximă permisă în cazul remorcării: 
5 km/h [3 mph].

 ¾ Utilajul poate fi tractat maxim 2 km [1.2 mi] 
până la următoarea posibilitate de parcare!

 ¾ În timpul procesului de remorcare, motorul 
Diesel trebuie să fie pornit, pentru ca 
mecanismul de direcţie şi frâna de serviciu 
să rămână complet funcţionale.

 ¾ În cazul în care motorul este oprit, operaţiunea 
de frânare nu are niciun efect şi mecanismul 
de direcţie este foarte îngreunat, în cadrul 
funcţiei de avarie a direcţiei. În orice caz, 
remorcarea poate fi realizată numai cu 
ajutorul unei bare de tractare.

 ¾ În cazul procesului de remorcare, bara de 
tractare trebuie să fie ataşată în formă de 
triunghi.

Exemplu de ataşare în formă de triunghi

Pornirea cu surse externe / 
asistarea pornirii
Stropitoarea cu deplasare proprie pentru 
protecţia plantelor dispune de o reţea de bord 
12 V.

 PRECAUŢIE

Pericol de explozie din cauza procesului 
necorespunzător de încărcare cu cabluri de 
legătură sau încărcătoare! Evitaţi contactul 
acizilor bateriei cu pielea şi materialele textile, 
precum şi contactul cu ochii!

Următoarele indicii cu privire la pornirea utilajului 
de la o sursă externă trebuie neapărat luate în 
considerare şi respectate!

 ¾ Evitaţi formarea de scântei sau flacăra 
deschisă în apropierea bateriilor.

 ¾ În cazul manevrării bateriilor, purtaţi ochelari 
de protecţie şi îmbrăcăminte de protecţie.

 ¾ Utilizaţi baterii pentru pornirea asistată cu 
aceeaşi tensiune. Capacitatea acestora 
(Ah) nu se poate situa cu mult sub aceea a 
bateriilor descărcate a utilajului.
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 ¾ Nu separaţi bateriile descărcate de la reţeaua 
de bord.

 ¾ Dezgheţaţi bateriile îngheţate înainte de 
decuplarea cablului pentru pornire asistată 
(a se vedea capitolul Siguranţă).

 ¾ Decuplaţi consumatorii inutili de energie 
electrică.

 ¾ Pe durata procesului, nu vă aplecaţi deasupra 
bateriei.

 ¾ În cazul pornirii de la o sursă externă, este 
interzisă atingerea utilajelor.

 ¾ Este interzisă atingerea bornelor polare ale 
cablului individual.

 ¾ În cazul pornirii asistate, racordaţi mai întâi 
cablul plus la polul plus al bateriei pentru 
pornirea asistată şi apoi la bateria descărcată. 
Apoi racordaţi cablul minus la polul minus al 
bateriei pentru pornirea asistată şi capătul 
cablului minus la un punct de împământare 
al utilajului.

 ¾ La cuplarea bornelor pozitive şi conectarea 
bornei negative a bateriei donatoare la 
şasiul autovehiculului, motorul trebuie oprit 
la ambele autovehicule.

 ¾ În cazul pornirii cu surse externe, porniţi mai 
întâi autovehiculul donator, apoi autovehiculul 
receptor. Pentru autovehiculul receptor, 
este recomandat să porniţi iluminarea 
pentru a proteja blocul electronic împotriva 
supratensiunii.

 ¾ Separaţi cablul după reuşita pornirii în ordine 
inversă.

Dacă bateriile reţelei de bord de 12 volţi sunt 
descărcate, reîncărcaţi-le lăsând motorul pornit 
după pornirea de la surse externe. 

Dacă bateria a fost descărcată şi nu există 
nicio lucrare pe maşină care necesită pornirea 
motorului, bateria poate fi încărcată cu ajutorul 
încărcătorului de baterie.

 PRECAUŢIE

Nu încărcaţi prin asistenţă la pornire! Poate 
provoca explozia bateriei.

 INDICAŢIE

Întreţinerea curentă a bateriei trebuie să se 
realizeze conform indicaţiilor producătorului 
bateriei.
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Terminal maşină
Valorile actuale ale autovehiculului pentru 
regimul pe drumuri publice sau pe câmp sunt 
afişate pe terminalul maşinii.

Terminalul maşinii din cabină

Operare
Terminalul maşinii este operat cu butonul rotativ/
apăsare şi butoanele de pe panoul de operare 
multifuncţional.

 ¾ Prin rotirea butonului, se navighează la 
simbolurile individuale. Toate submeniurile 
pot fi modificate acolo.

 ¾ O funcţie poate fi selectată prin apăsarea 
butonului rotativ.

 ¾ Prin intermediul tastei ESC se ajunge înapoi 
la ecranul principal.

Regim pentru drumuri 
publice
La regimul pentru drumuri publice se va afişa 
următoarea mască.

1

2
3

1  Afişare turaţie
2  Afişare viteză
3  Viteză nominală

Dacă se prestabileşte o viteză cu maneta de 
deplasare/pedala, punctul roşu indică viteza 
nominală, iar tahometrul indică viteza reală.
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Regim pentru câmp
La regimul pentru câmp se va afişa următoarea 
mască.

12 11

15 16

13

14

109

4

5

6

7

8

4  Setare suspensie în modul câmp
5  Setare Tempomat
6  Setare management întoarcere la capătul rândului
7  Setări autovehicul
8  Setări / info display
9  Rotaţii motor pe minut
10  Viteză actuală
11  Viteză Tempomat 2
12  Viteză Tempomat 1
13  Grafic de bare unghi de bracare osie faţă
14  Grafic de bare unghi de bracare osie spate
15  Presiunea hidraulică care solicită actual roata
16  Înălţimea roţii

17 18 19 20 21 22

23 24

25 26 27 28 29

3031323334

17  Temperatura echipamentului hidraulic
18  Presiunea hidraulică a mecanismului de deplasare
19  Presiune a aerului
20  Descărcare motor
21  Temperatură a motorului
22  Consumul de carburant
23  Nivelul de umplere din rezervorul AdBlue
24  Nivelul de umplere din rezervorul de carburant
25  Starea scării de urcare
26  Preindicaţie viteză (pedală sau manetă de deplasare)
27  Comutator scaun conducător
28  Starea frânei de imobilizare
29  Afişare sens de deplasare
30  Oră
31  Data
32  Temperatură exterioară
33  Ore de funcţionare
34  Mesaje de avertizare

Mesajul de avertizare Apă în 
Diesel (exemplu)

 INDICAŢIE

Pentru o listă cu toate mesajele de avertizare şi 
pentru operarea software-ului maşinii, respectaţi 
manualul de exploatare al terminalului asociat 
cu versiunea software respectivă.
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Structura
Vederea de ansamblu

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

11

12
13

14

1 Rezervor de soluţie 8 Agitator mecanic
2 Dom rezervor de soluţie 9 Unitate exterioară de operare
3 Recipient de apă proaspătă stânga şi dreapta 10 Racorduri de umplere
4 Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 11 Compartiment de acumulare (partea dreaptă şi 

stângă a maşinii)
5 Pompă de pulverizare 12 Cale de acces pentru întreţinere curentă
6 Pompă cu membrană şi piston 13 Curăţare exterioară partea dreaptă a maşinii 

(opţional)
7 Ecluză de umplere rabatabilă 14 Timonerie

 PERICOL

Pericol de accidentări grave
Este interzisă însoţirea pe maşină, in special pe scara de urcare resp. pe calea de acces pentru 
întreţinere curentă!
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Structura 
componentelor

Rezervor de soluţie

 AVERTIZARE

Pericol de intoxicare – nu intraţi în rezervorul 
de soluţie!

 ¾ Numai personalul de specialitate avizat 
are permisiunea de a urca în recipientul de 
soluţie. 

 ¾ Înainte de urcarea în recipientul de soluţie, 
acesta trebuie golit şi curăţat complet cu 
agenţii de curăţare specificaţi de producătorul 
agentului de pulverizare.

 ¾ Respectaţi prevederile şi legile specifice ţării 
pentru lucrările în spaţii înguste!

 AVERTIZARE

Pericol de răsturnare la urcarea rezervorului 
de soluţie!

 ¾ Nu urcaţi pe rezervorul de soluţie.

Rezervorul de soluţie serveşte la preluarea apei, 
agenţilor de stropit şi îngrăşămintelor.
Cu sistemul de aerisire şi sistemul de dezaerat, 
rezervorul de soluţie este aerisit la stropire şi 
dezaerat la umplere.
Cu duzele de curăţare interioară rezervorul 
de soluţie este curăţat cu apă proaspătă după 
procesul de stropire.
Agitatorul amestecă soluţia pentru stropit în 
rezervorul de soluţie de şi asigură un amestec 
omogen. 
Prin intermediul terminalului de operare din 
cabină şi terminalului de operare exterior, poate 
fi citit conţinutul momentan al rezervorului de 
soluţie.

Urcare
Domul recipientului de soluţie este accesibil cu 
scară de urcare rabatabilă şi prin calea de acces 
pentru întreţinere curentă.
Scara de urcare este coborâtă sau ridicată din 
cabina conducătorului. Dacă timoneria este 
deschisă prin rabatare, balustrada trebuie 
rabatată în sus.

Scară de urcare pentru calea de acces pentru întreţinere 
curentă

 ¾ La urcarea pe calea de acces pentru întreţinere 
curentă, rămâneţi în permanenţă cu cel puţin 
3 puncte (mâini sau picioare) în contact cu 
scara de urcare.

 AVERTIZARE

Pericol de strivire la rabatarea scării de urcare.

 ¾ Nu interveniţi niciodată în zona de strivire a 
scărilor.
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Cale de acces pentru întreţinere 
curentă

 PERICOL

Accidente grave prin prăbuşire!

 ¾ Este interzisă circulaţia cu pasageri pe 
maşină!

 ¾ La urcarea pe calea de acces pentru întreţinere 
curentă, rămâneţi în permanenţă cu cel puţin 
3 puncte (mâini sau picioare) în contact cu 
scara de urcare.

Cale de acces pentru întreţinere curentă

Dom

 PERICOL

 ¾ Pericol de vătămare din cauza vaporilor 
otrăvitori! Nu urcaţi în rezervorul de soluţie!

Dom

În dom este montată o sită care previne 
pătrunderea de impurităţ i  la umplerea 
recipientului de soluţie prin dom.

3
2

1

1  Duză de curăţare a domului
2  Retur
3  Sită tip calotă

 INDICAŢIE

Sita domului trebuie controlată zilnic şi curăţată 
dacă este necesar!
Pentru curăţarea mai uşoară a sitei domului, 
este montă o duză de curăţare.
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Recipient de apă proaspătă
Recipientele de apă proaspătă servesc la 
preluarea apei proaspete. Conţinutul este de 
750 litri [200 gal]. Acesta este utilizat pentru:

 ¾ Diluarea cantităţii reziduale în rezervorul de 
soluţie.

 ¾ Curăţarea (spălarea) întregii stropitori pentru 
protecţia plantelor.

 ¾ Curăţarea armăturii de aspirare precum 
şi a conductelor de pulverizare în cazul 
recipientului umplut.

 ¾ Curăţarea exterioară a maşinii.

Recipient de apă proaspătă stânga şi dreapta la maşină

Prin intermediul terminalului de operare din 
cabină şi terminalului de operare exterior (numai 
la CCS Pro), poate fi citit conţinutul momentan 
al recipientului de apă proaspătă.
Racordul de umplere se află în stânga lângă 
ecluza de umplere.

Racord de umplere

Aerisirea pentru rezervoarele de apă proaspătă 
se află în centru între rezervorul de soluţie şi 
compartimentul motorului.

Aerisire rezervor de apă proaspătă

 AVERTIZARE

Pericol de accidentare la lucrările de întreţinere 
curentă la recipientul de apă proaspătă! Utilizaţi 
deschiderea de întreţinere curentă numai pentru 
lucrările de întreţinere curentă şi de către 
personal şcolarizat de producător.

Rezervor de apă pentru spălatul 
mâinilor
Rezervorul de apă pentru spălatul mâinilor este 
pentru preluarea apei curate.

 AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza apei cu 
impurităţi din rezervor de apă pentru 
spălarea mâinilor!
Nu utilizaţi apa din rezervorul de apă pentru 
spălarea mâinilor ca apă potabilă!

Rezervorul de apă pentru spălatul mâinilor se 
află pe partea stângă a maşinii la calea de acces 
pentru întreţinere curentă.

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor
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Robinetul de golire al rezervorului de apă pentru 
spălatul mâinilor se află în stânga scării de 
urcare.

Robinet de golire rezervor de apă pentru spălarea 
mâinilor

În stânga lângă scara de urcare se află o 
săpunieră cu săpun lichid pentru curăţarea 
mâinilor.

Săpunieră cu săpun lichid

Pompă de pulverizare
Stropitoarea pentru protecţia plantelor dispune 
de o pompă centrifugă pentru sistemul de 
stropire. Aceasta este amplasată în spatele 
ecluzei de umplere. Pompa este acţionată 
hidraulic prin intermediul unui ventil proporţional 
şi astfel se reglează la cantitatea necesară.

Pompă de pulverizare

La pompa utilizată nu este necesară nicio 
amortizare a impulsurilor, deoarece pompele 
centrifuge produc un debit volumic şi presiune 
continuă.

 ¾ Pompa de pulverizare încorporată în această 
maşină este aproape fără necesar de 
întreţinere curentă!

 ¾ Pompa de pulverizare posedă un dispozitiv de 
protecţie împotriva funcţionării uscate şi, din 
acest motiv, are voie să fie exploatată numai 
un timp scurt fără lichid!

 INDICAŢIE

Înainte de prima punere în funcţiune şi după 
fiecare evacuare a apei, pompa trebuie umplută 
cu lichid înainte de pornire.

Date tehnice:

Tip Hypro 9316C3U-M10
Hypro 9315S3U-M10

Debit în l/min la 0 bari aprox. 1000 [264 gal]

Debit în l/min la 5 bari aprox. 550 [145 gal]

Presiune maximă în bari 8 [116 psi]
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Pompa posedă un spaţiu cu cavităţi cu lichid de 
ermetizare pentru protecţia împotriva funcţionării 
uscate şi pentru răcire.

 ¾ În cazul în care nivelul de umplere scade, 
efectuaţi o verificare cu privire la neetanşeităţi. 

 ¾ Controlaţi anual nivelul lichidului de etanşare. 
Deşurubaţi în acest sens şurubul de pe partea 
superioară a pompei. Nivelul de umplere al 
lichidului de etanşare trebuie să ajungă chiar 
până sub marginea cavităţii.

 INDICAŢIE

În cazul pompelor noi de pulverizare, pot exista 
iniţial uşoare neetanşeităţi. Până la ruperea 
garniturii inelare de alunecare, poate exista o 
uşoară formare de picături de ulei pe carcasa 
pompei. 
Verificaţi în mod regulat nivelul uleiului al pompei 
şi completaţi-l dacă este cazul. 

Pompă cu membrană şi 
piston
Pompa cu membrană şi piston (1) se află în 
spatele rezervorului de soluţie.

2

1

1  Pompă cu membrană şi piston
2  Recipient acumulator

Funcţiile pompei:
• Aspiră apa proaspătă în cadrul curăţării 

interioare continue (CCS).
• Dispozitiv de aspiraţie pentru procesul de 

umplere.

Pe partea superioară a pompei există un 
recipient acumulator (2) care poate fi utilizat 
pentru controlul şi umplerea nivelului de ulei.
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 INDICAŢIE

 ¾ Nu umpleţi excesiv recipientul acumulator, 
nivelul uleiului ar trebui să fie între MIN şi 
MAX.

 ¾ Deconectaţi pompa pentru a controla sau 
umple nivelul uleiului.

 ¾ Dacă nivelul uleiului trebuie reînnoit zilnic 
sau dacă se decolorează uleiul, contactaţi 
serviciul HORSCH!

Date tehnice:

Tip AR 185

Debit la 480 rot/min 160 l/min 
[42 gal]

Ecluză de umplere
Ecluză rabatabilă de umplere pentru turnarea, 
dizolvarea şi aspirarea agentului pentru protecţia 
plantelor şi ureei.

Ecluza de umplere se poate rabata cu ajutorul 
mânerului în poziţia de transport şi de lucru.

1

2

3

4

5

Ecluză de umplere cu pâlnie din oţel superior şi suport 
rabatabil

1  Capac rabatabil
2  Mâner pentru rabatarea ecluzei de hidrotransport
3  Braţ paralelogram pentru rabatarea ecluzei de umplere 

în poziţia de lucru şi transport
4  Armătură de comutare pentru dispozitivul de spălare 

a canistrei, duza de împingere şi pistolul de spălare
5  Robinet de comutare pentru aspirare şi racord pentru 

aparatele de umplere externe

6

7

8
9

10
11

6  Racord al aparatelor de umplere externe
7  Pistol de spălare
8  Activare/dezactivare spălare canistră
9  Activare/dezactivare pistol de spălare
10  Activare/dezactivare duzelor de împingere

 ¾ Cu duzele de împingere este sprijină turnarea 
agenţilor pentru protecţia plantelor slab solubile.

 ¾ Sunt activate două duze de spălare şi duzele 
de împingere în domeniul inferior al ecluzei de 
umplere.

11  Activare/dezactivare duze de spălare

12

13

14

14
14

14

15

15

1617

12  Scală de umplere
13  Deschizătură de aspirare
14  Duze de spălare pentru dizolvarea şi umplerea 

agentului pentru protecţia plantelor
15  Duze de împingere pentru dizolvarea şi umplerea 

agentului pentru protecţia plantelor
16  Placă de presiune
17  Duză rotativă pentru spălarea canistrelor sau altor 

recipiente
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 INDICAŢIE

În funcţie de poziţia robinetului cu bilă de pe 
partea de aspirare, apa iese din rezervorul 
de apă proaspătă sau soluţie din rezervorul 
de soluţie la spălarea canistrei. În acest sens, 
porniţi spălarea canistrei (8) şi apăsaţi în jos 
placa de presiune (16). La duza de clătire (17), 
curge apă sau soluţie.

Pistol de spălare
Ecluza de umplere poate fi curăţată după 
umplere cu pistolul de spălat. În plus pot fi 
spălate resturile depuse din canistre.

9

18

Pistol de spălare

 ¾ Pentru fixarea acţionării cu mâner apăsaţi 
butonul (18) pe parcursul funcţionării.

 ¾ Pentru desfacere, acţionaţi mânerul.
 ¾ După deconectare (9) eliminaţi presiunea 
reziduală.

 INDICAŢIE

În funcţie de poziţia robinetului cu bilă de pe 
partea de aspirare, apa iese din rezervorul de 
apă proaspătă sau soluţie din rezervorul de 
soluţie la pistolul de spălare. Porniţi pistolul de 
spălare (9) şi curăţaţi ecluza de umplere.

Jugul de susţinere pentru paharul de 
dozare
Jugul de susţinere serveşte ca suport sigur şi 
ferm al paharului de dozare. 

 ¾ Rabataţi în jos jugul de susţinere.
 ¾ Puneţi un pahar de dozare în interior pentru a 
putea doza agentul pentru protecţia plantelor.

Jug de susţinere

Armături
Pe partea stângă a maşinii se află racordurile de 
umplere, unitatea exterioară de operare, filtrul 
şi ecluza de umplere.
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Filtru

 INDICAŢIE

Utilizaţi toate filtrele prevăzute ale echipamentului 
cu filtre. Curăţaţi filtrele regulat. 

O funcţionare fără defecţiuni a stropitorii pentru 
protecţia plantelor este obţinută numai printr-o 
filtrare impecabilă a soluţiei pentru stropit. O 
filtrare impecabilă influenţează într-un mod 
considerabil succesul măsurii de tratare cu 
agent pentru protecţia plantelor.

Combinaţiile admisibile ale filtrelor resp. a 
diametrului ochiurilor trebuie respectate. 
Diametrul ochiurilor de la filtrul de presiune cu 
autocurăţare trebuie să fie întotdeauna mai mic 
decât deschiderea duzelor utilizate.

Trebuie să se acorde atenţie la utilizarea 
cartuşelor de filtru cu 80 resp. 100 ochiuri/ţoli² 
pentru unele produse fitosanitare, deoarece 
acestea poate cauza filtrări de substanţe active.
Respectarea indicaţiilor producătorilor agentului 
pentru protecţia plantelor.

Filtru de presiune
Filtrul de presiune previne ca impurităţile să 
ajungă în conducta cu duze. În funcţie de 
aplicaţia de lucru pot fi obţinute diverse grade 
de fineţe. În dotarea de serie, filtrul este echipat 
cu un cartuş de 80 de ochiuri/ţoli². 
În cazul aplicaţiilor cu îngrăşăminte lichide sau 
la utilizarea de duze mai mari se recomandă un 
cartuş mai grosier, pentru a menţine scăderea 
presiunii în filtru la un nivel cât mai redus.

Filtrul de presiune cu autocurăţare previne o 
înfundare a filtrului duzei înainte de duzele de 
stropire.
În regimul de circulare comutatorul principal de 
stropire oprit, suprafaţa interioară a cartuşului 
filtrului de presiune este spălată pe parcurs şi 
particulele de agent de stropire şi de murdărie 
nediluate sunt colectate în sita tip calotă la 
direcţionarea soluţiei în recipientul de soluţie.

Filtru de presiune suplimentar
Pe secţiunea din mijloc a timoneriei este 
implementat un filtru de presiune suplimentar. 

La anumite combinaţii de agenţi de pulverizare, 
fulgii se pot forma pe conductele lungi din cauza 
reacţiilor chimice şi pot înfunda duzele. Filtrul 
sub presiune suplimentar scurtează lungimile 
conductelor dintre filtru şi duză şi astfel, 
împiedică flocularea.

În cazul în care primul filtru de presiune este 
defect, de exemplu din cauza presiunii excesive 
a apei, filtrul de presiune suplimentar poate servi 
pentru a ţine murdăria departe de duze.

Filtrul de presiune este alocat în dotarea de serie 
cu o inserţie de 80 ochiuri/ţoli². În funcţie de 
aplicaţie, sunt disponibile cartuşe suplimentare 
de filtru cu inserţie de 50 sau 100 ochiuri/ţoli².

1

3
2

4

1  Filtru de presiune suplimentar
2  Pârghie de blocare
3  Bypass filtru de presiune
4  Robinet de golire

Curăţaţi filtrul de presiune suplimentar în 
funcţie de necesar. În acest sens, coborâţi 
paralelogramul. Rotiţi pârghia (2) cu 90° pentru 
a bloca alimentarea spre filtrul de presiune. 
Închideţi robinetul (3) pentru a bloca bypass-ul 
filtrului de presiune şi pentru a împiedica astfel 
curgerea înapoi.
Deschideţi robinetul (4) şi captaţi agentul care se 
scurge. Dacă este necesar, eliminaţi ca deşeu 
agentul sau întoarceţi-l în rezervorul de soluţie. 
Deschideţi carcasa filtrului cu ajutorul cheii 
filtrului de presiune. Curăţaţi filtrul de presiune 
suplimentar.
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După curăţare, repetaţi toţi paşii în ordinea 
inversă demontării.

Sită tip calotă
Sita tip calotă previne pătrunderea de impurităţi 
la umplerea rezervorului de soluţie prin dorn. 
La circulare şi la spălarea filtrului de presiune, 
impurităţile sunt reţinute în rezervorul de soluţie. 
În dotarea de serie, sita are o lărgime a ochiurilor 
de 1 mm. Sita domului trebuie controlată zilnic 
şi curăţată dacă este necesar!
Pentru curăţarea mai uşoară a sitei domului, 
este montă o duză de curăţare.

Filtru de aspirare
Prin filtrul de aspirare este filtrată apa / soluţia 
de stropire înainte de pompa de pulverizare 
(lărgimea ochiurilor 0,9 mm). În funcţie de 
aplicaţia de lucru sunt disponibile diferite lărgimi 
ale ochiurilor.

Prezentare generală cartuşe de filtru

Ochiuri/ţoli² Dimensiune 
duze

Diametrul 
ochiului [mm]

32
50 începând cu ‚03’ 0,35
80 ‚02’ 0,20
100 până la ‚015’ 0,15

Curăţarea filtrelor, a se vedea capitolul Îngrijire şi 
întreţinere curentă.

Vedere de ansamblu asupra 
filtrelor

1

2

4
3

1  Filtru de presiune
2  Filtru de aspirare pompă de pulverizare
3  Filtru de aspirare pompă de curăţare
4  Filtru pentru curăţătorul de înaltă presiune şi curăţare 

NightLight (opţional)
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Circuite de apă
Vederea de ansamblu
În funcţie de tipul de operare şi de implementarea unei pompe de curăţare, se face distincţie între 
patru circuite de apă.

Pompă centrifugală 
existentă ca pompă 

de pulverizare

Pompă cu 
membrană şi piston 

existentă pentru 
curăţare

Tipul robinetelor 
de aspirare şi de 

presiune

Basic da nu mecanic
CCS da da mecanic
Basic Pro da nu electric
CCS Pro da da electric

Operare
 ¾ La maşinile cu dotarea Basic şi CCS, operarea se realizează de la robinetele mecanice.
 ¾ La maşinile cu dotarea Basic Pro şi CCS Pro, operarea se realizează de la terminalul exterior 
de operare.

Aspirare
 ¾ Pentru ca maşina să poată aspira automat, se poate implementa opţional o pompă de umplere 
Powerfill.
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Circuit de apă Basic
Racorduri

1
2 3

1  Umplere directă, scurgere resturi rezervor de soluţie
2  Descărcare presiune rezervor de soluţie
3  Racord de umplere recipient de apă proaspătă

Unitate exterioară de operare

Terminal exterior de operare mini

1 2

3

1  Pornire/ oprire pompă de pulverizare
2  Activare/ dezactivare curăţător de înaltă presiune 

(opţional)
3  Afişare nivel de umplere rezervor de soluţie

În cazul unei circulaţii active, la terminalul 
exterior de operare Mini, se poate comuta cu 
tasta Pornire/ oprire pompă de pulverizare în modul 
Umplere. Printr-o nouă apăsare a tastei Pornire/ 
oprire pompă de pulverizare se dezactivează pompa.
Când este activ modul Umplere, se poate 
dezactiva funcţia de umplere de la terminalul 
principal de pe partea de umplere. Apoi, pe 
partea principală se poate activa din nou 
circulaţia.

Robinete de comutare 
Prin intermediul robinetelor de comutare pot fi 
operate următoarele funcţii.

12

3
4

5
6

1  Robinet mecanic cu 6 căi pe partea de presiune
2  Terminal exterior de operare mini
3  Robinet cu 3 căi pe partea de aspirare
4  Umplere recipient de apă proaspătă
5  Reglare intensitate agitator mecanic
6  Reglare intensitate spălare filtru de presiune

7

7.  Deschidere/închidere rezervor de soluţie

8

9
10

8.  Pârghie de blocare filtru de presiune
9.  Scurgere spălare filtru de presiune

10.  Robinet de golire filtru de aspirare
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Robinet mecanic cu 6 căi pe partea de 
presiune

5

1

2
3

4

1  Umplere rezervor de soluţie
2  Curăţare interioară / întreţinere curentă filtru de presiune
3  Descărcare presiune externă
4  Ecluză de umplere
5  Agitator mecanic / stropire

Robinet cu 3 căi pe partea de aspirare

1 2

3

1  Aspirare de la recipientul de apă proaspătă
2  Scurgere resturi / aspirare rezervor de soluţie
3  Întreţinere curentă filtru de aspirare

 INDICAŢIE

Funcţia este selectată, dacă cele două triunghiuri 
de la robinet sunt îndreptate în aceeaşi direcţie.

Circuit de apă CCS 
Racorduri

1
2 3

1  Umplere directă, scurgere resturi rezervor de soluţie
2  Descărcare presiune rezervor de soluţie
3  Racord de umplere recipient de apă proaspătă

Unitate exterioară de operare

Terminal exterior de operare mini

1 2

3

1  Pornire/ oprire pompă de pulverizare
2  Activare/ dezactivare curăţător de înaltă presiune 

(opţional)
3  Afişare nivel de umplere rezervor de soluţie

În cazul unei circulaţii active, la terminalul 
exterior de operare Mini, se poate comuta cu 
tasta Pornire/ oprire pompă de pulverizare în modul 
Umplere. Printr-o nouă apăsare a tastei Pornire/ 
oprire pompă de pulverizare se dezactivează pompa.
Când este activ modul Umplere, se poate 
dezactiva funcţia de umplere de la terminalul 
principal de pe partea de umplere. Apoi, pe 
partea principală se poate activa din nou 
circulaţia.
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Robinete de comutare 
Prin intermediul robinetelor de comutare pot fi 
operate următoarele funcţii.

12

3
4

5
6

1  Robinet mecanic cu 6 căi pe partea de presiune
2  Terminal exterior de operare mini
3  Robinet cu 3 căi pe partea de aspirare
4  Umplere recipient de apă proaspătă
5  Reglare intensitate agitator mecanic
6  Reglare intensitate spălare filtru de presiune

7

7.  Deschidere/închidere rezervor de soluţie

8

9
10

8.  Pârghie de blocare filtru de presiune
9.  Scurgere spălare filtru de presiune

10.  Robinet de golire filtru de aspirare

Robinet mecanic cu 6 căi pe partea de 
presiune

5

1

2
3

4

1  Umplere rezervor de soluţie
2  Curăţare interioară / întreţinere curentă filtru de presiune
3  Descărcare presiune externă
4  Ecluză de umplere
5  Agitator mecanic / stropire

Robinet cu 3 căi pe partea de aspirare

1 2

3

1  Aspirare de la recipientul de apă proaspătă
2  Scurgere resturi / aspirare rezervor de soluţie
3  Întreţinere curentă filtru de aspirare

 INDICAŢIE

Funcţia este selectată, dacă cele două triunghiuri 
de la robinet sunt îndreptate în aceeaşi direcţie.
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Circuit de apă Basic Pro
Racorduri

1

2

3

1  Umplere directă, scurgere resturi rezervor de soluţie
2  Descărcare presiune rezervor de soluţie
3  Racord de umplere recipient de apă proaspătă

Unitate exterioară de operare

Terminal exterior de operare

123
4

5

6

7 7

1  Confirmare şi preluare valoare modificată
2  Pagina următoare
3  Pagina precedentă
4  Navigare în jos, la masca de operare
5  Navigare în sus, la masca de operare
6  Părăsire domeniu fără salvare
7  Selectare zone exterioare ale măştii de operare

Terminal exterior de operare

Prin terminalul exterior de operare se operează 
prin intermediul tastelor următoarele funcţii.

• Circulare oprit
• Aspirare, Amestecare, Ecluză de umplere, 

Aspirare ulterioară, Program de spălare, 
Informaţii presiuni, Repompare apă proaspătă, 
Curăţător de înaltă presiune / curăţare 
exterioară, Depozitare pe timp de iarnă

• În acest sens, acordaţi atenţie şi indicaţiilor 
din manualul de utilizare al terminalului.

Prin intermediul robinetelor de comutare pot fi 
operate următoarele funcţii:

• Comutare între curăţare interioară şi exterioară
• Intensitate de spălare filtru de presiune la 

spălarea mecanică a filtrului de presiune
• Selectare: Umplere rezervor de soluţie, 

Curăţare, Descărcare presiune externă, 
Ecluză de umplere, Circulare / stropire / 
amestecare,

• Partea de aspirare rezervor de soluţie sau 
recipient de apă proaspătă

• Umplere rezervor de apă proaspătă

Pentru operarea precisă a terminalului exterior 
de operare, acordaţi atenţie manualul de utilizare 
al terminalului.
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Robinete de comutare

1

2
3

1  Pârghie de blocare filtru de presiune
2  Scurgere spălare filtru de presiune
3  Robinet de golire filtru de aspirare

Circuit de apă CCS Pro
Racorduri

1

2

3

1  Umplere directă, scurgere resturi rezervor de soluţie
2  Descărcare presiune rezervor de soluţie
3  Racord de umplere recipient de apă proaspătă

Unitate exterioară de operare

Terminal exterior de operare

123
4

5

6

7 7

1  Confirmare şi preluare valoare modificată
2  Pagina următoare
3  Pagina precedentă
4  Navigare în jos, la masca de operare
5  Navigare în sus, la masca de operare
6  Părăsire domeniu fără salvare
7  Selectare zone exterioare ale măştii de operare
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Terminal exterior de operare

Prin terminalul exterior de operare se operează 
prin intermediul tastelor următoarele funcţii.

• Circulare oprit
• Aspirare, Amestecare, Ecluză de umplere, 

Aspirare ulterioară, Program de spălare, 
Informaţii presiuni, Repompare apă proaspătă, 
Curăţător de înaltă presiune / curăţare 
exterioară, Depozitare pe timp de iarnă

• În acest sens, acordaţi atenţie şi indicaţiilor 
din manualul de utilizare al terminalului.

Prin intermediul robinetelor de comutare pot fi 
operate următoarele funcţii:

• Comutare între curăţare interioară şi exterioară
• Intensitate de spălare filtru de presiune la 

spălarea mecanică a filtrului de presiune
• Selectare: Umplere rezervor de soluţie, 

Curăţare, Descărcare presiune externă, 
Ecluză de umplere, Circulare / stropire / 
amestecare,

• Partea de aspirare rezervor de soluţie sau 
recipient de apă proaspătă

• Umplere rezervor de apă proaspătă

Pentru operarea precisă a terminalului exterior 
de operare, acordaţi atenţie manualul de utilizare 
al terminalului.

Robinete de comutare

1

2
3

1  Pârghie de blocare filtru de presiune
2  Scurgere spălare filtru de presiune
3  Robinet de golire filtru de aspirare
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Agitator Basic
Rezervorul de soluţie dispune de un agitator 
hidraulic. Pentru amplificarea intensităţii de 
amestecare, la ţeava agitatorului sunt aplicate 
duze de injectare speciale. Agitatorul pornit 
amestecă soluţia pentru stropit în rezervorul de 
soluţie de şi generează un amestec omogen. 

Agitatorul poate fi fixat pe Circulare/stropire/
amestecare prin intermediul robinetului de 
comutare (1) de pe partea de presiune (2).
Prin robinetul (3) se reglează intensitatea 
agitatorului.
Astfel poate fi menţinută omogenă compoziţia 
soluţiei pe parcursul circulării / stropirii şi la 
deplasarea pe drumuri publice.

2

1

3

Poziţie agitator

Pentru a minimiza cantitatea reziduală în 
rezervorul de soluţie, agitatorul poate fi 
deconectat complet.

Agitator CCS
Rezervorul de soluţie dispune de un agitator 
hidraulic. Pentru amplificarea intensităţii de 
amestecare, la ţeava agitatorului sunt aplicate 
duze de injectare speciale. Agitatorul pornit 
amestecă soluţia pentru stropit în rezervorul de 
soluţie de şi generează un amestec omogen. 

Agitatorul poate fi fixat pe Circulare/stropire/
amestecare prin intermediul robinetului de 
comutare (1) de pe partea de presiune (2).
Prin robinetul (3) se reglează intensitatea 
agitatorului.
Astfel poate fi menţinută omogenă compoziţia 
soluţiei pe parcursul circulării / stropirii şi la 
deplasarea pe drumuri publice.

2

1

3

Poziţie agitator

Pentru a minimiza cantitatea reziduală în 
rezervorul de soluţie, agitatorul poate fi 
deconectat complet.
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Agitator Basic Pro
Rezervorul de soluţie dispune de un agitator 
hidraulic. Pentru amplificarea intensităţii de 
amestecare, la ţeava agitatorului sunt aplicate 
duze de injectare speciale. Agitatorul pornit 
amestecă soluţia pentru stropit în rezervorul de 
soluţie de şi generează un amestec omogen. 

Agitatorul poate fi operat de la terminalul exterior 
de operare, respectiv terminalul principal.
Astfel poate fi reglată intensitatea agitatorului. 
Astfel poate fi menţinută omogenă soluţia de 
stropit pe parcursul circulării / stropirii şi la 
deplasarea pe drumuri publice.

Terminal exterior de operare

Pentru a minimiza cantitatea reziduală în 
rezervorul de soluţie, agitatorul poate fi 
deconectat complet.

Agitator CCS Pro
Rezervorul de soluţie dispune de un agitator 
hidraulic. Pentru amplificarea intensităţii de 
amestecare, la ţeava agitatorului sunt aplicate 
duze de injectare speciale. Agitatorul pornit 
amestecă soluţia pentru stropit în rezervorul de 
soluţie de şi generează un amestec omogen. 

Agitatorul poate fi operat de la terminalul exterior 
de operare, respectiv terminalul principal.
Astfel poate fi reglată intensitatea agitatorului. 
Astfel poate fi menţinută omogenă soluţia de 
stropit pe parcursul circulării / stropirii şi la 
deplasarea pe drumuri publice.

Terminal exterior de operare

Pentru a minimiza cantitatea reziduală în 
rezervorul de soluţie, agitatorul poate fi 
deconectat complet.
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Timonerie
Starea corespunzătoare a timoneriei de stropire 
precum şi sistemul de suspendare au o influenţă 
considerabilă asupra preciziei de distribuţie a 
soluţiei pentru stropit.
O utilizare completă este atinsă în cazul înălţimii 
de stropire corect reglate a timoneriei faţă de lan.

1

2

3

8

4

5

6
7

9

1  Timoneria stropitoarei cu conductele de stropire
2  Tub de protecţie a duzelor
3  Paralelogram
4  Parte centrală
5  Protecţie contra coliziunii
6  Blocare timonerie
7  Blocare paralelogram
8  Compensare pantă
9  Loc de depunere timonerie

 AVERTIZARE

Este interzisă staţionarea sub timoneria ridicată!
Pericole prin strivire şi lovire a persoanelor, 
la ridicarea sau coborârea reglajului înălţimii 
pentru timoneria de stropire!
Îndepărtaţi persoanele din zona periculoasă a 
utilajului, înainte ca timoneria de stropire să fie 
ridicată sau coborâtă cu reglajul înălţimii.

 INDICAŢIE

Reglaţi înălţimea de stropire (distanţa între duză 
şi lan) conform directivelor actuale.

Aliniaţi întotdeauna paralel cu solul timoneria 
de stropire, numai în acest caz este atinsă 
înălţimea de stropire prescrisă la fiecare duză.

Efectuaţi toate lucrările de reglare la timoneria 
de stropire cu scrupulozitate.
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Variante rabatare

 

 

  

 

  

 

 

 
  

 

  Timonerie cu 5 componente cu lăţime de lucru redusă 17 m

17 m [55 ft]

30/36 m 100 ft / 120 ft

 INDICAŢIE

La timoneria din 5 segmente 17/36 nu este posibilă rabatarea parţială.
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BoomControl

 AVERTIZARE

Pericol din cauza mişcărilor neaşteptate în 
regimul automat. Nu vă apropiaţi niciodată 
de senzorii cu ultrasunete, în timp de 
BoomControl se află în modul automat!

La regimul de stropire sub liniile de înaltă 
tensiune, dezactivaţi BoomControl şi operaţi 
manual compensarea pantei!

Nu este permisă prezenţa niciunei persoane 
sub timonerie şi în zona periculoasă!

La părăsirea cabinei, funcţia BoomControl 
trebuie dezactivată!

Sistemul de comandă al timoneriei BoomControl 
serveşte la reglarea automată a distanţei 
timoneriei de stropire.
Prin senzori cu ultrasunete se măsoară distanţa 
faţă de sol, respectiv faţă de lan şi se reglează 
timoneria corespunzător valorilor nominale de 
distanţă. În acest fel, timoneria îşi adaptează 
distanţa faţă de lan prin intermediul unei reglări 
automate a înălţimii şi înclinaţiei. Lanul trebuie 
să fie închis şi să nu prezinte goluri.

Lăţimea de palpare a unui senzor este 
aprox. 0,5 m [7 in.]. Dacă sub un senzor se află 
un gol în lan sau o groapă mai lată de 0,5 m 
[7 in.], segmentul de timonerie corespunzător 
va fi coborât (pericol de deteriorare).
La traversarea suprafeţelor foarte netede, de ex. 
ape stătătoare, semnalul de ultrasunete poate fi 
reflectat. În aceste zone, sistemul de comandă 
trebuie dezactivat.

 ¾ BoomControl nu degrevează conducătorul 
de răspunderea de a verifica în permanenţă 
poziţia timoneriei şi de a interveni manual, 
dacă este necesar!

Timoneria poate fi dotată cu 6 senzori pentru 
reglarea înălţimii şi compensarea pantei.

Senzori cu ultrasunete la timonerie

 INDICAŢIE

La decuplarea timoneriei de stropire la capătul 
rândului, timoneria de stropire se ridică automat 
cu o valoare definită anterior. 
La cuplare, timoneria de stropire coboară înapoi 
la înălţimea reglată.

Modurile de funcţionare BoomControl
Sunt disponibile diverse variante de echipare. 
În funcţie de mod, există diverse variante de 
execuţie.

BoomControl
Variantă de execuţie cu 2 sau 4 senzori pentru 
reglajul înălţimii şi compensarea pantei.

BoomControl PRO
Variantă de execuţie cu 4 sau 6 senzori pentru 
reglajul înălţimii, compensare a pantei şi pliere.

BoomControl PRO Plus
Variantă de execuţie cu 6 senzori pentru reglajul 
înălţimii, compensarea pantei şi plierea aripilor 
exterioare.

 INDICAŢIE

În cazul lanurilor neregulate şi/sau a golurilor din 
lan, sistemul de comandă al timoneriei trebuie 
dezactivat sau supracomandat manual, pentru 
a preveni o coborâre involuntară a timoneriei!
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BoomControl Pro (opţional)

Comandă automată a timoneriei cu adaptare 
activă prin senzorii de pe aripile timoneriei. 
Astfel, se realizează o derivă minimă la înălţimea 
minimă de lucru, chiar şi la viteze mari, pe teren 
plat sau uşor deluros.

Adaptarea activă a timoneriei prin ghidarea pe 
înălţime a părţii centrale şi plierea independentă 
a ambelor jumătăţi ale timoneriei (control cu 4 
senzori, distribuiţi pe toată timoneria).

Siguranţă de transport

 AVERTIZARE

Pachetul timoneriei trebuie să fie blocat şi 
verificat la fiecare deplasare pe drumuri publice!

Blocare timonerie
Blocarea timoneriei serveşte la blocarea 
timoneriei rabatate în interior. Acestea împiedică 
rabatarea neintenţionată.

Blocarea timoneriei deschisă

Blocarea timoneriei închisă
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Loc de depunere timonerie
Locul de depunere a timoneriei serveşte la 
depunerea timoneriei rabatate în interior în cazul 
deplasărilor pe drumuri publice şi împiedică o 
rabatare în exterior involuntară.

Cadru pentru loc de depunere al timoneriei

Loc de depunere timonerie

Timonerie depusă

Blocare paralelogram
Cursa paralelogramului trebuie să fie întotdeauna 
blocate în timpul deplasării pe drumuri publice. 
Paralelogramul se blochează automat, imediat 
ce timoneria rabatată în interior se află în poziţia 
de depozitare de capăt.
Dacă se ridică timoneria rabatată în interior de 
pe locul de depunere, se deblochează mai întâi 
automat paralelogramul.

Blocarea paralelogramului deschisă (exemplu în imagine)

Blocarea paralelogramului închisă (exemplu în imagine)
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Compensare pantă
Timoneria este aliniată orizontal peste 
compensarea pantei.
Pe teren denivelat, centrul de greutate al 
timoneriei se poate modifica cu compensarea 
hidraulică a pantei (1). Modificarea centrului de 
greutate permite pe pantă o poziţie paralelă cu 
solul a timoneriei.
Compensarea pantei trebuie să fie întotdeauna 
blocată la deplasarea pe drumuri publice.
Compensarea pantei se blochează automat 
imediat ce timoneria este rabatată în interior.
La rabatarea în exter ior a t imoneriei , 
compensarea pantei este deblocată automat 
după rabatarea în mod reuşit.

1

Sistemul de compensare a pantei constă din doi cilindrii 
hidraulici care se deblochează sau se blochează prin 
supape de blocare.

O distribuţie verticală uniformă este obţinută 
numai cu compensarea pantei deblocată.

 INDICAŢIE

Înainte de începerea deplasării pe drumuri 
publice, aveţi grijă ca timoneria să fie blocată 
şi aşezată în siguranţă în locul de depunere a 
timoneriei. De asemenea, paralelogramul şi 
compensarea pantei trebuie blocate.

Protecţie contra coliziunii
Siguranţa anticoliziune protejează timoneria de 
deteriorări dacă aceasta întâlneşte un obstacol 
fix. Mecanismul articulat permite ocolirea în 
sensul de deplasare şi în sensul opus deplasării. 

Exemplu în imagine

După deviere, siguranţa anticoliziune pivotează 
înapoi în poziţia iniţială.

 INDICAŢIE

Protecţie contra coliziunii numai în cazul lăţimii 
complete de lucru. În caz de lăţime de lucru 
redusă trebuie avute în vedere obstacolele din 
spaţiul exterior!
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Conductă de stropire
Conducta de stropire este executată ca ţeavă de 
oţel superior. Cuplarea duzelor este executată 
ca şi cuplaj de duze individuale pneumatice în 
cazul tuturor variantelor de execuţie. Distribuirea 
lăţimilor parţiale se realizează prin totalizarea 
controlului mai multor corpuri de duze.

Conducta de stropire se poate echipa cu corpuri 
cu duze simple şi multiple.

Sistemul de circulare
Prin circularea permanentă a soluţiei cu 
substanţe active prin timoneria completă se află 
în permanenţă amestec de soluţie pentru stropit 
pe duză când stropitoarea este deconectată. 
La prima pornire a lăţimilor parţial sau a întregii 
conducte de stropire, soluţia cu substanţe active 
este disponibilă imediat şi omogenizată. 
Depunerile şi blocajele sunt împiedicate cu 
succes prin intermediul circulării.

Timonerie stânga Parte centrală / timonerie dreapta

Circulaţie

DV = alimentare cu presiune     RB = retur recipient cu soluţie

RB RBDV DV

Timonerie stânga Parte centrală / timonerie dreapta

Stropire

DV = alimentare cu presiune

DV DV DV DV

Curăţare ţeavă de duze şi duze
Prin sistemul de circulare este curăţată conducta 
de stropire. În acest scop, partea de aspirare a 
stropitoarei de protecţie a plantelor este setată 
pe apă proaspătă. Conducta duzelor este 
spălată cu apă proaspătă. 
Pentru a curăţa duzele, toate duzele trebuie 
deschise pentru aprox. 3 sec.
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Corp de duză multiplu manual cu 3 
elemente
Corpul de duză cu 3 elemente se utilizează dacă 
este utilizat mai mult de un tip de duză. Este 
alimentată întotdeauna duza poziţionată vertical.
Prin rotirea corpului duzei este utilizată o altă 
duză.
În poziţiile intermediare, corpul duzei este 
decuplat.

 INDICAŢIE

Conductele de stropire şi duza activă se spală 
înainte de rotirea corpului de duze cu 3 poziţii 
pe un alt tip de duză!

Lichidul iese întotdeauna din toate duzele 
verticale. Dacă la racordul de aer comprimat (4) 
este prezentă o presiune mai mare decât 4 bari, 
supapa se deschide şi lichidul poate ieşi. Dacă 
este depresurizată, supapa este închisă.

1
2 3

4

5

6

7

8

1  Corpul duzei
2  Membrană
3  Supapă de comutare pneumatică
4  Racord pentru aer comprimat
5  Racord tip baionetă
6  Garnitură din cauciuc
7  Capac tip baionetă
8  Duză

Corpul duzei

Corpul cu duze simple cu supapă de 
comutare pneumatică
Dacă la racordul de aer comprimat (4) este 
prezentă o presiune mai mare decât 4 bari, 
supapa se deschide şi lichidul poate ieşi. Dacă 
este depresurizată, supapa este închisă. 

1

5

6

7

8

2 3
4

9

1  Corpul duzei
2  Adaos de garnitură
3  Membrană
4  Supapă de comutare pneumatică
5  Racord tip baionetă
6  Garnitură din cauciuc
7  Capac tip baionetă
8  Duză
9  Racord pentru aer comprimat

Supapa de comutare nouă trebuie încorporată 
la toate corpurile de duză.
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Corp de duză multiplu manual cu 4 
elemente
Corpul de duză cu 4 elemente se utilizează 
dacă este utilizat mai mult de un tip de duză. 
Sunt alimentate întotdeauna cele două duze 
poziţionate vertical. Acestea pot fi comutate 
individual prin terminal.
Prin rotirea corpului duzei sunt utilizate celelalte 
două duze.
În poziţiile intermediare, corpul duzei este 
decuplat.

 INDICAŢIE

Conductele de stropire şi duza activă se spală 
înainte de rotirea corpului de duze cu 4 poziţii 
pe un alt tip de duză!

Lichidul iese întotdeauna din toate duzele 
verticale. Dacă la racordul de aer comprimat (4) 
este prezentă o presiune mai mare decât 4 bari, 
supapa se deschide şi lichidul poate ieşi. Dacă 
este depresurizată, supapa este închisă.

1
2 3

4

5

6

7

8

1  Corpul duzei
2  Membrană
3  Supapă de comutare pneumatică
4  Racord pentru aer comprimat
5  Racord tip baionetă
6  Garnitură din cauciuc
7  Capac tip baionetă
8  Duză

Corp de duză multiplu pneumatic
Acest corp al duzei cu poziţii multiple este 
montat ca varianta de execuţie cu 2 poziţii sau 
4 poziţii.
Aici este posibil să se opereze duza dorită de 
la terminal. Pot fi cuplate simultan mai multe 
duze. Supapele de comutare pneumatice sunt 
integrate în suportul de duze. Dacă la racordul 
de aer comprimat (4) este prezentă o presiune 
de 4 bari, supapa se deschide şi lichidul poate 
ieşi. Dacă este depresurizată, supapa este 
închisă.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

1  Corpul duzei
2  Membrană
3  supapă de comutare pneumatică
4  Racord pentru aer comprimat
5  Racord tip baionetă
6  Garnitură din cauciuc
7  Capac tip baionetă
8  Duză
9  Colier rabatabil
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Montarea şi curăţarea duzelor
Montarea duzelor

 PRECAUŢIE

PRECAUŢIE soluţie de stropit scursă!
Utilizaţi echipamentul de protecţie adecvat. 
Captaţi soluţia pentru stropit cu recipientul 
adecvat şi eliminaţi-le ca deşeu.

1.  Introduceţi duza (8) în capacul tip baionetă 
(7).

2.  Introduceţi garnitura din cauciuc (6) deasupra 
duzei (8).

3.  Presaţi garnitura din cauciuc (6) în locaşul 
capacului tip baionetă (7).

4.  Poziţionaţi capacul tip baionetă (7) pe 
racordul tip baionet (5).

5.  Răsuciţi capacul tip baionetă (7) până la 
opritor.

1 2
3

4

5

6

7

8

 INDICAŢIE

La montaj, acordaţi atenţie montării corecte a 
duzei! Respectaţi indicaţiile producătorilor de 
duze.

Schimbare duze
 ¾ În vederea detaşării şi introducerii rotiţi duzele 
aprox. 45° (până la poziţia finală).

 ¾ În acest scop utilizaţi unealta livrată:

Curăţarea duzelor
 ¾ În caz de necesitate, curăţaţi duzele.
 ¾ În cadrul curăţării nu deterioraţi duzele şi filtrul 
duzelor.

 PRECAUŢIE

PRECAUŢIE soluţie de stropit scursă!
Nu purjaţi niciodată duzele cu gura.

Demontarea supapei cu membrană în 
cazul duzelor cu picurare ulterioară
Depunerile la scaunul membranei reprezintă 
cauza picurării duzelor la decuplarea timoneriei. 

În acest caz, curăţaţi membrana corespunzătoare 
după cum urmează:
1.  Deşurubaţi supapa de comutare pneumatică 

(3) de la corpul de duză (1).
2.  Scoateţi membrana (2).
3.  Curăţaţi scaunul membranei.
4.  Introduceţi din nou membrana (2) în supapa 

de comutare pneumatică (3).
5.  Înşurubaţi supapa de comutare pneumatică 

(3) înapoi pe corpul duzei (1).

 PRECAUŢIE

PRECAUŢIE soluţie de stropit scursă!
Utilizaţi echipamentul de protecţie adecvat. 
Captaţi soluţia pentru stropit cu recipientul 
adecvat şi eliminaţi-o ca deşeu în conformitate 
cu prescripţiile.
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Modularea în frecvenţă 
(PresicionSpray)
Modularea în frecvenţă (PWM) serveşte la regla-
rea mai precisă a lichidului de stropire. Debitul se 
reglează prin deschiderea şi închiderea rapidă 
a unor ventile cu duză controlate electric. Astfel 
sunt răspândite cantităţi diferite cu aceeaşi duză 
de stropire, cu aceeaşi presiune şi cu aceeaşi 
mărime a picăturilor. Cantitatea de consum 
rămâne neschimbată.

1

2

3

1  Ventil de comutare pentru duzelor prin impulsuri
2  Lumină de stare
3  Suport de duze

Modularea în frecvenţă este posibilă cu 
următoarele cuplări ale duzelor:
• 1-0 cu corp de duză triplu manual
• 1-1 cu corp de duză triplu manual

Structura ventilelor de comutare pentru 
duze prin impulsuri

1

2 3
4

5

6

1  Inel O
2  Outlet Seal (garnitură de evacuare)
3  Corp supapă
4  Inel O
5  Piston de supapă cu arc de închidere
6  Căpăcel de astupare

Întreţinere curentă

Piston de supapă (5) nou (stânga), uzat (dreapta)

 INDICAŢIE

Schimbaţi pistoanele de supapă uzate conform 
indicaţiilor producătorului la fiecare 500 h sau 
dacă este necesar!
Dacă sunt răspândiţi aditivi, de ex. săruri, utilizaţi 
întotdeauna un filtru de presiune suplimentar 
pentru a proteja pistoanele de supapă împotriva 
corpurilor străine

Curăţaţi regulat duzele acţionate prin impulsuri, 
în special dacă se utilizează agenţi pentru 
protecţia plantelor sub formă de pulbere. În 
vederea curăţării, decuplaţi duzele şi deschideţi-
le cu ajutorul uneltelor livrate în pachetul de 
accesorii (nr. art. 60009829).

Deschiderea ventilelor de comutare pentru duze
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Exemple de duze şi viteze de deplasare
Exemplul 1: Comutare duze 1-0 (diviziunea 
50, duză Lechler IDKT 12005, 3 bari [44 psi]):

Cantitate de consum: 150 l/ha [16 gal/ac]
Viteze de deplasare: posibile de la 4,8 până 
la 15,8 km/h [3 până la 9.8 mph] cu aceeaşi 
presiune şi aceeaşi cantitate răspândită.

Cantitate de consum: 200 l/ha [21 gal/ac]
Viteze de deplasare: posibile de la 3,6 până 
la 11,8 km/h [2.2 până la 7.3 mph] cu aceeaşi 
presiune şi aceeaşi cantitate răspândită.

La 10 km/h [6.2 mph] se pot realiza cantităţi 
de consum între 72 l/ha [8 gal/ac] şi 240 l/ha 
[26 gal/ac].

Exemplul 2: Comutare duze 1-0 (diviziunea 
50, duză Teejet AIC 11005, 4 bari [58 psi])

Cantitate de consum: 150 l/ha [16 gal/ac]
Viteze de deplasare: posibile de la 5,4 până 
la 18 km/h [3.3 până la 11 mph] cu aceeaşi 
presiune şi aceeaşi cantitate răspândită.

La 10 km/h [6.2 mph] se pot realiza cantităţi de 
consum între 80 l/ha şi 270 l/ha [9 şi 29 gal/ac].

Exemplul 3: Comutare duze 1-1 (diviziunea 
25, duză Teejet AIC 1105 şi Lechler IDKT 
12005 în lan mixt, 3 bari [44 psi])

Cantitate de consum: 200 l/ha [21 gal/ac]
Viteze de deplasare: posibile de la 7,2 până la 
23,6 km/h [4.5 şi 15 mph] cu aceeaşi presiune 
şi aceeaşi cantitate răspândită.

Cantitate de consum: 300 l/ha [32 gal/ac]
Viteze de deplasare: posibile de la 4,8 până 
la 15,8 km/h [3 până la 9.8 mph] cu aceeaşi 
presiune şi aceeaşi cantitate răspândită.

La 14 km/h [8.7 mph] se pot realiza cantităţi 
de consum între 100 l/ha şi 340 l/ha [10.7 şi 
36 gal/ac].
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Echipamentul 
suplimentar

Receptorul GPS (opţional)
Descrierea este valabilă pentru varianta 
receptorului GPS Müller Elektronik A101. Alte 
variante ale altor producători se pot abate.

Descrierea
Receptorul GPS serveşte la determinarea 
poziţiei exacte a utilajului.

1

2

3

4

5

1  Receptor GPS
2  Placă metalică
3  Picior magnetic
4  Placă de lipire
5  Cablu de conectare

Semnificaţia corpului de iluminat cu LED-uri

Receptorul GPS afişează calitatea conexiunii 
prin intermediul unui LED de stare:

• Roşu: Receptorul GPS este conectat la 
terminal, însă nu poate recepţiona niciun 
semnal GPS

• Portocaliu: Receptorul GPS poate recepţiona 
semnale GPS, însă lipseşte semnalul 
diferenţial. De aceea, precizia este foarte 
scăzută.

• Verde: Receptorul GPS recepţionează 
semnale GPS şi semnale diferenţiale.

Montaj

 PRECAUŢIE

Pericol de strivire din cauza magnetului foarte 
puternic de la piciorul receptorului GPS!
La montaj, ţineţi receptorul GPS ferm cu ambele 
mâini şi aveţi grijă să nu ajungă degetele între 
piciorul magnetic al receptorului GPS şi o 
suprafaţă metalică!

 INDICAŢIE

Receptorul GPS are nevoie de vizibilitate liberă 
spre cer!
Montaţi receptorul GPS pe rezervorul de soluţie 
al stropitoarei de câmp. Acolo se află un suport 
premontat pentru receptorul GPS.
Evitaţi umbrirea receptorului GPS.

Suport receptor GPS
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Accesorii de montaj

1

2

3

4

1  Receptor GPS
2  Placă metalică
3  Picior magnetic
4  Placă de lipire

1.  Curăţaţi temeinic cu alcool locul în care 
urmează a fi montat receptorul GPS.

 ¾ Montaj pe recipientul de apă proaspătă
2.  Lipiţi placa de lipire dublu adezivă (4) pe 

suprafaţa curăţată.
3.  Curăţaţi placa metalică (2).
4.  Trageţi hârtia de pe placa de lipire (4) şi lipiţi 

pe ea placa metalică (2).
5.  Înşurubaţi piciorul magnetic (3) în receptorul 

GPS (1).
6.  Aşezaţi receptorul GPS (1) cu piciorul 

magnetic pe placa metalică (2).

Receptorul GPS montat pe rezervorul de soluţie

Conectarea receptorului GPS la terminal

 PRECAUŢIE

Fişa terminalului se află sub tensiune. Printr-un 
scurtcircuit se pot produce prejudicii la terminal.
Deconectaţi terminalul înainte de a conecta 
cablul de legătură al receptorului GPS la 
terminal!
1.  Deconectaţi terminalul.
2.  Pozaţi cablul de conexiune al receptorului 

GPS în cabina vehiculului.
3.  Racordaţi cablul de legătură la conexiunea 

RS232 la terminal.
 ¾ Informaţii suplimentare privind conexiunea 
potrivită se găsesc în manualul de exploatare 
HORSCH Terminal TOUCH 1200.

4.  La prima pornire poate dura până la 30 
de minute până când receptorul GPS are 
recepţie. La fiecare pornire ulterioară durează 
numai aprox. 1 - 2 minute.

 INDICAŢIE

Informaţii privind configuraţia receptorului GPS 
se găsesc în scurtul îndrumător HORSCH 
pentru reglajul GPS.

Date tehnice
Caracteristici

Tensiune de lucru 7 - 36V CC
Curent absorbit 249mA la 12V CC
Putere consumată < 3W la 12V CC
GPS-Standard NMEA 0183

Configurarea

Frecvenţe 5 Hz (GPGGA, GPVTG)
1 Hz (GPGSA, GPZDA)

Viteza de transfer 19200 Baud
Biţi de date 8
Paritate nu
Biţi de oprire 1
Comanda curgerii inexistent

La instalarea receptorului GPS trebuie introduse 
datele de geometrie din tabelul următor.
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Duze de margine şi duze 
de muchie

Fiecare timonerie deţine o duza de margine şi de 
muchie. Acestea se află 10 cm în afara ultimei 
duze principale. 

1

2

Duză de margine şi duză de muchie

1  Duză de margine sens de deplasare faţă
2  Duză de muchie sens de deplasare spate

 ¾ O duză de margine poate fi întotdeauna activată 
suplimentar prin intermediul terminalului. 
Toate duzele principale şi secundare rămân 
în regimul de utilizare în continuare.

Duză de margine

 ¾ Dacă o duză de muchie este activată prin 
intermediul terminalului,

• nivelul 1 al primei, respectiv ultimei duze 
principale este dezactivat cu corpurile duzei 
cu 1 componentă.

• nivelul 1 şi 2 al primei, respectiv ultimei duze 
principale este dezactivat cu corpurile duzei 
cu 2 componente.

• nivelul 1 şi 2 al primei, respectiv ultimei duze 
principale este dezactivat cu corpurile duzei 
cu 4 componente.

Duză de muchie

Exemplu: Dacă este activată o duză de muchie, 
prima duză albastră şi prima duză şi galbenă 
sunt oprite automat.
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NightLight (opţional)
Aceasta este o lumină puternic focalizată 
(radiator LED) pentru iluminarea conurilor de 
stropire.
Lămpile sunt curăţate automat la întoarcerea 
la capăt de rând la decuplarea procesului de 
stropire prin intermediul unui dispozitiv de 
spălare.
Operarea reflectorului LED se realizează prin 
intermediul terminalului.

NightLight cu duză de curăţare (figură asemănătoare)

În cadrul ciclului de curăţare se poate seta 
dacă acesta trebuie executat. Dacă ciclul de 
curăţare este activat, la deconectarea duzelor 
se activează automat curăţarea (de ex. la 
întoarcerea la capăt de rând). La fiecare ciclu, 
pompa aspiră timp de aprox. 4 secunde apă 
proaspătă printr-un filtru. În cadrul acestei 
acţiuni, pompa transportă aprox. 0,4 litri de apă 
proaspătă cu aprox. 2,5 bari la duza de curăţare.

Filtrul se află în spatele ecluzei de umplere.

Curăţare filtru Nightlight

Pompa se află în spatele ecluzei de umplere 
lângă filtru.

Curăţare pompă Nightlight

 INDICAŢIE

Ciclul de curăţare poate fi activat şi pe timpul 
zilei, dacă NightLight este deconectat. Astfel 
sunt prevenite acumulările pe discurile de 
răspândire şi pe timpul zilei.
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Umplere directă (opţional)
Umplere directă fără pompă
La racordul de umplere directă, lichidul poate fi 
presat dintr-un recipient extern în rezervorul de 
soluţie. Acesta este montat pe partea dreaptă 
a maşinii, în faţă lângă cabină. Opţional poate fi 
montat un terminal de operare cu care se poate 
citi nivelul de umplere din rezervorul de soluţie.

Racord de umplere directă

Umplere directă cu pompă
La racordul de umplere directă, lichidul poate 
fi aspirat în rezervorul de soluţie. Acesta este 
montat pe partea dreaptă a maşinii, în faţă lângă 
cabină. Prin intermediul terminalului de operare 
se poate porni/opri pompa de umplere. 

Racord de umplere directă cu pompă şi filtru (opţional)

 INDICAŢIE

Camera de etanşare împotriva umidităţii pentru 
antigelul pentru radiatoare trebuie să fie umplută 
întotdeauna cel puţin pe 3/4 cu lichid de răcire. 
Aveţi în vedere ca garnitura să fie acoperită 
complet cu lichid de răcire. 
Camera rotorului pompei trebuie să fie umplută 
cu apă. Dacă nu există apă, pompa nu poate 
aspira. 
Verificaţi zilnic nivelul lichidului de răcire şi apei 
şi completaţi, dacă este necesar.

Anemometrul (opţional)
Pe partea superioară a recipientului de soluţie 
poate fi montat un anemometru. Acestea 
furnizează valori actuale despre vitezele 
vântului. Astfel, se diminuează o derivă pentru 
a obţine o tratare reuşită a măsurilor pentru 
protecţia plantelor.
La terminal se pot citi valorile actuale.

Anemometru

198 199



Curăţare exterioară 
(opţional)

 INDICAŢIE

Spălaţi maşina cel mai devreme după 3 luni 
prima dată cu un aparat cu jet de abur sau cu 
un curăţător de înaltă presiune pentru a evita 
deteriorarea vopselei. 
Cu jet de apă păstraţi o distanţă de cel puţin 150 
cm faţă de componentele electronice, terminale, 
intrări electronice în cabină sau senzori.
După curăţare, verificaţi etanşeitatea şi legătura 
fermă a conductelor hidraulice. Dacă este 
cazul, strângeţi din nou ferm îmbinările filetate. 
Postlubrifiaţi toate punctele de lubrifiere.

Cu curăţarea exterioară sunt îndepărtate 
murdăriile nedorite şi se evită picurarea 
involuntară a produselor fitosanitare prinse.

 INDICAŢIE

Curăţarea exterioară este alimentată prin pompa 
centrifugală cu apă proaspătă. (La circuitul de 
apă standard în funcţie de poziţia robinetului)

 AVERTIZARE

Pericole din cauza contactului involuntar cu 
soluţia de stropit!
Purtaţi echipamentul personal de protecţie!
Înainte de utilizarea dispozitivului de spălare 
exterioară trebuie procesate programele de 
curăţare ale stropitoarei de câmp, deoarece, în 
caz contrar, soluţia de stropire, care se mai află 
în circuitul de apă este evacuată prin pompare la 
curăţarea exterioară, înainte ca apa proaspătă 
să ajungă în pistolul de curăţare.

 PRECAUŢIE

Pericole prin ieşirea lichidelor sub presiune.
Dispozitivul de spălare exterioară poate fi 
murdărit cu depuneri de soluţie pentru stropit!

Asiguraţi pistolul de spălare cu închizătorul de 
blocare contra stropirii involuntare: 

 ¾ înainte de fiecare pauză de stropire
 ¾ înainte ca pistolul de spălare să fie depus în 
suport după lucrările de curăţare.
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 INDICAŢIE

 ¾ Purtaţi îmbrăcămintea de protecţie adecvată 
la curăţare. Respectarea prescripţiilor 
producătorului agentului pentru protecţia 
plantelor.

 ¾ Apa de curăţat nu are voie să ajungă în apele 
de suprafaţă sau în canalizare.

 ¾ Executaţi curăţarea pe o suprafaţă nesigilată 
şi acoperită prin creştere.

La dispozitivul de spălare exterioară sunt 
disponibile opţional două variante:

Furtun 1/2“ cu tambur de furtun şi pistol de 
spălare

1
2 3

1  Tambur pentru furtun
2  Furtun de presiune
3  Pistol de spălare cu închizător de blocare

 ¾ Apa iese din pistolul de spălare, cât timp 
mânerul este acţionat.

 ¾ Pentru fixareaacţionării cu mâner apăsaţi 
tachetul pe parcursul funcţionării.

 ¾ Pentru desfacere, acţionaţi mânerul.
 ¾ După deconectare eliminaţi presiunea 
rămasă.

Curăţător de înaltă presiune (opţional)

1
2 3

Curăţător de înaltă presiune

1  Tambur pentru furtun
2  Furtun de presiune
3  Pistol de spălare cu închizător de blocare

Presiune de lucru: 150 bari
Evacuarea apei: 15 l/min

 ¾ Apa iese din pistolul de spălare, cât timp 
mânerul este acţionat.

 ¾ Pentru fixareaacţionării cu mâner, aşezaţi 
blocatorul pe parcursul funcţionării.

 ¾ Pentru desfacere, acţionaţi mânerul.
 ¾ După deconectare eliminaţi presiunea 
rămasă.

Schimbarea uleiului

 ¾ Pentru completarea cu ulei utilizaţi 0,415 kg 
„AGIP GAMMA 30“.

 ¾ Prima schimbare a uleiului după 1000 ore de 
funcţionare.

 ¾ Alte schimburi de ulei anual sau la fiecare 
1000 ore de funcţionare
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1.  Aşezaţi un vas de captare adecvat sub 
şurubul de scurgere.

2.  Scoateţi cu precauţie şurubul de golire.
3.  Captaţi întreg uleiul şi eliminaţi-l ca deşeu 

conform prescripţiilor.
4.  Înfiletaţi la loc şurubul de evacuare.
5.  Umpleţi uleiul nou (AGIP GAMMA 30, aprox. 

0,4 litri) prin deschizătura de umplere.
6.  Verificaţi rezervorului de ulei referitor la 

etanşeitate.

Suportul senzorului N 
(opţional)
Suportul pentru senzorul N se află pe partea 
frontală a plafonului cabinei. Senzorul N măsoară 
clorofila şi reglează în mod corespunzător 
debitul de răspândire.

Suport senzor N

 INDICAŢIE

Suportul este potrivit numai pentru senzorul 
Yara-N seria ALS.

Pachetul de siguranţă 
(opţional)
Triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă, 
lampa de avertizare inclusiv bateria şi trusa 
medicală se află în compartimentul de depozitare 
sub scaunul conducătorului.

Compartiment de depozitare sub scaunul 
conducătorului

Extinctorul (opţional)
Extinctorul se află în stânga lângă cabină.

Extinctor

Întreţinerea curentă a extinctorului se realizează 
de către client în conformitate cu prevederile 
locale.
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Operare
La toate lucrările la maşină, ţineţi cont 
de indicaţiile de securitate aferente de 
la capitolul „Siguranţa şi prevenirea 
accidentelor“, precum şi de prevederile 
de prevenire a accidentelor!

Punerea în funcţiune

 INDICAŢIE

Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, 
operatorul trebuie să fi citit şi înţeles manualul 
de utilizare.

 INDICAŢIE

Maşina trebuie să corespundă prescripţiilor 
naţionale de trafic rutier.
Deţinătorul autovehiculului (administratorul) 
precum şi conducătorul auto (personalul de 
operare) sunt răspunzători pentru respectarea 
dispoziţiilor legale ale prescripţiilor naţionale de 
trafic rutier.

 AVERTIZARE

Pericole cauzate de strivire, forfecare, tăiere, 
înfăşurare, tragere în maşină şi prindere în zona 
componentelor acţionate hidraulic sau electric.

Este interzis să blocaţi pe utilaj piesele de 
poziţionare care sunt utilizate pentru executarea 
directă a mişcărilor hidraulice sau electrice ale 
componentelor. Mişcarea respectivă trebuie să 
se oprească automat dacă operatorul eliberează 
piesa de poziţionare respectivă. Acest lucru nu 
este valabil pentru mişcările dispozitivelor care
• sunt reglate continuu sau
• automat sau care necesită
• necesită o poziţionare suspendată sau prin 

apăsare, dependent de funcţie.

Cerinţele pentru adecvarea utilajului sunt în 
special următoarele:

 ¾ funcţia optimă a frânei (probă de frânare)
 ¾ respectarea masei permise totale
 ¾ capacităţile portante ale anvelopelor

Asiguraţi vehiculul împotriva pornirii involuntare 
şi a deplasării necontrolate înaintea oricărui fel 
de intervenţie la utilaj.
Sunt interzise toate intervenţiile la utilaj (lucrările 
pentru montaj, reglare, eliminarea defecţiunilor, 
curăţarea, întreţinerea curentă şi întreţinerea 
generală)

 ¾ cu utilajul acţionat.
 ¾ dacă vehiculul nu este asigurat cu frâna de 
staţionare şi/ sau penele contra alunecării 
împotriva deplasării necontrolate.

 ¾ dacă piesele mobile nu sunt blocate împotriva 
deplasării necontrolate.

AVERTIZARE
Piesele maşinii care prezintă pericol de cădere 
sau coborâre pot provoca striviri grave etc.! 
Îndepărtaţi persoanele din zona periculoasă.

Parcare

PERICOL
Pericol de accidente grave în timpul manevrării.
Supravegheaţi împrejurimile.

 ¾ Trimiteţi persoanele (copii!) din zona de 
manevrare a maşinii.

 AVERTIZARE
Lichidul hidraulic eliminat poate provoca 
vătămări grave! Pericol de accidente datorită 
mişcărilor involuntare ale maşinii.
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 INDICAŢIE

Maşina poate fi încărcată şi ar trebui, de 
asemenea, parcată descărcată doar pe o 
suprafaţă plană şi fermă. Respectaţi rezistenţa 
mecanică a pneurilor din paragraful Masa şi 
garnitura de pneuri.

Poziţie de transport

 INDICAŢIE

 ¾ Efectuaţi transportul maşinii numai cu ajutorul 
autovehiculelor adecvate, cum ar fi trailere. 
Totodată, ţineţi cont de masa totală şi centrul 
de greutate al maşinii la încărcare. 

 ¾ Respectaţi manualul de exploatare al 
autovehiculului de transport.

 ¾ În timpul transportului, toate recipientele 
stropitoarei trebuie golite.

 ¾ Ţineţi cont de punctele de fixare din paragraful 
Autocolantele de siguranţă!

 AVERTIZARE
Pericol de accidente în circulaţie din cauza 
pierderii controlului asupra maşinii sau pieselor 
maşinii.

 ¾ Înainte de începerea deplasării, verificaţi toate 
dispozitivele de blocare.

 ¾ Eliberaţi frâna de imobilizare şi verificaţi frâna 
de serviciu (Opţiune).

 INDICAŢIE

 ¾ Înainte de deplasările pe drumurile publice, 
asiguraţi-vă că maşina îndeplineşte toate 
prevederile normelor naţionale în vigoare 
pentru traficul pe drumuri publice.

 INDICAŢIE

Înainte de deplasarea pe drumuri publice trebuie 
să verificaţi:

 ¾ deteriorarea, funcţionarea şi curăţenia 
instalaţiei de lumini.

 ¾ deficienţele vizibile ale instalaţiei de frânare 
şi instalaţiei hidraulice.

 ¾ frâna de imobilizare trebuie să fie complet 
eliberată.

 ¾ funcţionarea instalaţiei de frânare.
 ¾ Executaţ i  controlul ,  dacă ecluza de 
hidrotransport este rabatată în poziţia de 
transport.

 ¾ Scările de urcare trebuie să se afle în poziţia 
de transport rabatate în sus.

 ¾ curăţenia întregii maşini.

 AVERTIZARE

Pericole prin strivire, tăiere, prindere, tragere 
în maşină sau lovire din cauza stabilităţii 
insuficiente şi răsturnării.

 ¾ Reglaţi modalitatea de deplasare în aşa 
fel încât maşina să poată fi controlată 
întotdeauna în siguranţă.

Totodată, luaţi în considerare abilităţile 
personale, condiţiile de carosabil, de trafic, 
de vizibilitate şi condiţiile meteo, precum şi 
caracteristicile de deplasare ale maşinii.
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Tablou multifuncţional de 
comandă
Vederea de ansamblu asupra 
funcţiilor de operare pentru stropire
Funcţiile de pulverizare sunt acţionate pe 
maneta de deplasare a tabloului multifuncţional.

1

2

3
4

5

6
7

89

14

13

12

10

11

1  Deschidere / închidere duze de pulverizare
2  Ridicare paralelogram
3  Coborâre paralelogram
4  Compensare pantă ridicare dreapta
5  Compensare pantă ridicare stânga
6  Pornire spre stânga lăţimi parţiale
7  Pornire spre dreapta lăţimi parţiale
8  Oprire spre dreapta lăţimi parţiale
9  Oprire spre stânga lăţimi parţiale
10  Cantitate consumată +/- 5 % (opţional cu alocare)

11  Cantitate consumată +/- 5 % (opţional cu alocare)
12  Activare/dezactivare Tempomat 2
13  Activare/dezactivare Tempomat 1
14  Activare / dezactivare BoomControl

 INDICAŢIE

Funcţiile exacte ale tastelor individuale sunt 
explicate în capitolele aferente!
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SectionBox (opţional)
SectionBox este disponibilă în variantele cu 
13 sau 18 comutatoare. Comutatoarele pot fi 
alocate cu duze de margine/muchie, respectiv 
cu lăţimi parţiale (1). 

SectionBox poate fi folosită suplimentar de 
maneta de deplasare (comutatorul principal 
de pulverizare) sau şi singur de la mânerul 
multifuncţional pentru a opera lăţimile parţiale. 
Comutatorul (2) poate fi utilizat pentru a comuta 
între aparatele de introducere.

Lăţimile parţiale active, respectiv duzele de 
margine/muchie pot fi recunoscute de LED-ul 
iluminat al comutatorului respectiv (3). 

4

1

2

3

HORSCH SectionBox, 13 lăţimi parţiale

 ¾ În cazul în care comutatorul principal (4) 
este activat, toate lăţimile parţiale active sau 
duzele de margine/muchie sunt conectate.

 ¾ În cazul în care comutatorul principal (4) 
este dezactivat, toate lăţimile parţiale active, 
respectiv duzele de margine/muchie se află 
în starea preselectat.

Pentru repartizarea lăţimilor parţiale, repartizare 
duzele de margine/muchie la comutatoarele 
SectionBox, respectaţi manualul de exploatare al 
terminalului, versiunea software 1.4.7 (sau mai mare).

Montaj
SectionBox poate fi conectat cu o fişă D-Sub 
pentru Cab-In şi numai în conexiune cu un 
Terminal Touch 1200.

 INDICAŢIE

 ¾ La terminal, SectionBox trebuie să fie 
întotdeauna comutat pe AUX-N. 

 ¾ Pentru combinaţia Terminal + SectionBox, 
trebuie respectată următoarea ordine de 
racordare!
1. ISOBUS
2. SectionBox
3. Terminal
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Rabatarea timoneriei

AVERTIZARE
Piesele maşinii care prezintă pericol de cădere 
sau coborâre pot provoca striviri grave etc.!

 ¾ Rabatarea timoneriei este permisă numai de 
la scaunul conducătorului!

 ¾ Nu este permisă prezenţa persoanelor sub 
piesele maşinii ridicate!

 ¾ Îndepărtaţi persoanele din zona de pericol a 
maşinii. Asiguraţi-vă ca înainte de procesul 
de rabatare să nu se afle nicio persoană în 
zona periculoasă.

 ¾ Respectaţi prescripţiile de prevenire a 
accidentelor.

 PRECAUŢIE

Deteriorări la maşină şi sol!
Dacă se efectuează un proces de rabatare 
oblic faţă de pantă, la care nu este posibilă 
rabatarea uniformă a aripilor, se poate produce 
răsturnarea maşinii.

 ¾ Rabataţi maşina numai pe teren plan şi 
rezistent.

 AVERTIZARE

Pericole de strivire, tragere, prindere sau 
lovire a operatorilor sau a terţelor persoane, 
dacă acestea staţionează în raza de acţiune 
a timoneriei la rabatarea spre exterior şi 
spre interior a timoneriei şi sunt acroşate de 
componentele mobile ale timoneriei!
Aceste situaţii periculoase pot provoca vătămări 
extrem de grave şi chiar moartea. 
Menţineţi distanţa de siguranţă suficientă faţă 
de componentele mobile, atâta timp cât motorul 
este pornit.
Aveţi în vedere ca persoanele să respecte 
o distanţă de siguranţă suficientă faţă de 
componentele mobile ale maşinii.
Trimiteţi persoanele din raza de acţiune a 
utilajului.
Eliberaţi imediat piesa de poziţionare pentru 
rabatarea spre exterior şi interior a timoneriei 
dacă o persoană pătrunde în raza de acţiune 
a timoneriei.

 PERICOL

La extinderea şi retractarea timoneriei de 
stropire menţineţi întotdeauna o distanţă 
suficientă faţă de liniile electrice de transport 
la mare distanţă! Un contact cu acestea poate 
determina rănirea mortală.

 AVERTIZARE

În cazul liniilor de înaltă tensiune, evitaţi 
rabatarea. În cazul rabatării sub liniile de înaltă 
tensiune, trebuie să se respecte ,pe parcursul 
procesului de pliere, distanţa minimă între 
timonerie şi conductă. Distanţele minime care 
trebuie respectate sunt reglementate de legile şi 
directivele naţionale în legătură cu intensitatea 
curentului liniei de transmisie.

 PRECAUŢIE

La toate piesele rabatabile acţionate hidraulic 
se găsesc locuri de forfecare şi de strivire! Este 
interzisă rabatarea spre interior şi exterior a 
timoneriei de stropire în timpul deplasării!
Deplasaţi-vă cu utilajul numai în poziţia de 
transport blocată.
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 INDICAŢIE

Operarea timoneriei se realizează prin 
intermediul terminalului.
La rabatarea spre interior şi exterior cilindrii 
hidraulici menţin poziţia finală respectivă pentru 
rabatarea timoneriei (poziţia de transport şi 
poziţia de lucru).

 INDICAŢIE

Înainte de rabatarea timoneriei spre interior, 
aceasta trebuie clăt i tă pentru a evi ta 
contaminarea maşinii. Verificaţi supapa cu 
membrană la intervale regulate pentru a preveni 
scurgerea duzelor. În acest sens, respectaţi 
paragraful Montarea şi curăţarea duzelor.

 INDICAŢIE

Procesul de rabatare trebuie executat în 
starea de repaus a utilajului, deoarece, în caz 
contrar, se pot produce deteriorări sau ruperea 
timoneriei.

 ¾ Dacă timoneria nu este asigurată la o viteză 
de deplasare mai mare de 2 km/h [1.2 mph], 
se afişează mesajul de avertizare Verificarea 
poziţiei timoneriei la terminal.

 ¾ Dacă procesul de rabatare este executat la 
o viteză de deplasare mai mare de 2 km/h 
[1.2 mph], se afişează mesajul de avertizare 
Rabatare numai în stare de repaus la terminal.

 ¾ Dacă procesul de rabatare este executat la 
o viteză de deplasare mai mare de 5 km/h 
[3.1 mph] şi timoneria nu este asigurată, 
este redat un mesaj de alarmă la terminal 
şi procesul de rabatare se opreşte automat!
Aduceţi maşina în stare de repaus şi acţionaţi 
din nou butonul pentru rabatare, astfel încât 
procesul de rabatare să fie continuat.

 INDICAŢIE

 ¾ Operarea terminalului se găseşte în manualul 
de exploatare din pachetul de livrare!

Timoneria este rabatată prin intermediul 
terminalului. În acest scop apelaţi pagina 
Rabatare.

Rabatare în exterior
1.  Apelaţi meniul de rabatare din terminal.
2.  Selectaţi funcţia Rabatare timonerie spre exterior.
3.  Blocarea timoneriei se deschide.
4.  Blocarea paralelogramului se deschide.
5.  Timoneria este ridicată din locul de depozitare.
6.  Aripile se rabatează spre exterior.
7.  Compensarea pantei se deblochează.

Rabatare în interior
1.  Apelaţi meniul de rabatare din terminal.
2.  Selectaţi funcţia pentru rabatarea în interior a 

timoneriei.
3.  Timoneria este ridicată.
4.  Compensarea pantei se blochează.
5.  Aripile se rabatează spre interior.
6.  Blocarea timoneriei se închide.
7.  Timoneria este aşezată în locul de depozitare.
8.  Blocarea paralelogramului se închide.

 INDICAŢIE

 ¾ În timpul unei deplasări pe drumuri publice, 
maşina trebuie să se afle în poziţia de 
transport, a se vedea Poziţia de transport.
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Pregătirea regimului 
de stropire

 AVERTIZARE

Pericole din cauza contactului involuntar cu 
agenţii pentru protecţia plantelor / soluţia de 
stropit!
Purtaţi echipamentul personal de protecţie

 ¾ la introducerea soluţiei de stropit.
 ¾ la curăţarea / înlocuirea duzelor de stropire.
 ¾ în cazul tuturor lucrărilor pentru curăţarea 
stropitoarei de protecţie a plantelor după 
regimul de stropire.

La purtarea echipamentului de protecţie 
necesare, întotdeauna datele producătorului, 
datele din informaţiilor despre produs, din 
instrucţiunile de utilizare, din fişa de date de 
siguranţă sau din instrucţiunile de utilizare ale 
agentului pentru protecţia plantelor de prelucrat 
trebuie respectate.

 INDICAŢIE

Condiţia necesară pentru o aplicare corectă 
a agentului pentru protecţia plantelor este 
funcţionarea corectă a stropitorii pentru 
protecţia plantelor. 

 ¾ Se vor respecta întreţinerile curente prescrise 
şi prevederile legale pentru stropitorile 
pentru protecţia plantelor. Eventual remediaţi 
neîntârziat defecţiunile apărut. Efectuaţi 
verificările prescrise ale stropitoarei.

 ¾ Înainte de începerea stropirii controlaţi 
valoarea următoare la terminalul de operare:
• Domeniul presiunii de stropire stabilit în 

terminal trebuie să coincidă cu domeniul 
presiunii de stropire admisibil al duzelor 
de stropire montate.

 ¾ Utilizaţi toate filtrele prevăzute.
 ¾ Curăţaţi filtrele regulat.
O funcţionare fără defecţiuni a stropitorii 
pentru protecţia plantelor este obţinută numai 
printr-o filtrare impecabilă a soluţiei pentru 
stropit. O filtrare impecabilă influenţează 
într-un mod considerabil succesul măsurii de 
tratare cu agent pentru protecţia plantelor.

 ¾ Respectaţi combinaţiile admisibile ale filtrelor 
resp. a diametrului ochiurilor.
Diametrul ochiurilor de la filtrul de presiune şi 
de la filtrele duzelor trebuie să fie întotdeauna 
mai mic decât deschiderea duzelor utilizate. 
Acordaţi atenţie şi respectaţi indicaţiile 
producătorului produselor fitosanitare.
Cartuşul de filtru montat în dotarea de serie 
a filtrului de presiune posedă o lărgime a 
ochiurilor de 0,18 mm [0.007 in] la un număr 
de ochiuri de 80 ochiuri/ţoli². Acest cartuş de 
filtru este adecvat pentru o dimensiune a duzei 
începând cu ‚02’.
Necesar pentru dimensiunea duzei ‚015’ şi 
‚01’ este cartuşul filtrului de presiune cu 100 
ochiuri/ţoli² (dotare specială).

 ¾ La utilizarea cartuşelor de filtru de presiune 
cu 100 ochiuri/ţol se va avea în vedere, că 
la unii agenţi de protecţie a plantelor se 
poate ajunge la filtrări de substanţe active. În 
cazul particular informaţi-vă la producătorul 
agenţilor pentru protecţia plantelor.

 ¾ Curăţaţi temeinic stropitoarea pentru protecţia 
plantelor înainte de a aplica un alt agent 
pentru protecţia plantelor.

 ¾ Spălarea conductei duzelor şi duzelor:
• la fiecare schimbare a duzelor
• înainte de montarea altor duze
• înainte de rotirea capului duzei manual cu 

trei poziţii sau cu cinci poziţii pe o altă 
duză.

 ¾ Luaţi măsurile corespunzătoare dacă în 
regimul de stropire apare un mesaj de eroare 
pe display.

 ¾ Controlaţi presiunea de stropire afişată la 
regimul de stropire. 

 ¾ Aveţi în vedere ca presiunea de stropire 
afişată să nu depăşească în niciun caz cu 
mai mult ±25% presiunea de stropire vizat 
din tabel, de ex. la modificarea cantităţii 
consumate 

 ¾ Abaterile mai mari de la presiunea de stropire 
nu permit o aplicarea cu succes a măsurii 
de protecţie a plantelor prin tratare şi/sau 
determină solicitări asupra mediului.

 ¾ Diminuaţi sau creşteţi viteza de deplasare 
până când este din nou obţinut domeniul 
admisibil al presiunii de stropire (al presiunii 
de stropire vizate).
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Introducerea soluţiei de stropit

 PERICOL

Pericole din cauza contactului involuntar 
cu agenţii pentru protecţia plantelor şi/sau 
soluţia de stropit!
La introducerea soluţiei pentru stropit există 
riscul de a intra în contact cu agentul pentru 
protecţia plantelor.

 ¾ Utilizaţi echipamentul de protecţie prescris!
 ¾ Respectarea indicaţiilor producătorului 
agentului pentru protecţia plantelor.

 ¾ Respectaţi prescripţiile şi normele pe plan 
naţional şi specific ţării de utilizare (de ex. 
zonă de protecţie a apelor).

 ¾ Turnaţi agentul pentru protecţia plantelor prin 
ecluza de hidrotransport în rezervorul de 
soluţie.

 ¾ Rabataţi ecluza de hidrotransport în poziţia de 
umplere înainte ca agentul umplut în ecluza de 
hidrotransport.

 ¾ La manipularea agenţilor pentru protecţia 
plantelor şi la introducerea soluţiei pentru 
stropit respectaţi normele de protecţie: În acest 
scop citiţi instrucţiunile de utilizare ale agenţilor 
pentru protecţia plantelor.

 ¾ Nu aşezaţi soluţia pentru stropit în apropierea 
fântânilor sau apelor de suprafaţă.

 ¾ Evitaţi scurgerile şi contaminarea cu agenţi 
pentru protecţia plantelor şi / sau soluţie pentru 
stropit printr-un comportament corect şi printr-o 
protecţie corporală corespunzătoare.

 ¾ Nu lăsaţi nesupravegheată soluţia pentru stropit 
introdusă, agentul pentru protecţia plantelor 
neutilizat, canistra necurăţată a agentului 
pentru protecţia plantelor şi stropitoarea pentru 
protecţia plantelor necurăţată, pentru a abate 
pericolele pentru terţe persoane.

 ¾ Protejaţi de precipitaţii canistrele cu agent pentru 
protecţia plantelor murdare şi stropitoarea 
pentru protecţia plantelor murdară.

 ¾ Aveţi în vedere o curăţenie suficientă la 
introducerea şi după introducerea soluţiei 
pentru stropit, pentru a menţine riscurile la un 
nivel cât mai scăzut (de ex. spălaţi temeinic 
mănuşile utilizate înainte de a le scoate şi 
eliminaţi-le ca deşeu. Evacuaţi corespunzător 
ca deşeuri apa de spălare şi fluidul de curăţare).

 INDICAŢIE

În afară de indicaţiile generale valabile prezentate 
aici, şi procedurile descrise în instrucţiunile de 
utilizare ale agentului pentru protecţia plantelor, 
specifice produsului!

 ¾ Respectaţi cantităţile consumate prescrise 
pentru apă şi preparat din instrucţiunile 
de utilizare ale agentului pentru protecţia 
plantelor. 

 ¾ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale 
preparatului şi măsurile de securitate 
prezentate!

 ¾ Determină riguros cantitatea de umplere şi 
resp. cantitatea completată pentru evitarea 
cantităţilor reziduale, pentru a evita cantităţile 
reziduale cu menajarea mediului. 
Pentru calculul cantităţilor de completare 
necesare pentru ultima umplere a rezervorului 
de soluţie, utilizaţi Tabelul cu cantităţi de 
umplere pentru suprafeţele rămase. Totodată 
scădeţi cantitatea reziduală tehnică, nediluată 
din timoneria de stropire din cantitatea de 
completare calculată.

 ¾ În acest scop a se vedea capitolul Tabelul 
cu cantităţi de umplere pentru suprafeţele rămase.

 ¾ Spălaţi riguros recipientul preparatului ( de 
ex. cu spălarea canistrei) şi adăugaţi apa de 
spălare a soluţiei pentru stropit!

Procedura generală
1.  Determinaţi cantităţile consumate necesare 

pentru apă şi preparat din instrucţiunile 
de utilizare ale agentului pentru protecţia 
plantelor.

2.  Calculaţi cantităţile de umplere resp. cantităţile 
completate pentru suprafaţa de tratat. 

3.  Umpleţi rezervorul de soluţie pe jumătate 
cu apă.

4.  Porniţi agitatorul. 
5.  Introduceţi cantitatea de preparat calculată. 
6.  Completaţi cantitatea de apă lipsă. 
7.  Amestecaţi soluţia pentru stropit înainte de 

regimul de stropire conform instrucţiunilor 
producătorului agentului pentru protecţia 
plantelor.
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Calcularea cantităţilor de umplere / 
de completare

 INDICAŢIE

Pentru calculul cantităţilor de completare 
necesare pentru ultima umplere a rezervorului 
de soluţie, utilizaţi tabelul cu cantităţi de umplere pentru 
suprafeţele rămase.

Exemplul 1: Cantităţi de umplere
Sunt date:
Volumul nominal al rezervorului  1000 l
Cantitate reziduală în rezervor  0 l
Consum de apă   400 l/ha

Necesarul de preparat per ha
Agent A    1,5 kg
Agent B    1,0 l

Întrebare:
Câţi l de apă, câte kg din agentul A şi câţi l din 
B trebuie să adăugaţi dacă suprafaţa de tratat 
este de 2,5 ha?

Formula de calcul şi soluţia
Componentă [cantitate/ha] x suprafaţă [ha]

= cantitate necesară [l] resp. [kg]

Apă:  400 l/ha   x   2,5 ha  =   1000 l
Agent A:  1,5 kg/ha x   2,5 ha  =   3,75 kg
Agent B:  1,0 l/ha    x   2,5 ha  =   2,5 l

Exemplul 2: Adăugare preparat, suprafaţă
Sunt date:
Volumul nominal al rezervorului  1000 l
Cantitate reziduală în rezervor  200 l
Consum de apă   500 l/ha
Concentraţia recomandată 0,15 % l/l, respectiv kg/l 

Întrebarea 1:
Câţi l resp. kg de preparat trebuie repartizate 
pentru o umplere a rezervorului?

Formula de calcul şi soluţia la întrebarea 1:
Cantitatea de apă completată [l] x concentraţie [%]

100

= adăugare preparat [l] resp. [kg]

(1000-200) [l] x 0,15 [% l/l resp. kg/l]

100

= 1,2 [l] resp. [kg]

Întrebarea 2: 
Cât de mare este suprafaţa în ha care se poate 
stropi dacă rezervorul poate fi golit prin stropire 
până la o cantitate reziduală de 20 l?

Formula de calcul şi soluţia la întrebarea 2:
Cantitate de umplere disponibilă [l] – cantitate reziduală [l]

Consum de apă [l/ha]

= Suprafaţă [ha]

1000 [l] (volume nominale) – 20 [l] (cantitate reziduală)

500 [l/ha] (consum de apă)

= 1,96 [ha]
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Calcularea cantităţilor de umplere 
/ de completare

 INDICAŢIE

Pentru calculul cantităţilor de completare 
necesare pentru ultima umplere a rezervorului 
de soluţie, utilizaţi Tabelul cu cantităţi de umplere 
pentru suprafeţele rămase.

Exemplul 1: Cantităţi de umplere
Sunt date:
Volumul nominal al rezervorului 264 gal lqd
Cantitate reziduală în rezervor  0 gal lqd
Aport de apă 43 gal lqd/ac 

Necesarul de preparat per ha
Agentul A    3 lbs
Agentul B    0.3 gal lqd

Întrebare:
Câte gal lqd (l) de apă, câte lbs (kg) de agent A 
şi câte gal lqd (l) de agent B trebuie să umpleţi 
dacă suprafaţa de tratat este de 6.2 ac?

Formula de calcul şi soluţia
Componentă [cantitate/ac] x suprafaţă [ac]

= cantitate necesară [gal], respectiv [lbs]

Apă:  43 gal lqd/ac  x  6.2 ac  =  267 gal lqd
Agent A:  1.3 lbs/ac    x   6.2 ac  =  8 lbs 
Agent B:  0.11 gal/ac  x  6.18 ac  =   0.67 gal lqd

Exemplul 2: Adăugare preparat, suprafaţă
Sunt date:
Volumul nominal al rezervorului 264 gal lqd
Cantitate reziduală în rezervor  53 gal lqd
Aport de apă   53.5 gal/ac
Concentraţia recomandată 0 ,15  % ga l /ga l , 
respectiv lbs/gal

Întrebarea 1:
Câte gal lqd, respectiv lbs de preparat trebuie 
repartizate pentru o umplere a rezervorului?

Formula de calcul şi soluţia la întrebarea 1:
Cantitatea de apă completată [gal lqd] x concentraţia 

[%]

100

= adăugare preparat [gal lqd], respectiv [lbs]

(264-53) [gal lqd] x 0,15 [% gal/gal, respectiv lbs/gal]

100

= 0.3 [gal lqd], respectiv [lbs]

Întrebarea 2: 
Cât de mare este suprafaţa în ac care se poate 
stropi cu un butoi plin, dacă rezervorul poate fi 
golit prin stropire până la o cantitate reziduală 
de 5.3 gal lqd?

Formula de calcul şi soluţia la întrebarea 2:
Cantitatea de soluţie disponibilă [gal lqd] - 

cantitatea reziduală [gal lqd]

Aport de apă [gal lqd/ac]

= suprafaţa [ac]

264 [gal lqd] (volumul nominal) - 
5.3 [gal lqd] (cantitatea reziduală)

53.5 [gal lqd/ac] (aportul de apă)

= 4.84 [ac]
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Tabel de umplere pentru suprafeţele rămase

 INDICAŢIE

 ¾ Pentru calculul cantităţilor de completare 
necesare pentru ultima umplere a rezervorului 
de soluţie pentru stropit, utilizaţi tabelul cu 
cantităţi de umplere pentru suprafeţele rămase.

 ¾ Din cantitatea de completare calculată scădeţi 
cantitatea reziduală din conducta de stropire! 

 ¾A se vedea, în acest scop capitolul Conducta 
de stropire. 

 ¾ Cantităţile de completare indicate sunt 
valabile pentru aprox. 10 gal lqd/ac (100 l/ha). 

 ¾ Pentru alte cantităţi de consum, cantitatea de 
completare creşte cu un multiplu.

Cantităţi de completare gal (l) pentru timonerie:
     Lăţime de lucru [m]

Parcurs de 
deplasare ft (m)

24 m 27 m 28 m 100 ft 
(30 m) 32 m 33 m 120 ft 

(36 m) 38 m 39 m 40 m 42 m 44 m 45 m

33 (10) 2 3 3 0,8 (3) 3 3 1 (4) 4 4 4 4 4 5
66 (20) 5 5 6 1,6 (6) 6 7 1,8 (7) 8 8 8 8 9 9
98 (30) 7 8 8 2,4 (9) 10 10 3 (11) 11 12 12 13 13 14

131 (40) 10 11 11 3,2 (12) 13 13 3,7 (14) 15 16 16 17 18 18
164 (50) 12 14 14 4 (15) 16 17 4,8 (18) 19 20 20 21 22 23
197 (60) 14 16 17 4,8 (18) 19 20 5,8 (22) 23 23 24 25 26 27
230 (70) 17 19 20 5,5 (21) 22 23 6,6 (25) 27 27 28 29 31 32
262 (80) 19 22 22 6,3 (24) 26 26 7,7 (29) 30 31 32 34 35 36
295 (90) 22 24 25  7(27) 29 30 8,5 (32) 34 35 36 38 40 41

328 (100) 24 27 28 8 (30) 32 33 9,5 (36) 38 39 40 42 44 45
656 (200) 48 54 56 15,8 (60) 64 66 19 (72) 76 78 80 84 88 90
984 (300) 72 81 84 24 (90) 96 99 28,5 (108) 114 117 120 126 132 135

1,312 (400) 96 108 112 32 (120) 128 132 38 (144) 152 156 160 168 176 180
1,640 (500) 120 135 140 40 (150) 160 165 48 (180) 190 195 200 210 220 225

Exemplu: Cantitate de completare
Distanţă rămasă:       100 m
Cantitate de consum:    100 l/ha
Lăţime de lucru:        30 m
Cantitate reziduală  
conductă de stropire:    aprox. 15 l

1.  Calculul cantităţii de completare cu ajutorul 
tabelului de umplere.
Pentru acest exemplu, cantitatea de 
completare este de 30 l.

2.  Din cantitate de completare calculată scădeţi 
cantitatea reziduală din conducta de stropire. 

3.  Cantitatea de completare necesară:  
30 l - 15 l = 15 l

Exemplu: Cantitate de completare
Distanţă rămasă:       328 ft
Cantitate de consum:    10.7 gal lqd/ac
Lăţime de lucru:        100 ft
Cantitate reziduală  
conductă de stropire:    aprox. 4 gal lqd

1.  Calculul cantităţii de completare cu ajutorul 
tabelului de umplere.
Pentru acest exemplu, cantitatea de 
completare este de 8 gal lqd.

2.  Din cantitate de completare calculată scădeţi 
cantitatea reziduală din conducta de stropire. 

3.  Cantitatea de completare necesară: 
8 gal lqd - 4 gal lqd = 4 gal lqd
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Selectarea duzelor

 INDICAŢIE

Pentru selectare şi utilizarea duzelor respectaţi 
suplimentar indicaţii le şi recomandările 
producătorului respectiv de duze!

Generalităţi
În acest capitol sunt explicate două posibilităţi 
pentru determinarea duzelor adecvate şi a 
valorilor caracteristice ale acestora conform 
ISO 10625.

 INDICAŢIE

Toate cantităţile de consum prezentate în 
tabelele stropirilor (în l/ha) sunt valabile pentru 
apă.
Pentru îngrăşământul lichid, convertiţi mai întâi 
cantităţile de consum indicate:
Pentru recalcularea AHL, multiplicaţi cantitatea 
de consum cu 0,88.
Pentru recalcularea soluţiei NP, înmulţiţi 
cantitatea de consum cu 0,85.

H2O
x 0,88

x 1,14
AHL

           
Soluţie NPH2O

x 0,85

x 1,18

Diagrama (a) este utilizată pentru selectarea 
tipului de duze adecvat. 
Tipul de duze este determinat de

 ¾ viteza de deplasare prevăzută
 ¾ cantitatea de consum necesară
 ¾ caracteristica de pulverizare necesară (fin, 
mediu, grosier) a agentului pentru protecţia 
plantelor utilizat pentru măsura de protecţie 
a plantelor de realizat.

Tabelul universal (b) este utilizat pentru 
determinarea

 ¾ dimensiunii duzei
 ¾ a presiunii de stropire necesare
 ¾ a descărcării individuale a duzelor necesară 
pentru măsurarea volumetrică a stropitoarei 
pentru protecţia plantelor.

Procedeul
 ¾ Tabelele sunt valabile pentru o distanţă între 
duze de 50 cm.

 ¾ Dimensiunile duzelor şi marcajul colorat 
conform ISO 10625

Cu diagramă şi tabel universal

1. Stabiliţi cantitatea de consum, viteză de 
deplasare şi caracteristica de pulverizare.

2.
Diagramă    tip duze (a):
Determinaţi punctul de funcţionare. Punctul 
de funcţionare reprezintă punctul de 
intersecţie dintre viteza de deplasare şi 
cantitatea de consum.

3. Trasaţi verticala în jos de la punctul de 
funcţionare.

4. Selectaţi tipul de duze adecvat pentru 
caracteristica de pulverizare necesară. 
În acest scop respectaţi distribuţia din 
stânga diagramei (fin, mediu, grosier). 
Respectaţi dimensiunile posibile ale duzei.

Valori caracteristice    tabel universal:
Pentru determinarea mai exactă a valorilor 
caracteristice treceţi în tabelul universal.

5. În coloana cu cantitatea de consum stabilită, 
căutaţi rândul cu viteza de deplasare 
stabilită (dacă este cazul utilizaţi o valoare 
aproximativă).

6. În rândul din dreapta, citiţi descărcarea 
duzei şi dimensiunile adecvate ale duzelor 
cu presiunea respectivă aferentă.

Exemplu:

la 1. Cantitate de consum:                    200 l/ha
Viteza de deplasare:                    8 km/h
Caracteristica de pulverizare:  picături grosiere

la 2. /3. Vezi diagrama (a)
la 4. Tip de duze:                                        ID/AL

Dimensiunile posibile ale duzei:  -025 sau -03
la 5. Vezi tabelul universal
la 6. Descărcarea duzei:                     1,35 l/min

Duze:              Dimensiune 025 cu 5,5 bari
                        Dimensiune 030 cu 3,8 bari
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Diagrama (a) cu exemplu
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Presiune în bari

Presiune în bariViteză de deplasare km/h

Viteză de deplasare km/h

Cantitate de consum l/ha Descăr-
carea 
duzei
l/min

Dimensiune duze

Tabel universal (b) cu distanţă între duze de 50 cm (cu exemplu)
Valorile sunt valabile pentru apă la 20°C, presiune măsurată direct la duză. 
Verificaţi începerea aplicării cu vasul de măsurare. 
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Cu tabel cu cantităţi aplicate

1. Stabiliţi cantităţile aplicate şi viteza de 
deplasare.

2. În tabelul cu cantităţi aplicate căutaţi 
coloana cu viteza de deplasare necesară.

3. Căutaţi rândurile cu cantitatea aplicată 
necesară (la nevoie, utilizaţi valorile 
aproximative).

4. Citiţi dimensiunea duzei, presiunea şi 
descărcarea duzei.

Exemplu:

1. Cantitate răspândită:
Viteza de deplasare:

200 l/ha
8 km/h

2. Consultaţi tabelul cu cantităţi 
aplicate

3. Consultaţi tabelul cu cantităţi 
aplicate

4. Duze: a)

b)

Dimensiune:
Presiune
D e s c ă r c a r e a 
duzei:

Dimensiune:
Presiune:
D e s c ă r c a r e a 
duzei:

025
5,0 bari

1,29 l/min

03   
4,0 bari

1,39 l/min
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-01
portoca-

liu

-015
verde

-20
albastru 
deschis

-16
violet

-12
turcoaz

-10
negru

-08
alb

-06
gri

-05
maro

-02
galben

-025
mov

-03
albastru

-04
roşu

Tip
Culoare

Tip
Culoare

Presiu-
ne
bari

Presiu-
ne
bari

l/min l/min
Cantitate aplicată l/ha la km/h Cantitate aplicată l/ha la km/h

Tabel universal cu distanţă între duze de 50 cm (cu exemplu)
Valorile sunt valabile pentru apă la 20°C, presiune măsurată direct la duză.
Verificaţi începerea aplicării cu vasul de măsurare.
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Tabel universal cu o distanţă faţă de duze de 20 in. (cu exemplu)
Valorile sunt valabile pentru apă la 68°F, presiune măsurată direct la duză.
Verificaţi începerea aplicării cu vasul de măsurare.
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Domenii de presiune ale diverselor duze

Tip de duze Dimensiune duze Domeniu de presiune admisibil bari [psi]
presiune min. presiune max.

Duze LU / XRC 015 1 bar [14psi] 1,5 bari [22 psi]

Duze LU / XRC 02 1 bar [14psi] 2,5 bari [36 psi]

Duze LU / XRC 03 1 bar [14psi] 3,0 bari [44 psi]

Duze LU / XRC 04 - 08 1 bar [14psi] 5,0 bari [73 psi]

AD / DG / TT toate dimensiunile 1,5 bari [22 psi] 6,0 bari [87 psi]

AI toate dimensiunile 2 bari [29 psi] 8,0 bari [116 psi]

ID toate dimensiunile 2 bari [29 psi] 8,0 bari [116 psi]

Duze Air Mix toate dimensiunile 1 bar [14psi] 6,0 bari [87 psi]

IDK / IDKN toate dimensiunile 1 bar [14psi] 6,0 bari [87 psi]

TTI toate dimensiunile 1 bar [14psi] 6,0 bari [87 psi]

AVI toate dimensiunile 2 bari [29 psi] 8,0 bari [116 psi]

Domeniile de presiune admisibile ale diferitelor tipuri de duze şi dimensiuni de duze

Pentru timoneria cu o distanţă faţă de duze de 10 in. este valabil:

20 in. 10 in.
2 x gal/ac = gal/ac

Exemplu 20 in. (evacuare per duză)
20 gal/ac x 20 in. x 5 mph

6000

= 0,34 gal/min

Exemplu 10 in. (evacuare per 2 duze)
2 x 20 gal/ac x 10 in. x 5 mph

6000

= 0,34 gal/min
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Umplerea cu apă

 INDICAŢIE

La umplere, respectaţi sarcina utilă admisibilă a 
stropitoarei pentru protecţia plantelor!

La umplerea stropitoarei pentru protecţia 
plantelor luaţi în considerare diversele densităţi 
specifice [kg/l] ale lichidelor individuale!

Lichid Densitate
Apă 1 kg/l [8.34 lb/gal]
Uree 1,11 kg/l [9.3 lb/gal]
AHL 1,28 kg/l [10.65 lb/gal]
Soluţie NP 1,38 kg/l [11.50 lb/gal]

Exemplu: La 4000 l [1057 gal] AHL, recipientul cu 
soluţie de stropit este umplut cu o masă 
de 4000 l x 1,28 kg/l = 5120 kg [1057 
gal x 10.65 lb/gal = 11257 lb]!

Umplerea stropitorii pentru protecţia plantelor se poate 
realiza prin racordurile de umplere sau dom.

 AVERTIZARE

Pericole pentru persoane / animale din cauza 
contactului involuntar cu soluţia de stropit 
la umplerea rezervorului de soluţie!

 ¾ Respectaţi prescripţiile pe plan naţional şi 
specifice ţării de utilizare pentru umplerea 
stropitorii pentru protecţia plantelor!

 ¾ Purtaţi echipament personal de protecţie 
la prelucrarea agenţilor pentru protecţia 
plantelor sau la scurgerea soluţiei pentru 
stropit din rezervorul de soluţie. 
Echipamentul personal de protecţie necesar 
depinde de datele producătorului, de datele din 
informaţiile despre produs, din instrucţiunile 
de utilizare, din fişa de date de siguranţă sau 
din instrucţiunile de utilizare ale agentului 
pentru protecţia plantelor de prelucrat.

 ¾ Verificaţi stropitoarea pentru protecţia 
plantelor înainte de fiecare umplere referitor 
la deteriorări, de ex. recipiente şi furtunuri 
neetanşe, precum şi poziţiile corecte ale 
tuturor elementelor de operare.

 ¾ Nu lăsaţi niciodată nesupravegheată stropi-
toarea pentru protecţia plantelor la umplere. 

 ¾ Nu umpleţi niciodată rezervorul de soluţie 
peste volumele nominale.

 ¾ La umplerea rezervorului de soluţie nu de-
păşiţi niciodată sarcina utilă admisibilă a 
stropitoarei pentru protecţia plantelor.

 ¾ Respectaţi masa respectivă specifică a lichi-
dului de umplut.

 ¾ La umplere respectaţi permanent indicatorul 
nivelului de umplere, pentru a evita o su-
praumplere a rezervorului de soluţie.

 ¾ La umplerea rezervorului de soluţie pe supra-
feţele sigilate aveţi în vedere să nu ajungă so-
luţie pentru stropit în sistemul apei reziduale.

 ¾ La umplere nu trebuie să iasă spumă din 
rezervorul de soluţie .
O pâlnie cu secţiune mare care să ajungă 
până la baza rezervorului cu soluţie previne 
eficient formarea de spumă.
Adăugarea unui preparat de stopare a spumei 
previne, de asemenea, o formarea excesivă 
a spume în rezervorul de soluţie.

Umplere prin dom
 ¾ Fixaţi capătul final al furtunului de umplere 
la cel puţin 10 cm [3 in] deasupra domului 
rezervorului de soluţie. 
Scurgerea liberă astfel rezultată oferă maxim 
de siguranţă contra curgerii înapoi a soluţiei 
de stropit în conducta apei potabile.
Sita domului trebuie utilizată întotdeauna în 
rezervorul de soluţie.
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Umplerea rezervorului de so-
luţie prin racordul de umplere 
Circuit de apă Basic şi circuit de apă 
CCS
Legile naţionale şi prescripţiile în vigoare la umplerea 
rezervorului de soluţie prin intermediul furtunului de 
aspirare din locurile de preluare a apei trebuie respectate.

 ¾ În cazul în care se va aspira: Închideţi robinetul de la 
rezervorul de soluţie / robinetul de întreţinere curentă.

 ¾ Preparatul aspirat trebuie să se afle la aceeaşi 
înălţime ca şi pompa de pulverizare şi trebuie să curgă 
automat în pompă.

 ¾ La umplere ţineţi permanent sub observaţie indicatorul 
de nivel.

 ¾ Opriţi umplerea rezervorului de soluţie cel târziu când 
limita de umplere este atinsă.

Racord de umplere pentru rezervorul de soluţie şi robinet pe 
partea de presiune

1.  Racordaţi furtunul de aspirare la racordul de umplere.
2.  Deschideţi robinetul de umplere.
3.  Aduceţi robinetul de pe partea de presiune în poziţia 

dorită.
4.  Porniţi procesul de umplere de la terminalul exterior 

de operare.
5.  Procesul de umplere poate fi întrerupt oricând.
6.  Cu funcţia Aspirare ulterioară la terminalul exterior de 

operare, se poate goli prin aspirare conducta de 
alimentare spre robinetul de umplere.

7.  Închideţi robinetul de umplere.
8.  Cuplaţi furtunul de aspirare.
9.  Astupaţi racordul cu căpăcelul.

Circuit de apă Basic Pro şi circuit de apă 
CCS Pro
Legile naţionale şi prescripţiile în vigoare la umplerea 
rezervorului de soluţie prin intermediul furtunului de 
aspirare din locurile de preluare a apei trebuie respectate.

 ¾ Preparatul aspirat trebuie să se afle la aceeaşi 
înălţime ca şi pompa de pulverizare şi trebuie să curgă 
automat în pompă (nu este necesar la CCS Pro).

 ¾ La umplere ţineţi permanent sub observaţie indicatorul 
de nivel.

 ¾ Opriţi umplerea rezervorului de soluţie cel târziu când 
limita de umplere este atinsă.

Racord de umplere rezervor de soluţie

1.  Introduceţi la terminal conţinutul dorit al rezervorului.
2.  Racordaţi furtunul de aspirare la racordul de umplere.
3.  Deschideţi robinetul de umplere.
4.  Porniţi procesul de umplere de la terminalul exterior 

de operare.
5.  Armătura de aspirare comută automat la atingerea 

nivelului de umplere dorit.
Procesul de umplere poate fi întrerupt oricând.

6.  Cu funcţia Aspirare ulterioară la terminalul exterior de 
operare, se poate goli prin aspirare conducta de 
alimentare spre robinetul de umplere.

7.  Închideţi robinetul de umplere.
8.  Cuplaţi furtunul de aspirare.
9.  Astupaţi racordul cu căpăcelul.
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Umplere directă / umplere din exterior 
fără pompă (opţional)
La racordul de umplere directă, lichidul poate fi presat 
dintr-un recipient extern în rezervorul de soluţie.

 ¾ La umplere ţineţi permanent sub observaţie indicatorul 
de nivel. Nu există deconectare automată în cazul 
recipientului cu soluţie plin!

 ¾ Opriţi umplerea rezervorului de soluţie cel târziu când 
limita de umplere este atinsă.

 ¾ Atenţie la debitul maxim admis. Acesta nu trebuie să 
depăşească 1000 l/min [264 gal/min].

Racord de umplere directă (partea dreaptă a maşinii opţional)

1.  Racordaţi furtunul de umplere.
2.  Deschideţi robinetul de umplere.
3.  Umpleţi rezervorul de soluţie.
4.  Închideţi robinetul de umplere.
5.  Decuplaţi furtunul.
6.  Astupaţi racordul cu căpăcelul.

Umplere directă / umplere din exterior 
cu pompă (opţional)
La racordul de umplere directă, lichidul poate fi presat 
dintr-un recipient extern în rezervorul de soluţie.

 ¾ Pompa se deconectează la atingerea limitei de 
umplere.

 INDICAŢIE

Pompa nu posedă protecţie împotriva funcţionării 
uscate.

 ¾ Pompa trebuie să fie întotdeauna umplută 
cu lichid.

Racord de aspirare (partea dreaptă a maşinii)

1.  Racordaţi furtunul de umplere.
2.  Deschideţi robinetul de umplere.
3.  Porniţi pompa de la terminalul exterior de operare.
4.  Opriţi pompa de la terminalul exterior de operare la 

capacitatea dorită a rezervorului.
5.  Închideţi robinetul de umplere.
6.  Decuplaţi furtunul.
7.  Astupaţi racordul cu căpăcelul.
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Umplere prin dom
 ¾ La umplere ţineţi permanent sub observaţie indicatorul 

de nivel. Nu există deconectare automată în cazul 
recipientului cu soluţie plin!

 ¾ Opriţi umplerea rezervorului de soluţie cel târziu când 
limita de umplere este atinsă.

1.  Determinaţi cantitatea de umplere exactă. În acest 
scop, acordaţi atenţie capitolului Calculul cantităţilor de 
umplere/completare.

2.  Deschideţi capacul dornului de la podest.
3.  Umpleţi rezervorul de soluţie prin orificiul de umplere 

cu ajutorul conductei de apă cu „scurgere liberă“.
4.  Opriţi umplerea rezervorului de soluţie imediat ce 

limita de umplere este atinsă.
5.  Închideţi capacul dornului de la podest.

Dom

Sita domului şi duza de curăţare a domului

 INDICAŢIE

Sita domului trebuie controlată zilnic şi curăţată 
dacă este necesar!

Umplerea rezervorului cu apă 
proaspătă prin racordul de umplere

 AVERTIZARE

Evitaţi contaminarea inadmisibilă a rezervorului 
de apă proaspătă cu agenţi pentru protecţia 
plantelor sau soluţie de stropit!

 INDICAŢIE

Umpleţi rezervorul apei proaspete numai cu 
apă curată, niciodată cu agenţi pentru protecţia 
plantelor sau soluţie pentru stropit!

 ¾ La umplere ţineţi permanent sub observaţie indicatorul 
de nivel. Nu există deconectare automată în cazul 
recipientului de apă proaspătă plin!

 ¾ Opriţi umplerea recipientului de apă proaspătă cel 
târziu la atingerea limitei de umplere (750 l) [200 gal].

Racord de umplere şi robinet de umplere pentru rezervorul de apă 
proaspătă

1.  Racordaţi furtunul de umplere.
2.  Deschideţi robinetul de umplere.
3.  Umpleţi recipientul de apă proaspătă.
4.  Închideţi robinetul de umplere.
5.  Decuplaţi furtunul.
6.  Astupaţi racordul cu căpăcelul.
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La utilizarea stropitoarei pentru protecţia plantelor, căraţi 
întotdeauna suficientă apă proaspătă. La umplerea 
rezervorului de soluţie, controlaţi şi umpleţi rezervorul 
apei proaspete.
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Turnarea preparatelor
Ecluză de umplere

 PERICOL

Pentru turnarea preparatelor purtaţi echipament 
de protecţie individual corespunzător.
Trebuie respectate prevederile şi indicaţiile, 
precum şi fişa cu datele de siguranţă a 
producătorului de pesticide!

 INDICAŢIE

Conectaţi agitatorul pentru umplerea şi turnarea 
preparatelor. Pentru a păstra un amestec 
omogen, agitatorul trebuie să rămână activat 
până la finalul operaţiei de stropire. Intensitatea 
agitatorului mecanic poate fi reglată de la 
terminalul exterior de operare (numai la circuitul 
de apă Basic Pro şi CCS Pro)
Respectaţi prevederile şi indicaţiile producătorului 
agentului pentru protecţia plantelor!

 INDICAŢIE

În funcţie de poziţia robinetului cu bilă de pe 
partea de aspirare, iese apă din rezervorul de 
apă proaspătă sau soluţie din rezervorul de 
soluţie la ecluza de spălare.

În ecluza de umplere sunt încărcate, declanşate 
şi aspirate agentul pentru protecţia plantelor şi 
uree.
Rabataţi ecluza de umplere în jos prin tragerea 
de mâner.

Turnaţi preparatul respectiv prin ecluza de 
umplere în apa rezervorul de soluţie. Totodată 
se face diferenţa între turnarea de preparate 
fluide şi sub formă de pulberi resp. uree.

5

1
2

3
4

1  Activare/dezactivare spălare canistră
2  Activare/dezactivare pistol de spălare
3  Activare/dezactivare duzelor de împingere

 ¾ Cu duzele de împingere este sprijină turnarea 
agenţilor pentru protecţia plantelor slab solubile.

 ¾ Sunt activate două duze de spălare şi duzele 
de împingere în domeniul inferior al ecluzei de 
umplere.

4  Activare/dezactivare duze de spălare
5  Robinet de comutare pentru aspirare şi racord pentru 

aparatele de umplere externe

 INDICAŢIE

La curăţarea ecluzei de umplere aveţi în 
vedere să nu se formeze coagulări nedorite ale 
preparatelor!
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Turnarea preparatelor lichide pe 
parcursul procesului de umplere

Circuit de apă Basic şi circuit de apă CCS
1.  Racordaţi furtunul de aspirare la racordul de 

umplere.

Racord de umplere

2.  Deschideţi robinetul de umplere.
3.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Ecluză de umplere.
4.  Poziţionaţi robinetul pe partea de aspirare pe 

Aspirare externă.
5.  Conectaţi pompa la terminal.
6.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
7.  Adăugaţi necesarul de preparat calculat şi 

măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de umplere.

8.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 
pentru aspirare. Aspiraţi complet conţinutul 
din ecluza de umplere.

9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5). 
După caz, repetaţi procesul, dacă necesarul 
de preparat nu a putut fi turnat într-un proces.

10.  Precurăţarea ecluzei de umplere cu duzele 
de spălare (4).

11.  Deschideţi robinetul de comutare (5) şi 
lăsaţi conţinutul să se scurgă.

12.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
13.  Deconectaţi pompa la terminal.
14.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Umplere
15.  Completaţi cantitatea de apă lipsă.
16.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.

5

1
2

3
4

Pe parcursul procesului de umplere, la ecluza de 
spălare este prezentă apa aspirată prin furtunul 
de aspirare. 
După atingerea conţinutului dorit al rezervorului, 
opriţi umplerea. 

Pentru a îndepărta resturile rămase pe ecluza 
de umplere, utilizaţi pistolul de spălare. Pentru 
aceasta, trageţi maneta (2) şi acţionaţi pistolul.
Aveţi în vedere să nu se formeze coagulări 
nedorite ale preparatelor!
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Turnarea preparatelor lichide pe 
parcursul procesului de umplere

Circuit de apă Basic Pro şi circuit de apă 
CCS Pro
1.  Introduceţi în terminal conţinutul dorit al 

rezervorului de soluţie.
2.  Racordaţi furtunul de aspirare la racordul de 

umplere şi deschideţi robinetul de umplere.

Racord de umplere

3.  Porniţi procesul de umplere prin terminal.
4.  Conectaţi ecluza de umplere pe terminal.
5.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
6.  Adăugaţi necesarul de preparat calculat şi 

măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de umplere.

7.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 
pentru aspirare. Aspiraţi complet conţinutul 
din ecluza de umplere.

8.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5). 
După caz, repetaţi procesul, dacă necesarul 
de preparat nu a putut fi turnat într-un proces.

9.  Precurăţarea ecluzei de umplere cu duzele 
de spălare (4).

10.  Deschideţi robinetul de comutare (5) şi 
lăsaţi conţinutul să se scurgă.

11.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
12.  Deconectaţi ecluza de umplere la terminal.
13.  Completaţi cantitatea de apă lipsă.
14.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.

5

1
2

3
4

Pe parcursul procesului de umplere, la ecluza de 
spălare este prezentă apa aspirată prin furtunul 
de aspirare. 
După obţinerea conţinutului dorit al rezervorului, 
armătura de aspirare comută automat pe 
rezervorul de soluţie. La ecluza de umplere este 
prezentă soluţie. 

Pentru a îndepărta resturile rămase pe ecluza 
de umplere, utilizaţi pistolul de spălare. Pentru 
aceasta, trageţi maneta (2) şi acţionaţi pistolul.
Aveţi în vedere să nu se formeze coagulări 
nedorite ale preparatelor!
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Turnarea preparatelor lichide în ca-
zul rezervorului de soluţie umplut 
complet sau parţial

Circuit de apă Basic şi CCS

5

1
2

3
4

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
2.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Ecluză de umplere.
3.  Adăugaţi necesarul de preparat calculat şi 

măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de umplere.

4.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 
pentru aspirare. Aspiraţi complet conţinutul 
din ecluza de umplere.

5.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5). 
După caz, repetaţi procesul, dacă necesarul 
de preparat nu a putut fi turnat într-un proces.

6.  Precurăţarea ecluzei de umplere cu duzele 
de spălare (4).

7.  Deschideţi robinetul de comutare (5) şi lăsaţi 
conţinutul să se scurgă.

8.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 
spălare.

9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
10.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Circulaţie / Amestecare.
11.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.

Turnarea preparatelor lichide în ca-
zul rezervorului de soluţie umplut 
complet sau parţial

Circuit de apă Basic Pro şi CCS Pro

5

1
2

3
4

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
2.  Conectaţi ecluza de umplere pe terminal.
3.  Adăugaţi necesarul de preparat calculat şi 

măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de umplere.

4.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 
pentru aspirare. Aspiraţi complet conţinutul 
din ecluza de umplere.

5.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5). 
După caz, repetaţi procesul, dacă necesarul 
de preparat nu a putut fi turnat într-un proces.

6.  Precurăţarea ecluzei de umplere cu duzele 
de spălare (4).

7.  Deschideţi robinetul de comutare (5) şi lăsaţi 
conţinutul să se scurgă.

8.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 
spălare.

9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
10.  Decuplaţi din nou ecluza de umplere de la 

terminal.
11.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.
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Turnarea preparatelor sub formă de 
pudră şi ureei

Circuit de apă Basic Pro şi circuit de apă 
CCS Pro

 INDICAŢIE

Atenţie specială la manevrarea preparatelor 
sub formă de pulbere sau a ureei! Purtaţi 
echipamentul personal de protecţie! Respectaţi 
prevederile şi indicaţiile producătorului agentului 
pentru protecţia plantelor!

Dizolvaţi complet ureea înainte de stropire prin 
activarea agitatorului mecanic. La dizolvarea 
cantităţilor mai mari de uree se ajunge la o 
coborâre a temperaturii soluţie pentru stropit. 
Ca urmare, ureea se dizolvă lent. Cu cât este 
mai caldă apa, cu atât mai repede şi mai bine 
se dizolvă ureea.

1.  Umpleţi rezervorul de soluţie cu aproximativ 
500 litri [132 gal] de apă.

2.  Conectaţi ecluza de umplere pe terminal.
3.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
4.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 

pentru aspirare.  
5.  Conectaţi duzele de spălare (4). 
6.  Conectaţi duzele de împingere (3).
7.  Umpleţi lent necesarul de preparat calculat 

şi măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de spălare.

8.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 
spălare.

9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
10.  Decuplaţi din nou ecluza de umplere de la 

terminal.
11.  Completaţi cantitatea de apă lipsă.
12.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.

Turnarea preparatelor sub formă de 
pudră şi ureei

Circuit de apă Basic şi CCS

 INDICAŢIE

Atenţie specială la manevrarea preparatelor 
sub formă de pulbere sau a ureei! Purtaţi 
echipamentul personal de protecţie! Respectaţi 
prevederile şi indicaţiile producătorului agentului 
pentru protecţia plantelor!

Dizolvaţi complet ureea înainte de stropire prin 
activarea agitatorului mecanic. La dizolvarea 
cantităţilor mai mari de uree se ajunge la o 
coborâre a temperaturii soluţie pentru stropit. 
Ca urmare, ureea se dizolvă lent. Cu cât este 
mai caldă apa, cu atât mai repede şi mai bine 
se dizolvă ureea.

1.  Umpleţi rezervorul de soluţie cu aproximativ 
500 litri [132 gal] de apă.

2.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 
pe Ecluză de umplere.

3.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
4.  Rotiţi robinetul de comutare (5) pe poziţia 

pentru aspirare.  
5.  Conectaţi duzele de spălare (4). 
6.  Conectaţi duzele de împingere (3).
7.  Umpleţi lent necesarul de preparat calculat 

şi măsurat pentru umplerea rezervorului în 
ecluza de spălare.

8.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 
spălare.

9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
10.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Circulaţie / Stropire.
11.  Completaţi cantitatea de apă lipsă.
12.  Reglaţi puterea de amestecare dorită.
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Curăţare canistră

Circuit de apă Basic şi circuit de apă CCS
Curăţare preliminară canistră cu soluţie de 
stropit

5

1
2

3
4

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere. 
2.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Ecluză de umplere.
3.  Fixaţi robinetul de comutare (5) pe Aspirare.
4.  Cuplaţi spălarea canistrei (1). 
5.  Răsfrângeţi canistra sau alte recipiente 

peste dispozitivul de spălare a canistrei şi 
apăsaţi min 30 de sec. în jos. Totodată rotiţi 
recipientele.

6.  Deconectaţi din nou spălarea canistrei (1).
7.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
8.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Umplere.

 INDICAŢIE

Apa, respectiv soluţia iese din duza de spălare a 
canistrei, dacă placa de presiune este apăsată 
în jos.

Curăţare canistră cu apă proaspătă

 INDICAŢIE

Curăţarea canistrelor cu apă proaspătă diluează 
concentraţia soluţiei de stropit!

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
2.  Poziţionaţi robinetul cu 3 căi pe partea de 

aspirare la recipientul de apă proaspătă pe Aspirare.
3.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Ecluză de umplere.
4.  Fixaţi robinetul de comutare (5) pe Aspirare.
5.  Cuplaţi spălarea canistrei (1).
6.  Răsfrângeţi canistra sau alte recipiente 

peste dispozitivul de spălare a canistrei şi 
apăsaţi min 30 de sec. în jos. Totodată rotiţi 
recipientele.

7.  Deconectaţi din nou spălarea canistrei (1).
8.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 

spălare.
9.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
10.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Umplere.

 INDICAŢIE

Apa iese din dispozitivul spălare a canistrei, 
dacă placa de presiune este apăsată în jos.
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Curăţare canistră

Circuit de apă Basic Pro şi circuit de apă 
CCS Pro
Curăţare preliminară canistră cu soluţie de 
stropit

5

1
2

3
4

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere. 
2.  Conectaţi ecluza de umplere la terminal, 

pompa de pulverizare porneşte automat.
3.  Fixaţi robinetul de comutare (5) pe Aspirare.
4.  Cuplaţi spălarea canistrei (1). 
5.  Răsfrângeţi canistra sau alte recipiente 

peste dispozitivul de spălare a canistrei şi 
apăsaţi min 30 de sec. în jos. Totodată rotiţi 
recipientele.

6.  Deconectaţi din nou spălarea canistrei (1).
7.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
8.  Deconectaţi ecluza de umplere la terminal.

 INDICAŢIE

Apa, respectiv soluţia iese din duza de spălare a 
canistrei, dacă placa de presiune este apăsată 
în jos.

Curăţare canistră cu apă proaspătă

 INDICAŢIE

Curăţarea canistrelor cu apă proaspătă diluează 
concentraţia soluţiei de stropit!

1.  Deschideţi capacul ecluzei de umplere.
2.  Ca să poată fi utilizată apă curată la turnare, 

la terminal trebuie activată funcţia Repompare 
apă proaspătă şi activată ecluza de umplere.

 ¾ Conectaţi ecluza de umplere pe terminal. 
Pompa de pulverizare porneşte automat.

3.  Fixaţi robinetul de comutare (5) pe Aspirare.
4.  Cuplaţi spălarea canistrei (1).
5.  Răsfrângeţi canistra sau alte recipiente 

peste dispozitivul de spălare a canistrei şi 
apăsaţi min 30 de sec. în jos. Totodată rotiţi 
recipientele.

6.  Deconectaţi din nou spălarea canistrei (1).
7.  Curăţaţi ecluza de umplere cu pistolul de 

spălare.
8.  Închideţi din nou robinetul de comutare (5).
9.  Dezactivaţi funcţia Repompare apă proaspătă şi 

deconectaţi ecluza de umplere la terminal.

 INDICAŢIE

Apa iese din dispozitivul spălare a canistrei, 
dacă placa de presiune este apăsată în jos.
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Rezervoare goale de preparat
 ¾ Curăţaţi riguros recipientele preparatelor, 
faceţi-le neutilizabile, colectaţi-le şi eliminaţi-le 
ca deşeu conform prescripţiilor. Nu reutilizaţi 
în alte scopuri.

 ¾ Dacă pentru spălarea recipientelor de 
preparat este disponibilă numai soluţie pentru 
stropit, efectuaţi o precurăţare cu aceasta. 
Efectuaţi apoi o spălare riguroasă dacă este 
disponibilă apă limpede, de ex. înainte de 
turnarea următorului conţinut în rezervorul 
de soluţie, respectiv la diluarea cantităţii 
reziduale a ultimului conţinut din rezervorul 
de soluţie.

Odată ce toate preparatele au fost turnate, 
ecluza de spălare şi toate recipientele au fost 
curăţate, închideţi din nou capacul ecluzei de 
umplere. Rabataţi din nou în sus cu ajutorul 
mânerului ecluza de spălare în poziţia de 
transport.
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Regim de stropire
 ¾ Înainte de începerea stropirii determinaţi 
exact cantitatea consumată cu ajutorul 
instrucţiunilor de utilizare ale producătorului 
agentului pentru protecţia plantelor.

 ¾ Introduceţi cantitatea consumată necesară 
(cantitate nominală) înainte de începerea 
stropirii la terminal.

 ¾ Respectaţi cu stricteţe cantitatea consumată 
necesară [l/ha] la regimul de stropire,
• pentru a obţine o tratare reuşită a măsurilor 

pentru protecţia plantelor.
• pentru a evita efectele negative inutile 

asupra mediului.
 ¾ Selectaţi tipul de duze necesar înainte de 
începerea stropirii din tabelul stropirilor – cu 
luarea în considerare
• a vitezei de deplasare prevăzute.
• a cantităţii de consum necesare.
• caracteristica de pulverizare necesară (fin, 

mediu sau grosier) a agentului pentru 
protecţia plantelor utilizat pentru măsura 
de protecţie a plantelor de realizat.

• de la distanţele de depunere. 
 ¾ A se vedea, în acest scop, capitolul 
Selectarea duzelor.

 ¾ Selectaţi mărimea duzelor necesară înainte 
de începerea stropirii din tabelul stropirilor – 
cu luarea în considerare
• a vitezei de deplasare prevăzute.
• a cantităţii de consum necesare.
• a presiunii de stropire urmărite.

 ¾ A se vedea, în acest scop, capitolul 
Selectarea duzelor.

 ¾ Selectaţi o viteză de deplasare lentă şi o 
presiune de stropire joasă pentru prevenirea 
pierderilor prin derivă!

 ¾ A se vedea, în acest scop, capitolul 
Selectarea duzelor.

 ¾ Luaţi măsuri suplimentare pentru diminuarea 
derivei la viteze ale vântului de 3 m/s [9 ft/sec]. 

 ¾ În acest scop vezi capitolul Măsurile pentru 
diminuarea derivei.

 ¾ Omiteţi tratările în cazul vitezelor medii ale 
vântului de peste 5 m/s [16 ft/sec].

 ¾ Porniţi şi opriţi duzele numai în timpul 
deplasării pentru a evita supradozările.

 ¾ Evitaţi supradozările prin suprapunere 
• la ghidajele inexacte de la o şină de stropire 

la alta şi/sau 
• la viraje pe capătul de rând cu timonerie de 

stropire pornită!
 ¾ Dacă marginea suprafeţei de prelucrare are 
un traseu oblic la suprafaţa de prelucrare, 
deconectaţi lăţimile parţiale exterioare.

 ¾ La regimul de stropire controlaţi permanent 
consumul efectivă de soluţie pentru stropit 
raportat la suprafaţa de tratat. Calibraţi 
debitmetrul în cazul abaterilor între cantitatea 
aplicată efectivă şi cantitatea aplicată afişată.

 ¾ Procesele de memorizare trebuie 
executate de colaboratorii de service 
HORSCH.

 ¾ Calibraţi senzorul de parcurs (impulsuri per 
100 m [328 ft]) în caz de abateri între traseul 
efectiv şi traseul afişat. Această activitate 
trebuie executată întotdeauna pe câmp.

 ¾ Procesele de memorizare trebuie 
executate de colaboratorii de service 
HORSCH.

 ¾ În cazul întreruperii regimului de stropire 
din condiţionate de starea vremii, curăţaţi 
neapărat filtrul, pompa, armătura şi conductele 
de pulverizare!
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Sistem de comandă a timoneriei

 AVERTIZARE

Pericole prin strivire şi lovire pentru 
persoanele, care se află în zona periculoasă 
la ridicarea sau coborârea dispozitivului 
de reglare a înălţimii de pe timoneria de 
stropire!
Îndepărtaţi persoanele din zona periculoasă a 
utilajului, înainte ca timoneria de stropire să fie 
ridicată sau coborâtă cu reglajul înălţimii.

 INDICAŢIE

Reglaţi înălţimea de stropire (distanţa între duză 
şi lan) conform directivelor actuale.

Aliniaţi întotdeauna paralel cu solul timoneria 
de stropire, numai în acest caz este atinsă 
înălţimea de stropire prescrisă la fiecare duză.

Controlul şi reglarea funcţiilor de 
stropire

Presiune de stropire, dimensiune duze, 
cantitatea aplicată, viteză de deplasare 
agitator
Rezervorul de soluţie este gol dacă presiunea 
de stropire scade brusc semnificativ.

Filtrul de aspirare sau filtrul de presiune sunt 
înfundate dacă presiunea de stropire scade 
când condiţiile nu se modifică.

Presiunea de stropire şi dimensiunea duzelor 
influenţează dimensiunea picăturilor şi volumul 
de fluid stropit. 
Cu cât presiunea de stropire este mai mare, cu 
atât mai mic este diametrul picăturilor soluţie 
pentru stropit împrăştiate. Picăturile mici sunt 
supuse unei derive puternice, indezirabile!

 ¾ Dacă presiunea de stropire se măreşte, 
creşte şi cantitatea aplicată.

 ¾ Dacă presiunea de stropire se diminuează, 
scade şi cantitatea aplicată.

Dacă viteza de deplasare este crescută la o 
aceeaşi dimensiune a duzei şi la o aceeaşi 
presiune de stropire, cantitatea aplicată se 
diminuează. 

Dacă viteza de deplasare este diminuată la 
o aceeaşi dimensiune a duzei şi la o aceeaşi 
presiune de stropire, cantitatea aplicată creşte.

Viteza de deplasare este liber selectabilă, pe 
baza reglării automate, raportate la suprafaţă a 
cantităţilor consumate.

Agitatorul rămâne cuplat în mod normal 
de la umplere până la finalul regimului de 
stropire. Respectaţi prevederile şi indicaţiile 
producătorului agentului pentru protecţia 
plantelor.

Exemplu:

Cantitatea consumată 
necesară: 

200 l/ha [21 gal/ac]

Viteza de deplasare 
prevăzută: 8 km/h [5 mph]
Tip de duze: AI / ID
Dimensiune duze: 03
Domeniu de presiune 
admisibil al duzelor de 
stropire încorporate:

3 bari [44psi] (min.) - 
8 bari [116 psi] (max)

Presiunea de stropire 
vizată: 

3,7 bari [54 psi]

Presiuni de stropire 
admisibile:

3 ,7  bar i  [54 ps i ] 
±25%  2,8 bari [40 psi] 
(min . )  -  4 ,6  bar i  
[67 psi] (max.)
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Stropire
1.  Cuplaţi terminalul.
2.  Reglaţi agitatorul.
3.  Introduceţi soluţia pentru stropit conform 

indicaţiilor producătorului agenţilor pentru 
protecţia plantelor şi amestecaţi.

4.  Rabataţi în exterior timoneria de stropire.
5.  Reglaţi înălţimea de lucru a timoneriei de 

stropire (distanţa între duze şi cultură) în 
funcţie de duzele utilizate conform tabelului 
de stropiri.

6.  În terminal controlaţi valorile „presiune min.“ 
şi „presiune max.“ pentru domeniul admisibil 
al presiunii de stropire (al duzele de stropire 
montate).

7.  Introduceţi în terminal valoarea „Cantitate 
nominală“ pentru cantitatea consumată 
necesară, respectiv verificaţi valoarea 
salvată.

8.  Porniţi stropirea de la terminal.

 INDICAŢIE

Se vor respecta prescripţiile specifice ţării de 
utilizare! Trebuie respectate în special distanţele 
de depunere faţă de surse de apă şi suprafeţe 
îngrădite!

Deplasarea pe câmp cu agitatorul cuplat

Circuit de apă Basic şi CCS:
 ¾ Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune pe 
Funcţie stropire.

 ¾ Reglaţi intensitatea agitatorului mecanic la 
robinetul corespunzător.

Circuit de apă Basic Pro şi CCS Pro:
 ¾ Prin intermediul terminalului, poate fi reglată 
intensitatea agitatorului.

 ¾ Porniţi agitatorul de la terminal

Puterea de amestecare necesară depinde de 
preparatele utilizate şi trebuie controlată de 
către utilizator.

După umplere, agitatorul poate fi reglat la 
intensitate maximă, pentru a preveni separarea 
în timpul curselor lungi de transport!

Resetaţi intensitatea de amestecare reglată 
pentru deplasare înainte de regimul de 
stropire, dacă aceasta diferă de intensitatea 
de amestecare necesară pentru regimul de 
stropire! Se vor respecta prescripţiile specifice 
ţării de utilizare!

Măsuri pentru diminuarea derivei
 ¾ Mutaţi lucrările de tratare pentru orele dimineţii 
resp. orele serii (mai puţin vânt în general).

 ¾ Diminuaţi presiunea de stropire.
 ¾ Selectaţi duzele mai mari şi cantităţile mai 
mari de apă consumate.

 ¾ Menţineţi cu precizie înălţimea de lucru a 
timoneriei, deoarece pericolul de derivă creşte 
considerabil o dată cu creşterea distanţei 
între duze.
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 ¾ Reduceţi viteza de deplasare (la sub 8 km/h).
 ¾ Utilizarea aşa-ziselor duze anti-derivă (AD) 
sau a duzelor cu injector (ID) (duze cu o 
proporţie crescută a picăturilor grosiere).

 ¾ Respectaţi distanţele de depunere pentru 
agentul respectiv pentru protecţia plantelor.

Stropirea cu o repartizare a duzelor la 
25 cm [10 in.] şi distanţă redusă între 
suprafeţele vizate

 ¾ Pericolul de derivă poate fi diminuat puternic 
prin reducerea distanţei între suprafeţele 
vizate la sub 50 cm [20 in].

 ¾ Reducerea distanţei între suprafeţele vizate 
este posibilă numai la o repartizare continuă 
a duzelor la 25 cm [10 in]. În caz contrar 
există pericolul de formare a benzilor din 
cauza absenţei suprapunerii între conurile 
de stropire.

 ¾ O reducere a distanţei este numai posibilă 
dacă toate duzele utilizate sunt de acelaşi tip 
şi de aceeaşi mărime.

 ¾ Distanţa minimă între suprafeţele vizate 
corespunde jumătăţii distanţei minime la o 
distribuire corespunzătoare a duzelor de 
50 cm [20 in].

 ¾ a se vedea informaţiile producătorului 
duzelor

Golirea recipientului cu soluţie de stropit 
prin elementul de descărcare a presiunii

Circuit de apă Basic şi CCS

Element de descărcare a presiunii

1.  Cuplaţi un furtun de golire cu cuplaj Camlock 
2″ pe elementul de descărcare a presiunii. 

2.  Deschideţi robinetul cu bilă.
3.  Poziţionaţi partea de aspirare pe recipientul 

dorit.
4.  Conectaţi pompa de pulverizare la terminal.
5.  Goliţi recipientul.
6.  Deconectaţi pompa de pulverizare după 

golire.
7.  Închideţi robinetul cu bilă şi detaşaţi furtunul 

de golire.
8.  Închideţi elementul de descărcare a presiunii 

cu căpăcelul. 
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Golirea recipientului cu soluţie de stropit 
prin elementul de descărcare a presiunii

Circuit de apă Basic Pro şi CCS Pro

Element de descărcare a presiunii

1.  Cuplaţi un furtun de golire cu cuplaj Camlock 
2″ pe elementul de descărcare a presiunii. 

 INDICAŢIE

Prin robinetul cu bilă se poate regla puterea de 
golire.
Dacă robinetul este complet deschis, pompa 
transportă cu putere maximă prin elementul de 
descărcare a presiunii. 

2.  Conectaţi circularea la terminal.
3.  Goliţi rezervorul de soluţie.
4.  Deconectaţi dispozitivul de circulare după 

golire, pentru a deconecta pompa.
5.  Închideţi robinetul cu bilă şi detaşaţi furtunul 

de golire.
6.  Închideţi elementul de descărcare a presiunii 

cu căpăcelul. 
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Cantităţi reziduale
Se face distincţie între două tipuri de cantităţi 
reziduale:

 ¾ Cantităţi reziduale excesive la finalizarea 
regimului de stropire, de ex. prin eroarea de 
calcul a cantităţii consumate, la umplere sau 
în regimul de stropire.

 ¾ Cantitatea reziduală tehnică care rămâne 
după scăderea considerabilă a presiunii de 
stropire în recipientul de soluţie, armatura de 
aspirare şi conducta de stropire. Armatura de 
aspirare constă din ansambluri: Robinete de 
comutare, conducte scurte şi pompe.

Cantitate reziduală tehnică
Trebuie avut în vedere, ca cantitatea aplicată 
din conducta de stropire să fie scoasă în 
concentraţie nediluată. Acesta este cazul, dacă 
se comută pe apa proaspătă în cazul duzelor 
cuplate. 
Această cantitate reziduală a conductei de 
stropire se va scoate neapărat prin stropire 
pe o suprafaţă netratată. Cantitatea reziduală 
a conductei de stropire depinde de lăţimea 
timoneriei.

Segmentul parcurs necesar în [m] pentru 
scoaterea cantităţii reziduale nediluate în 
conducta de stropire pentru toate lăţimile de 
lucru:

[l/ha] [m]
100 [11 gal] 83 [272 ft]
150 [16 gal] 55 [180 ft]
200 [21 gal] 41 [134 ft]
250 [27 gal] 33 [108 ft]
300 [32 gal] 28 [91 ft]
400 [43 gal] 20 [65 ft]

Exemplu:
La o cantitate de consum de 200 l/ha [21 gal/ac], 
tronsonul de deplasare pentru stropirea cantităţii 
reziduale nediluate este de aprox. 41 m [134 ft].

Scurgerea cantităţii reziduale 
tehnice

 INDICAŢIE

Trebuie avut în vedere, ca toată cantitatea 
reziduală din conducta de stropire să fie 
evacuată prin stropire în concentraţie nediluată. 

 ¾ Scoateţi cantitatea reziduală din conducta de 
stropire pe o suprafaţă netratată.

 ¾ Tronsonul de deplasare necesar pentru 
stropirea cantităţii reziduale în conducta de 
stropire poate fi găsită în capitolul Cantitate 
reziduală tehnică. Cantitatea reziduală din 
conducta de stropire depinde de lăţimea de 
lucru a timoneriei. 

 ¾ Deconectaţi agitatorul mecanic pentru golirea 
prin stropire a rezervorului de soluţie, în cazul 
în care cantitatea reziduală din rezervorul de 
soluţie mai este numai de 100 litri [26 gal]. 
În cazul agitatorului mecanic pornit creşte 
cantitate reziduală tehnică comparativ cu 
valorile indicate.
Agitatorul mecanic se dezactivează automat 
la circuitul de apă Basic Pro şi CCS Pro atunci 
când conţinutul rezervorului de soluţie este 
mai mic de 150 litri [40 gal]. În cazul altor 
circuite de apă, agitatorul mecanic trebuie 
deconectat prin intermediul robinetelor 
corespunzătoare.

 ¾ Măsurile pentru protecţia utilizatorului sunt 
valide pentru golirea cantităţilor reziduale. 
Respectaţi instrucţiunile producătorilor de 
agent de protecţie a plantelor şi purtaţi 
echipament personal de protecţie.

 ¾ Eliminaţi ca deşeu cantitatea reziduală 
de soluţie pentru stropit captată conform 
prescripţiilor în vigoare, legale. 

 ¾ Colectaţi cantităţile reziduale de soluţie pentru 
stropit în recipiente adecvate. 

 ¾ Expediaţi cantităţile reziduale conform 
evacuării prevăzute a deşeurilor.
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Scurgerea cantităţii rezidu-
ale tehnice 
Pentru scurgerea cantităţii reziduale tehnice, se 
utilizează racordul de umplere 

Racord cu căpăcel de astupare circuitul de apă Basic şi 
CCS

Racord cu căpăcel de astupare circuitul de apă Basic 
Pro şi CCS Pro

Aşezaţi un vas de colectare adecvat sub 
racord pentru scurgerea cantităţii reziduale.
1.  Detaşaţi căpăcelul de astupare.
2.  Deschideţi robinetul.
3.  După scurgerea completă, închideţi robinetul 

şi închideţi din nou cu căpăcelul de astupare.
4.  Eliminaţi ca deşeu cantitatea reziduală 

colectată în conformitate cu prescripţiile!

Cantitate reziduală diluată
Efectuaţi diluarea şi scoaterea cantităţilor 
reziduale din rezervorul de soluţie la terminarea 
regimului de stropire după cum urmează:

Procedeul
1.  Scoateţi cantitatea reziduală nediluată din 

conducta de stropire pe o suprafaţă rămasă 
netratată.

2.  Diluaţi cantitatea reziduală în rezervorul de 
soluţie cu 200 litri [52 gal] apă proaspătă.

3.  Evacuaţi de asemenea prin stropire cantitatea 
reziduală diluată pe o suprafaţă rămasă netratată.

4.  Repetaţi paşii 2 şi 3 a doua oară (dacă este cazul, 
chiar şi a treia oară).

Diluarea cantităţii reziduale
Circuit de apă Basic şi CCS
1.  Rotiţi robinetul pe partea de aspirare în 

poziţia Apă proaspătă.
2.  Rotiţi robinetul pe partea de presiune în 

poziţia dorită.
3.  Porniţi pompa de pulverizare de la terminal.
4.  La atingerea conţinutului dorit al rezervorului 

de soluţie, opriţi pompa de pulverizare.
5.  Poziţionaţi robinetul pe partea de aspirare 

pe Soluţie.
6.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

în poziţia dorită.

Circuit de apă Basic Pro şi CCS Pro
1.  Apelaţi meniul de curăţare din terminalul 

principal de comandă.
2.  Selectaţi submeniul Diluare soluţie pentru 

stropire, respectiv Repompare apă proaspătă 
în rezervorul de soluţie.

3.  Selectaţi raportul apei proaspete cu soluţia 
pentru stropire.

4.  Pornirea procedeului.
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 AVERTIZARE

Pericol de intoxicare din cauza apei cu impurităţi 
din rezervorul de apă proaspătă!
Nu utilizaţi apa din rezervorul de apă proaspătă 
mâinilor ca apă potabilă!

La sistemele de duze multiple trebuie 
deschise toate duzele existente la curăţare. 
În caz de nerespectare există pericolul de 
depuneri!

Scurgerea rezervorului de apă 
proaspătă

Racord pentru recipientul de apă proaspătă circuitul de 
apă Basic şi CCS

Racord pentru recipientul de apă proaspătă circuitul de 
apă Basic Pro şi CCS Pro

Racordul pentru recipientul de apă proaspătă 
se află în stânga lângă ecluza de umplere. 
Acesta este util pentru umplerea recipientului 
de apă proaspătă cum şi pentru scurgerea apei 
proaspete. Pentru scurgere detaşaţi căpăcelul 
de astupare, deschideţi robinetul cu bilă şi 
scurgeţi apa. În continuare închideţi din nou 
robinetul şi astupaţi racordul cu căpăcelul de 
astupare.
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Curăţare

 AVERTIZARE

Pericol de strivire, forfecare, tăiere, retezare, 
prindere, înfăşurare, tragere înăuntru, apucare 
şi lovire din cauza

 ¾ coborârii involuntare a componentelor ridicate 
şi nesupravegheate ale pieselor maşinii.

 ¾ pornirii involuntare şi deplasării maşinii.
Asiguraţi maşina împotriva pornirii involuntare 
şi deplasării necontrolate înainte de a executa 
lucrări de curăţare la maşină.

Înaintea lucrărilor de curăţare sub paralelogram 
cu timoneria rabatată în interior controlaţi 
blocatorul paralelogramului.

 AVERTIZARE

Pericol de strivire, forfecare, tăiere, retezare, 
prindere, înfăşurare, tragere înăuntru, apucare şi 
lovire din cauza locurilor periculoase neprotejate!

 ¾ Montaţi din nou dispozitivele de protecţie care 
au fost înlăturate pentru efectuarea curăţeniei 
a maşinii.

 ¾ Înlocuiţi dispozitivele de protecţie defecte cu 
unele noi. În acest sens utilizaţi numai piesele 
originale HORSCH.

 PRECAUŢIE

Contaminarea cu agenţii pentru protecţia 
plantelor. La curăţarea stropitorii pentru 
protecţia plantelor purtaţi echipamentul personal 
de protecţie!

 ¾ Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă 
la stropitoarea de protecţie a plantelor după 
curăţarea acestora.

 ¾ Monitorizaţi cu atenţie deosebită conductele 
flexibile de frână, aer şi hidraulice.

 ¾ Nu trataţi niciodată conductele flexibile de 
frână, aer şi hidraulice cu benzină, petrol sau 
uleiuri minerale.

 ¾ După curăţare, verificaţi toate conductele 
hidraulice referitor la neetanşeităţi şi îmbinări 
slăbite. 

 ¾ Lubrifiaţi stropitoarea pentru protecţia 
plantelor ataşabilă după curăţare, în special 
după curăţarea cu dispozitiv de curăţare de 
înaltă presiune / dispozitiv cu jet de aburi sau 
cu agenţi care dizolvă grăsimea.

 ¾ Respectaţi prescripţi i le legale pentru 
manipularea şi eliminarea agenţilor de curăţare.

 ¾ Examinaţi punctele de uzură datorită frecării 
şi deteriorările. Remediaţi neîntârziat 
defecţiunile constatate!

 ¾ Înainte de începerea lucrărilor la instalaţia 
electrică, aceasta trebuie deconectată de la 
alimentarea cu curent.

Curăţarea cu curăţătorul de înaltă 
presiune / dispozitivul cu jet de aburi

 INDICAŢIE

Nu spălaţi maşinile noi cu un dispozitiv cu jet de 
abur sau curăţător de înaltă presiune. 
Lacul se întăreşte abia după aprox. 3 luni şi s-ar 
putea deteriora în prealabil.

La curăţarea cu curăţătorul de înaltă presiune 
/ dispozitivul cu jet de abur trebuie respectate 
neapărat următoarele puncte:

 ¾ Nu curăţaţi componentele electrice.
 ¾ Nu curăţaţi componentele cromate.
 ¾ Înainte de curăţarea utilajului acoperiţi toate 
deschiderile în care nu este permisă, din motive 
de securitate sau funcţionale, pătrunderea 
apei, aburului sau agentului de curăţare. 

 ¾ Nu orientaţi direct jetul de apă asupra 
componentelor electrice sau electronice şi 
asupra lagărelor. Păstraţi o distanţă de minim 
150 cm de jetul de apă. Utilizaţi numai jet plat. 

 ¾ Nu menţineţi jetul de curăţare al dispozitivul 
de curăţare de înaltă presiune/dispozitivul cu 
jet de abur direct pe poziţiile de lubrifiere şi 
locaşurile de lagăr, cabluri şi etichete adezive. 

 ¾ Păstraţi întotdeauna o distanţă minimă de 
300 mm [12 in] între duza de curăţare şi utilaj.

 ¾ Evitaţi utilizarea frezelor de murdărie la 
curăţătorul de înaltă presiune, după caz, 
păstraţi o distanţă mai mare.

 ¾ Respectaţi dispoziţiile de securitate la 
manipularea dispozitivelor de curăţare de 
înaltă presiune.
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Curăţarea stropitoarei pentru protecţia 
plantelor

 INDICAŢIE

Curăţarea regulată a stropitoarei pentru protecţia 
plantelor este condiţia necesară pentru o 
întreţinere curentă corectă şi uşurează operarea.

Durata de serviciu şi fiabilitatea stropitorii pentru 
protecţia plantelor depind în principal de durata 
de acţionarea a agentului pentru protecţia 
plantelor asupra materialelor.

 ¾ Restrângeţi cât de mult posibil durata de 
acţionare a soluţiei pentru stropit, de ex. prin 
curăţarea zilnică după terminarea regimului 
de stropire. 

 ¾ Nu lăsaţi soluţia pentru stropit inutil de mult 
în rezervorul lichidului de pulverizat, de ex. 
nu peste noapte.

 ¾ Curăţaţi temeinic stropitoarea pentru protecţia 
plantelor înainte de a aplica un alt agent 
pentru protecţia plantelor.

 ¾ Diluaţi cantitatea rămasă în rezervorul de 
soluţie şi în continuare curăţaţi cantitatea 
rămasă prin stropire.

 ¾ Înainte de curăţarea propriu-zisă efectuaţi 
o curăţare preliminară a stropitoarei pentru 
protecţia plantelor.

 ¾ După fiecare curăţare a stropitorii pentru 
protecţia plantelor eliminaţi ca deşeu resturile 
de curăţare rămase, în conformitate cu 
normele de protecţie a mediului.

 ¾ Demontaţi duzele de stropire cel puţin o dată 
pe sezon. 

 ¾ Controlaţi murdărirea duzelor de stropire 
demontate, eventual curăţaţi duzele de 
stropire cu o perie moale. 

 ¾ Spălaţi conductele de pulverizare (stropire) 
fără duzele de stropire.

Curăţarea filtrelor
Pentru lucrările la filtrul de presiune şi filtrul 
de aspirare, este livrată o cheie inelară. Cheia 
inelară se află în compartimentul de depozitare 
în sensul de deplasare stânga.

Cheie filtru

Filtru de presiune

 PRECAUŢIE

Soluţie de stropit scursă! Purtaţi echipamentul 
personal de protecţie!

Filtrul de presiune se află în stânga lângă ecluza 
de umplere.
Valoarea pentru presiune la timonerie este 
afişată la terminal.

 ¾ Curăţaţi zilnic filtrul.
 ¾ Dacă există o diferenţă de presiune prea mare 
apare pe terminal un mesaj de avertizare!

 ¾ Pe secţiunea din mijloc a timoneriei este 
implementat un al doilea filtru de presiune. În 
acest sens acordaţi atenţie paragrafului Filtru 
de presiune suplimentar.

Filtru de presiune
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Curăţarea filtrului de presiune din circuitul 
de apă Basic şi CCS

1.  Deconectaţi circulaţia în timonerie (1).
2.  Închideţi robinetul cu bilă pentru alimentarea 

timoneriei.
3.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 

pe Curăţare interioară / Întreţinere curentă 
filtru de presiune.

4.  Evacuaţi apa din carcasa filtrului. Deschideţi 
în acest sens robinetul de golire (2). Captaţi 
lichidul scurs şi eliminaţi-l ca deşeu în 
conformitate cu prescripţiile.

5.  Demontaţi capacul carcasei filtrului.
6.  Extrageţi şi curăţaţi/schimbaţi filtrul. Captaţi 

depunerile cu un recipient adecvat şi eliminaţi-
le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile.

7.  Introduceţi din nou filtrul curăţat/nou şi 
închideţi carcasa filtrului cu capacul. Strângeţi 
din nou robinetul de închidere.

8.  Poziţionaţi robinetul pe partea de presiune 
în poziţia dorită.

9.  Deschideţi robinetul cu bilă pentru alimentarea 
timoneriei. 

1

2

1  Circulare timonerie
2  Robinet de golire filtru de presiune

 INDICAŢIE

Curăţaţi filetul carcasei filtrului în caz de 
impurităţi.

Curăţarea filtrului de presiune din circuitul 
de apă Basic Pro şi CCS Pro

1.  Deconectaţi circulaţia în timonerie.
2.  Închideţi robinetul cu bilă pentru alimentarea 

timoneriei (1).
3.  La terminalul exterior de operare acţionaţi 

funcţia Curăţare filtru.
4.  Evacuaţi apa din carcasa filtrului. Deschideţi 

în acest sens robinetul (2). Captaţi lichidul 
scurs şi eliminaţi-l ca deşeu în conformitate 
cu prescripţiile.

5.  Demontaţi capacul carcasei filtrului.
6.  Extrageţi şi curăţaţi/schimbaţi filtrul. Captaţi 

depunerile cu un recipient adecvat şi eliminaţi-
le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile.

7.  Introduceţi din nou filtrul curăţat/nou şi 
închideţi carcasa filtrului cu capacul. Strângeţi 
din nou robinetul de închidere.

8.  Dezactivaţi din nou la terminalul exterior de 
operare funcţia Curăţare filtru.

2

1

1  Circulare timonerie
2  Robinet de golire filtru de presiune

 INDICAŢIE

Curăţaţi filetul carcasei filtrului în caz de 
impurităţi.
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Filtru de aspirare

 PRECAUŢIE

Soluţie de stropit scursă! Purtaţi echipamentul 
personal de protecţie!

 INDICAŢIE

 ¾ Curăţaţi filtrul, după aspirarea apei murdărite.
 ¾ Pentru a evita fixarea murdăriei în filtrul 
de aspirare, acesta trebuie curăţat zilnic. 
Suplimentar, descărcarea presiunii trebuie 
spălată.

Filtrul de aspirare al pompei centrifugale se află 
în stânga lângă ecluza de umplere.

Filtru de aspirare pompă centrifugală

Curăţarea filtrului de aspirare al pompei 
centrifugale din circuitul de apă Basic şi CCS

1.  Aduceţi robinetul de pe partea de aspirare în 
poziţia Întreţinere curentă filtru de aspirare.

2.  Evacuaţi apa din carcasa filtrului. Deschideţi 
în acest sens robinetul. Captaţi lichidul scurs 
şi eliminaţi-l ca deşeu în conformitate cu 
prescripţiile.

3.  Demontaţi capacul carcasei filtrului.
4.  Extrageţi şi curăţaţi/schimbaţi filtrul. Captaţi 

depunerile cu un recipient adecvat şi eliminaţi-
le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile.

5.  Introduceţi din nou filtrul curăţat/nou şi 
închideţi carcasa filtrului cu capacul. Strângeţi 
din nou robinetul de închidere.

6.  Aduceţi robinetul de pe partea de aspirare în 
poziţia dorită.

 INDICAŢIE

Curăţaţi filetul carcasei filtrului în caz de impu-
rităţi.

Curăţarea filtrului de aspirare al pompei 
centrifugale din circuitul de apă Basic Pro 
şi CCS Pro

1.  La terminalul exterior de operare acţionaţi 
funcţia Curăţare filtru. Pe terminal apare 
o indicaţie, că filtrul poate fi acum curăţat/
schimbat. Confirmaţi mesajul cu „Enter“. 

2.  Evacuaţi apa din carcasa filtrului. Deschideţi 
în acest sens robinetul. Captaţi lichidul scurs 
şi eliminaţi-l ca deşeu în conformitate cu 
prescripţiile.

3.  Demontaţi capacul carcasei filtrului.
4.  Extrageţi şi curăţaţi/schimbaţi filtrul. Captaţi 

depunerile cu un recipient adecvat şi eliminaţi-
le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile.

5.  Introduceţi din nou filtrul curăţat/nou şi 
închideţi carcasa filtrului cu capacul. Strângeţi 
din nou robinetul de închidere.

6.  La terminalul exterior de operare dezactivaţi 
funcţia Curăţare filtru.

 INDICAŢIE

Curăţaţi filetul carcasei filtrului în caz de impu-
rităţi.

258 259



Filtrul de aspirare al pompei de curăţare se află 
în dreapta lângă ecluza de umplere.

Filtru de aspirare pompă de curăţare

Curăţarea filtrului de aspirare al pompei de 
curăţare
1.  Goliţi rezervorul de apă proaspătă.
2.  Demontaţi capacul carcasei filtrului.
3.  Extrageţi şi curăţaţi/schimbaţi filtrul. Captaţi 

depunerile cu un recipient adecvat şi eliminaţi-
le ca deşeu în conformitate cu prescripţiile.

4.  Introduceţi din nou filtrul curăţat/nou şi 
închideţi carcasa filtrului cu capacul.

CCS - Curăţare interioară 
continuă (Continuous Cleaning 
System)
Curăţarea interioară continuă este un proces de 
curăţare rapidă a stropitoarei pentru protecţia 
plantelor fără a coborî.
Curăţarea interioară continuă este controlată 
de la cabină.

Modul de funcţionare: Principiul de dislocuire 
în locul principiului de diluare.

Pompa suplimentară cu membrană şi piston 
alimentează apă curată prin duzele de curăţare 
interioare în rezervorul de soluţie. Pompa 
de pulverizare o aspiră şi astfel presează 
resturile de soluţie prin duzele din sistemul de 
direcţionare.
Acest lucru înseamnă o curăţare rapidă, 
temeinică şi optimă din punct de vedere al 
consumului de apă.

 INDICAŢIE

Cantitatea reziduală răspândită la început este 
nediluată (până la 40l [10 gal]). Răspândiţi 
cantitatea reziduală pe suprafaţa netratată!

 ¾ Curăţarea CCS este inclusă în meniul de 
curăţare.

 ¾ Curăţarea CCS poate fi încheiată manual 
după o curăţare temeinică sau se încheie 
automat, atunci când nu mai există apă în 
recipientul de apă proaspătă.

Pornirea curăţării CCS, a se vedea capitolul 
Curăţarea stropitoarei cu recipientul golit.

 INDICAŢIE

 ¾ Durata procesului Curăţare interioară continuă 
variază în funcţie de gradul de murdărie al 
stropitoarei pentru protecţia plantelor cauzat 
de produsele fitosanitare utilizate.

 ¾ Acţionaţi funcţia CCS până când din duze 
iese numai apă proaspătă.

 ¾ În acest scop, respectaţi instrucţiunile 
fabricantului produselor fitosanitare. 
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Curăţarea cu rezervorul de soluţie 
golit 

 INDICAŢIE

Cantitatea reziduală răspândită la început 
este nediluată. De aceea scoateţi cantitatea 
reziduală pe suprafaţa netratată!
Curăţaţi rezervorul de soluţie după utilizare!

Curăţarea principală la maşinile din 
varianta CCS:
1.  Goliţi complet rezervorul de soluţie.
2.  Rezervorul de apă proaspătă trebuie să fie 

umplut cu min. 300 litri [79 gal] de apă.
3.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

aspirare pe Rezervor de soluţie.
4.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

presiune pe Circulaţie/stropire.
5.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
6.  Selectaţi în submeniu funcţia Curăţare interioară 

continuă.
7.  În funcţie de necesar, se pot curăţa şi duzele 

de margine şi de muchie.
8.  Pornirea programului.

 ¾ Prin curăţarea interioară se pompează aprox. 
25 de litri [6 gal] apă proaspătă în rezervorul 
de soluţie.

 ¾ La terminal apare mesajul conform căruia 
cantitatea reziduală trebuie stropită pe o 
suprafaţă rămasă netratată.

 ¾ Curăţarea CCS porneşte. 
9.  Curăţarea CCS poate fi încheiată manual 

după o curăţare temeinică sau se încheie 
automat, atunci când nu mai există apă în 
rezervorul de apă proaspătă şi de soluţie şi 
dacă presiunea în timonerie este de 0 bari 
[0 psi].

 INDICAŢIE

La corpurile de duze multiple trebuie curăţate 
toate duzele existente. În caz de nerespectare 
există pericolul de depuneri!

Programul de spălare la maşinile din 
varianta Basic şi CCS:
1.  Umpleţi recipientul de apă proaspătă cu 

aprox. 100 l [26 gal] apă.
2.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

aspirare pe Rezervor de apă proaspătă.
3.  Activaţi pompa.
4.  Cu robinetul cu bilă pe partea de presiune 

se pot curăţa cu apă proaspătă umplerea 
directă, agitatorul, curăţarea interioară/
exterioară, ecluza de umplere şi timoneria.

5.  La curăţarea ecluzei de umplere, fixaţi 
robinetul de comutare pe Aspirare.

6.  Conectaţi duza de spălare a canistrei şi 
acţionaţi spălătorul de canistră cu un recipient 
adecvat până când iese numai apă limpede.

7.  Cuplaţi conducta de spălare inelară până 
când iese numai apă limpede.

8.  Conectaţi duza de împingere pentru aprox. 
10 sec. (numai la ecluza de umplere din oţel 
superior).

9.  Cuplaţi pistolul de spălare şi pulverizaţi în 
recipient până când iese apă limpede.

10.  După curăţare deconectaţi pompa.
11.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

presiune pe Circulaţie/stropire.
12.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

aspirare pe Rezervor de soluţie.
13.  Scoateţi prin stropire cantitatea reziduală 

pe o suprafaţă netratată.
14.  Activaţi funcţia „Air-Ventil“ pentru a curăţa 

timoneria cu aer (opţional).
15.  Repetaţi paşii 1-14 a doua oară (dacă este 

cazul, a treia oară) (principiu de diluare).
16.  Curăţaţi filtrul de aspirare şi de presiune.
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 INDICAŢIE

La corpurile de duze multiple trebuie curăţate 
toate duzele existente. În caz de nerespectare 
există pericolul de depuneri!

Programul de spălare la maşinile din 
varianta Basic Pro şi CCS Pro:
1.  Umpleţi rezervorul de soluţie cu aprox. 100 

l [26 gal] apă.
2.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
3.  Selectaţi în submeniu funcţia Program de 

spălare.
4.  Pornirea programului.
5.  Activaţi curăţarea ecluzei de umplere.
6.  Aşezaţi robinetul de comutare de pe ecluza 

de umplere pe aspirare.
7.  Conectaţi duza de spălare a canistrei şi 

acţionaţi spălătorul de canistră cu un recipient 
adecvat până când iese numai apă limpede.

8.  Cuplaţi duza de spălare până când iese 
numai apă limpede.

9.  Conectaţi duzele de împingere pentru aprox. 
10 sec.

10.  Cuplaţi pistolul de pulverizare şi pulverizaţi 
în recipient până când iese apă limpede.

11.  Deconectaţi ecluza de umplere.
12.  Încheiaţi curăţarea conform duratei dorite.
13.  Cuplaţi circulaţia.
14.  Scoateţi prin stropire cantitatea reziduală 

pe o suprafaţă netratată.
15.  Activaţi funcţia Air-Ventil pentru a curăţa 

timoneria cu aer (opţional).
16.  Repetaţi paşii 1-15 a doua oară (dacă este 

cazul a treia oară) (principiu de diluare).
17.  Curăţaţi filtrul de aspirare şi de presiune.

Curăţarea cu rezervorul de soluţie 
umplut

 INDICAŢIE

Cantitatea reziduală răspândită la început 
este nediluată. De aceea scoateţi cantitatea 
reziduală pe suprafaţa netratată!
Curăţaţi armătura de aspirare şi conducta de 
stropire în cazul întreruperii regimului de stropire 
condiţionată de starea vremii!

 ¾ Efectuaţi curăţarea pe câmp, cu apă din 
rezervorul de apă proaspătă.

 ¾ Tronsonul de deplasare necesar pentru 
stropirea acestei cantităţi reziduale nediluate 
se găseşte în capitolul Cantitate reziduală tehnică.

Procedeul la maşinile din varianta 
Basic şi CCS
1.  Decuplaţi duzele.
2.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

aspirare pe Rezervor de apă proaspătă.
3.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

presiune pe Timonerie.
4.  Conectaţi circularea la terminal.
5.  Parcurgeţi distanţa necesară cu duzele 

cuplate (pe o suprafaţă netratată).
6.  Activaţi funcţia Air-Ventil pentru a curăţa 

timoneria cu aer (opţional).
7.  Poziţionaţi robinetul cu bilă pe partea de 

aspirare pe Rezervor de soluţie.

 INDICAŢIE

La corpurile de duze multiple trebuie curăţate 
toate duzele existente. În caz de nerespectare 
există pericolul de depuneri!
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Procedeul la maşinile din varianta 
Basic şi CCS
1.  Decuplaţi duzele.
2.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
3.  Selectaţi în submeniu funcţia Curăţare timonerie.
4.  Pornirea programului.
5.  Printr-un mesaj pe terminal se afişează că 

puteţi parcurge distanţa necesară cu duzele 
cuplate (pe o suprafaţă netratată).

6.  Procesul de curăţare se încheie automat.
7.  Activaţi funcţia Air-Ventil pentru a curăţa 

timoneria cu aer (opţional).

Curăţarea timoneriei cu Air Ventil 
(opţional)
Cu această funcţie, este purjată cantitatea 
reziduală tehnică care se găseşte în conductele 
timoneriei după procesul de curăţare.

Sunt reduse depunerile din duze şi conductele 
timoneriei.

Procesul de purjare în circuitul de apă 
Basic şi CCS
1.  Cazanul de aer al maşinii trebuie să fie 

umplut.
2.  Decuplaţi toate funcţiile stropitoarei. Decuplaţi 

agitatorul cu presiune, curăţarea interioară, 
injectorul şi pompa de pulverizare.

3.  La maşinile din varianta Basic şi CCS, 
poziţionaţi robinetul de pe partea de presiune 
pe Timonerie.

4.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
5.  Selectaţi în submeniu funcţia Air-Ventil.
6.  Pornirea programului.
7.  Procesul de purjare se încheie automat.
8.  Repetaţi funcţia dacă este necesar, până 

când nu mai iese lichid din duze.

Procesul de purjare în circuitul de apă 
Basic Pro şi CCS Pro
1.  Cazanul de aer al maşinii trebuie să fie umplut.
2.  Decuplaţi toate funcţiile stropitoarei. Decuplaţi 

agitatorul cu presiune, curăţarea interioară, 
injectorul şi pompa de pulverizare.

3.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
4.  Selectaţi în submeniu funcţia Air-Ventil.
5.  Pornirea programului.
6.  Procesul de purjare se încheie automat.
7.  Repetaţi funcţia dacă este necesar, până 

când nu mai iese lichid din duze.

 INDICAŢIE

În funcţie de agentul de stropire, se poate 
ajunge la lipirea membranelor. De aceea se 
recomandă mai întâi curăţarea timoneriei. În acest 
sens, respectaţi paragraful Curăţarea cu recipientul 
de soluţie umplut.

Curăţarea rezervorului de soluţie 
(numai la maşinile din varianta 
CCS şi CCS Pro)
Cu funcţia se pompează apă proaspătă în 
rezervorul de soluţie pentru curăţare interioară, 
pentru a împiedica uscarea soluţiei de stropire.
Funcţia devine activă de la o viteză de deplasare 
de 3 km/h şi se derulează pe fundalul tuturor 
funcţiilor maşinii.
Suplimentar, nivelul de umplere al recipientului 
de soluţie trebuie să se afle sub duzele de 
curăţare interioară iar aripile interioare trebuie 
să fie rabatate în exterior.

1.  Apelaţi la terminal meniul de curăţare.
2.  Selectaţi în submeniu funcţia Curăţare rezervor 

de soluţie.
3.  Setaţi timpul intervalului.
4.  Setaţi timpul per proces de curăţare.
5.  Porniţi curăţarea.
6.  La maşinile CCS această curăţare este numai 

manuală, fără a porni intervalul de timp.
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Curăţare exterioară (opţional)
Prin curăţarea exterioară sunt îndepărtate 
murdăriile nedorite şi se evită picurarea / 
scurgerea involuntară a produselor fitosanitare 
prinse.

 INDICAŢIE

 ¾ La curăţarea exterioară trebuie purtat 
echipamentul personal de protecţie. 
Respectarea prescripţiilor şi indicaţiilor 
producătorului agentului pentru protecţia 
plantelor!

 ¾ Apa de curăţat nu are voie să ajungă în apele 
de suprafaţă sau în canalizare.

 ¾ Executaţi curăţarea pe o suprafaţă nesigilată 
şi acoperită prin creştere.

Curăţarea exterioară este necesară:
• dacă stropitoarea pentru protecţia plantelor 

este murdărită cu soluţie pentru stropit.
• la schimbarea produselor fitosanitare.
• înainte de depozitare pe timp de iarnă.
• înainte de îngrijirea / întreţinerea curentă a 

maşinii.

1.  Decuplaţi toate funcţiile stropitoarei.
2.  Poziţionaţi robinetul de comutare pe Curăţare 

exterioară.
3.  Comutaţi robinetul de aspirare pe Apă 

proaspătă.
4.  La terminalul exterior de operare mini activaţi 

pompa.
5.  Trageţi furtunul de presiune de pe tambur şi 

curăţaţi maşina cu pistolul de spălare.
6.  După încheierea curăţării, eliminaţi presiunea 

rămasă. Înfăşuraţi din furtunul de presiune 
pe tambur şi depuneţi pistolul de spălare în 
suport.

7.  Dezactivaţi din nou curăţarea exterioară de 
la terminalul exterior.

8.  Aşezaţi din nou robinetul de comutare din 
spatele ecluza de umplere pe sistemul de 
curăţare interioară.

Robinetul de comutare între curăţarea interioară/
exterioară 
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Îngrijire şi întreţinere 
curentă

 AVERTIZARE

Pericol de strivire, forfecare, tăiere, retezare, 
prindere, înfăşurare, tragere înăuntru, apucare 
şi lovire din cauza

 ¾ coborârii involuntare a componentelor ridicate 
şi nesupravegheate ale pieselor maşinii.

 ¾ pornirii involuntare şi deplasării maşinii.
Asiguraţi tractorul şi stropitoarea pentru protecţia 
plantelor împotriva pornirii involuntare şi a deplasării 
necontrolate înainte de a executa lucrări de îngrijire, 
întreţinere curentă sau întreţinere generală.

Înaintea lucrărilor sub subparalelogram cu 
timoneria rabatată în interior controlaţi blocatorul 
paralelogramului.

 AVERTIZARE

Pericol de strivire, forfecare, tăiere, retezare, 
prindere, înfăşurare, tragere înăuntru, apu-
care şi lovire din cauza locurilor periculoase 
neprotejate!

 ¾ Montaţi din nou dispozitivele de protecţie care 
au fost înlăturate pentru efectuarea îngrijirii, 
întreţinerii curente şi întreţinerii generale a 
utilajului.

 ¾ Înlocuiţi dispozitivele de protecţie defecte cu 
unele noi. În acest sens utilizaţi numai piesele 
originale HORSCH.

 PERICOL

 ¾ La executarea lucrărilor de întreţinere 
curentă, revizie şi la lucrările de îngrijire 
respectaţi indicaţiile de securitate!

 ¾ Lucrările de întreţinere generală şi/ sau 
de revizie sub piesele mobile ale maşinii 
pot fi executate numai dacă sunt asigurate 
împotriva coborârii involuntare cu ajutorul 
siguranţelor adecvate.

 PRECAUŢIE

Contaminarea cu agenţii pentru protecţia plan-
telor. 

 ¾ Executaţi toate lucrările de întreţinere curentă 
la stropitoarea de protecţie a plantelor după 
curăţarea acestora.

 INDICAŢIE

 ¾ O întreţinere curentă regulată şi corectă men-
ţine stropitoarea de câmp pentru protecţia 
plantelor pregătită de funcţionare pe termen 
lung şi previne uzura prematură. 

Maşina dumneavoastră a fost proiectată şi 
montată pentru capacitate maximă, eficienţă 
economică şi uşurinţă în manipulare în diverse 
condiţii de exploatare.

Înainte de livrare, maşina dumneavoastră a fost 
verificată în fabrică şi de către reprezentantul 
comercial, pentru a avea garanţia că primiţi 
maşina în stare optimă. La întreţinerea unei 
maşini fără defecţiuni este important ca lucrările 
de îngrijire şi de întreţinere să fie efectuate la 
intervalele recomandate.

 ¾ Respectaţi termenele pentru verificări sau 
inspecţii periodice prescrise sau specificate 
în manualul de utilizare.

 ¾ Pentru lucrările de întreţinere sau îngrijire 
utilajul trebuie aşezat pe un teren plan şi solid 
şi asigurat contra deplasării.

 ¾ Utilizaţi numai piese de schimb avizate de 
HORSCH.

 ¾ Utilizaţi numai furtunuri de schimb originale 
avizate de HORSCH şi la montaj utilizaţi 
cleme de furtun din oţel superior.

 ¾ Respectaţi măsurile de protecţie a mediului 
la executarea de lucrări de îngrijire şi de 
întreţinere curentă.

 ¾ Respectaţi normele legale la eliminarea 
ca deşeu a consumabilelor, cum ar fi de 
ex. uleiurile şi grăsimile. Piesele care vin 
în contact cu aceste consumabile sunt de 
asemenea vizate de aceste prescripţii legale.
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 ¾ Iniţiaţi măsurile de protecţie (de ex. acoperirea 
conductelor sau demontarea conductelor în 
locuri deosebit de critice)
• la lucrările de sudură, de găurire şi de 

şlefuire
• la lucrările cu discuri de retezare în 

apropierea conductelor din plastic şi 
conductelor electrice.

 ¾ Curăţaţi temeinic stropitoarea pentru protecţia 
plantelor înainte de fiecare reparaţie sau 
întreţinere curentă mai ales piesele stropite 
cu lichid de pulverizat.

 ¾ Executaţi lucrări de reparaţie numai la 
maşinile aduse în stare de inactivitate şi 
asigurate împotriva repornirii.

 ¾ La toate lucrările de îngrijire şi de întreţinere 
curentă, deconectaţi întrerupătorul general 
pentru acumulatoare.
Acest lucru este valabil în special la lucrările 
de sudură la maşină. Legătura la masă se 
realizează cât mai aproape posibil de locul 
de sudare.

 ¾ Strângeţi din nou îmbinările cu filet desfăcute 
la lucrările de îngrijire şi întreţinere .

Cunoştinţele de specialitate speciale 
reprezintă condiţia necesară pentru 
executarea lucrărilor de verificare şi de 
întreţinere curentă. Aceste cunoştinţe de 
specialitate nu sunt procurabile în cadrul 
acestui manual de exploatare!

Sunt strict interzise:
 ¾ perforarea la autoşasiu
 ¾ perforarea peste găurile existente la cadrul 
de deplasare

 ¾ sudarea la componentele portante

Conversiile constructive au efecte asupra 
indicaţiilor din instrucţiunile de exploatare.

 INDICAŢIE

Înainte de fiecare punere în funcţiune
 ¾ Verificaţi furtunurile, ţevile şi piesele de 
legătură referitor la deficienţe şi racorduri 
neetanşe.

 ¾ Eliminaţi punctele de frecare la furtunuri şi 
ţevi.

 ¾ Schimbaţi imediat furtunurile uzate sau 
deteriorate şi ţevile.

 ¾ Eliminaţi imediat racordurile neetanşe.

Intervale de întreţinere curentă
Intervalele de întreţinere sunt determinate de 
mulţi factori diferiţi. 
Astfel, intervalele de întreţinere curentă sunt 
influenţate de condiţiile diferite de exploatare, 
condiţiile meteorologice, viteza de mers şi de 
lucru, depunerile de praf şi tipul solului, sămânţa 
utilizată şi agentul de uree etc. Dar şi calitatea 
lubrifianţilor şi a materialelor pentru îngrijire 
folosite determină perioada până la următoarea 
lucrare de îngrijire.

De aceea, intervalele de întreţinere indicate pot 
fi doar un punct de reper. 
În caz de abateri de la condiţiile de exploatare 
normale, intervalele trebuie adaptate condiţiilor. 

Întreţinerea regulată este condiţia principală 
pentru o maşină funcţională. Maşinile îngrijite 
reduc riscul de defecţiune şi asigură exploatarea 
economică şi funcţionarea.
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Lubrifierea maşinii
Maşina trebuie unsă regulat şi după fiecare 
curăţare.
Acest lucru asigură funcţionalitatea şi reduce 
costurile de reparaţie şi timpii neproductivi.

 PRECAUŢIE

Igienă
La o utilizare corespunzătoare, lubrifianţii şi 
produsele din uleiuri minerale nu prezintă nici 
un pericol pentru sănătate.
Totuşi trebuie evitată o perioadă mai îndelungată 
de contact cu pielea sau inhalarea vaporilor.

Manipularea lubrifianţilor
Protejaţi-vă de contactul direct cu uleiuri, prin 
mănuşi sau creme de protecţie.
Spălaţi-vă meticulos urmele de ulei de pe piele, 
cu apă caldă şi săpun.

Lubrifiaţi / ungeţi utilajul la intervalele indicate. 
Curăţaţi temeinic punctele de lubrifiere şi 
pompa de unsoare înainte de lubrifiere, pentru 
a nu pătrunde niciun fel de murdărie în lagăre. 
Scoateţi complet unsoarea utilizată din lagăre 
şi înlocuiţi cu unsoare proaspătă!

Lubrifianţi

 INDICAŢIE

 ¾ Pentru lucrările de lubrifiere se va utiliza o 
unsoare universală saponificată pe bază de 
litiu cu aditivi EP.

 ¾ Utilizaţi numai ulei hidraulic curat, conform 
clasei de puritate necesare:
• Clasă de puritate 9 conform NAS 1638
• Clasă de puritate 18/16/13 conform ISO 4406

Marcă Notaţie lubrifiant  
condiţii normale  
de utilizare

ARAL Aralub HL 2
FINA FINA Marson L2
ESSO ESSO Beacon 2
SHELL SHELL Ratinax A

Marcă Notaţie lubrifiant  
condiţii extreme  
de utilizare

ARAL Aralub HLP 2
FINA FINA Marson EPL-2
ESSO ESSO Beacon EP 2
SHELL Tetinax AM

Fixare în lagăre arbore de frână, exterior şi 
interior

 PRECAUŢIE

Nu trebuie să ajungă unsoare sau ulei în frâ-
nă. Utilizaţi numai unsoare saponificată pe 
bază de litiu cu un punct de picurare de peste 
190° C [374°F].
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Defecţiuni

 AVERTIZARE

Pericol de strivire, forfecare, tăiere, retezare, prindere, înfăşurare, tragere înăuntru, apucare 
şi lovire din cauza 

 ¾ coborârii involuntare a componentelor ridicate şi nesupravegheate ale pieselor maşinii.
 ¾ pornirii involuntare şi deplasării maşinii.

Asiguraţi maşina împotriva pornirii involuntare şi a deplasării necontrolate înainte de a remedia 
defecţiunile maşinii. Aşteptaţi oprirea maşinii înainte de a pătrunde în zona periculoasă.

Defecţiune Cauză Soluţionarea
Pompa nu aspiră. Blocaj pe partea de aspirare (furtun 

de aspirare)/ armatură
Eliminaţi blocajul.

Pompa aspiră aer. • Verificaţi legătura la furtunul de aspirare 
referitor la etanşeitate.

• Deschideţi robinetul de golire la filtrul de 
aspirare.

• Carcasa filtrului de aspirare neetanşă.
Pompa nu are 
putere.

Robinete cu bilă înţepenite sau 
deteriorate.

Schimbaţi robinetele cu bilă.

Pompa aspiră aer, recognoscibil 
după bulele de aer în rezervorul 
soluţiei pentru stropit.

Verificaţi legăturile la furtunul de aspirare 
referitor la etanşeitate.

Clătinarea conului de stropire Curent de transport neregulat al 
pompei.

Verificaţi resp. schimbaţi supapele de pe 
partea de aspirare, de presiune.

Canti tatea consumată 
necesară introdusă nu este 
obţinută.

Viteză de deplasare mare; turaţie 
scăzută de acţionare a pompelor

Duze / filtrul de duze sau filtru de 
aspirare / filtru de presiune înfundate

Reduceţi viteza de deplasare şi creşteţi 
turaţia de acţionare a pompelor până când 
mesajul de eroare şi semnalul de alarmă 
acustic se sting.

Curăţaţi duzele/filtrul de duze cu aer 
comprimat. În acest scop deşurubaţi duzele 
şi purjaţi cu pistolul cu aer comprimat (la 
partea centrală a timoneriei). Controlaţi 
filtrul de aspirare / filtrul de presiune în cazul 
apariţiei frecvente.

Se iese din domeniul presiunii 
de stropire admisibile al 
duzelor de stropire montate.

Viteză de deplasare prestabilită 
modificată, ceea ce afectează 
presiunea de stropire.

Modificaţi viteza de deplasare astfel încât 
domeniul vitezei de deplasare stabilit pentru 
regimul de stropire să poată fi din nou atins.

Presiunea de stropire nu 
respectă valoarea nominală.

Presiunea de stropire prea redusă • Curăţarea filtrului. 
• Creşteţi turaţia motorului.

Cură ţa rea  p r inc ipa lă 
se opreşte la curăţarea 
interioară.

Robinetul de comutare manual 
pentru curăţarea interioară 
/exterioară se află pe curăţare 
exterioară.

Comutaţi supapa pe curăţare interioară.
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Structura vederii de ansamblu a întreţinerii curente
Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval
După 10 ore de funcţionare
Corectaţi strângerea tuturor îmbinărilor 
filetate şi cu fişă şi legăturilor 
hidraulice. 

Chiar şi îmbinările filetate strânse ferm se pot slăbi (de 
ex. ca urmare a depunerilor de material sau resturilor de 
vopsea dintre îmbinările filetate). Acest lucru poate duce la 
îmbinări filetate slăbite şi la legături hidraulice neetanşe.

O dată 
după 10 h

Înainte de sezon

Întreaga maşină

Citiţi cu atenţie manual de operare pentru repetare.
Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate şi după caz corectaţi 
strângerea
Verificaţi starea şi funcţionarea tuturor dispozitivelor de protecţie şi după 
caz schimbaţi-le
Verificaţi dacă există deteriorări la conductorii electrici şi înlocuiţi-i, după 
caz.
Verificaţi funcţionalitatea şi etanşeitatea instalaţiei hidraulice şi sistemului 
cu apă.

La utilizare
Echipament hidraulic

 AVERTIZARE Înaintea tuturor lucrărilor la instalaţia hidraulică blocaţi toate piesele 
acţionate hidraulic. Depresurizaţi echipamentul hidraulic! Goliţi rezervorul 
de presiune.
Lăsaţi uleiul hidraulic încălzit în timpul funcţionării şi componentele 
hidraulice să se răcească înainte de toate lucrările la instalaţia hidraulică.
Respectaţi indicaţiile privind echipamentul hidraulic din capitolul Siguranţă şi 
responsabilitate.

Instalaţia hidraulică şi părţi 
componente

Verificaţi funcţionarea, etanşarea, fixarea şi punctele de 
uzură ale tuturor componentelor hidraulice şi ale furtunurilor 50 h

Conducte flexibile din echipamentul 
hidraulică

Verificaţi furtunurile hidraulice regulat referitor la deteriorări (fisuri, puncte 
de frecare etc.).
Schimbaţi imediat conductele flexibile deteriorate şi defecte.
Schimbaţi furtunurile hidraulice după 6 ani. Acordaţi în acest sens atenţie 
datei de fabricaţie de pe bucşa presei (an/lună) şi de pe furtun (trimestru/
an):

Bucşa presei Furtun

În funcţie de condiţiile de utilizare (de ex. intemperii atmosferice) sau în 
caz de solicitare mărită poate fi însă necesară o schimbare mai devreme.
Dispuneţi verificarea cel puţin anuală a instalaţiei hidraulice de către un 
expert.
Ţineţi cont suplimentar de prevederile şi prescripţiile specifice ţării.

Partea electrică
Conductorii electrici Verificaţi referitor la deteriorări 50 h
Sistem de iluminare Verificarea funcţionării zilnic
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Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval
Sistem apă
Pompă cu membrană şi piston

Curăţare, spălare zilnic

Rezervor de soluţie
Filtru de presiune
Filtru de presiune PowerFill pompă de 
umplere (opţional)
Filtru de aspirare
Sită tip calotă
Duze de stropire
Pompă centrifugală
Pompă cu membrană şi piston verificaţi etanşeitatea zilnic
Pompă centrifugală verificaţi etanşeitatea zilnic
Ansamblu de furtunuri Verificaţi etanşeitatea 50 h
Pompă centrifugală Controlaţi nivelul de ulei anual
Pompă cu membrană şi piston Controlaţi nivelul de ulei anual
Duze de stropire schimbaţi duzele uzate anual
Debitmetru Calibrarea debitmetrului anual
Curăţător de înaltă presiune (opţional) Schimbul uleiului anual

Timonerie
Întreaga maşină Controlul deficienţelor vizibile zilnic

Timonerie / paralelogram

Controlul vizual al articulaţiei rabatabile referitor la 
joc, deficienţe vizibile şi uzură. În cazul jocului sau al 
componentelor slăbite, dispuneţi remedierea deficienţelor 
de către angajaţii centrului de service HORSCH.

50 h

Timonerie Verificaţi reglajele anual

Dispozitivele de siguranţă
Instalaţie de iluminare şi panouri de 
avertizare Verificaţi starea şi funcţionarea zilnic

Autocolante de avertizare şi de 
siguranţă Verificaţi prezenţa şi lizibilitatea 50 h

După sezon

Întreaga maşină

Executaţi lucrările de îngrijire şi de curăţare; nu pulverizaţi piesele de 
plastic cu ulei sau altele similare
Pulverizaţi tijele pistoanelor cilindrilor hidraulici cu mijloace adecvate contra 
coroziunii
Verificaţi toate îmbinările cu şuruburi şi conectori cu privire la fixare (vezi 
tabelul cuplurilor de strângere)
Verificaţi starea şi stabilitatea şasiului şi elementelor de legătură
Verificaţi dacă există deteriorări la conductorii electrici şi înlocuiţi-i, după 
caz.

INDICAŢII:
• Intervalul de întreţinere zilnică denumeşte întreţinerea de zi cu zi înainte de fiecare utilizare a maşinii
• Suplimentar, respectaţi indicaţiile de întreţinere din capitolele respective.
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Puncte de lubrifiere (unsoare de lubrifiere: DIN 51825 KP/2K-40) - numărul de puncte de lubrifiere în paranteze
Reglare pe înălţime • Reglare hidraulică a înălţimii

lubrifiere (2 per sistem de suspendare)
50 h sau 
săptămâ-
nal

Axă glisantă • Reglare mecanică a ecartamentului
lubrifiere (per sistem de suspendare, aplicaţi cu pensula 
unsoare pe toate părţile ţevii glisante, dacă axa glisantă 
este extinsă)

în caz de 
dereglare

• Reglare hidraulică a ecartamentului
lubrifiere (4 per sistem de suspendare)

50 h sau 
săptămâ-
nal

Punte suspensie lubrifiere (2 per sistem de suspendare) 50 h sau 
săptămâ-
nal

Sanie suspensie lubrifiere (2 per sistem de suspendare) 10 h sau 
zilnic

Suspensie hidropneumatică  
(numai Leeb VN)

lubrifiere (2 per sistem de suspendare) 50 h sau 
săptămâ-
nal

Direcţie lubrifiere (1 per sistem de suspendare) 50 h sau 
săptămâ-
nal

Sistem de interconectare cadru mijlociu / 
cadru central

lubrifiere (5) 50 h

Cadru central lubrifiere (2) 50 h

Sistem de interconectare aripă interioară 
/ cadru mijlociu

lubrifiere (2) 50 h

Paralelogram la cadrul central lubrifiere (6) 50 h

Bară de lubrifiere lubrifiere (4) 50 h

Paralelogram la maşină lubrifiere (2)

Bară inferioară de ghidare cadru central / 
cadru mijlociu

lubrifiere (2) 50 h

Cilindru blocator paralelogram lubrifiere (2) 50 h

Aripă exterioară / protecţie contra coliziunii lubrifiere (pe ambele părţi câte 2) 50 h

Aripă interioară / aripă exterioară lubrifiere (pe ambele părţi câte 2) 50 h

Parte centrală / aripă interioară lubrifiere (pe ambele părţi câte 4) 50 h
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Vedere de ansamblu asupra punc-
telor de lubrifiere ale vehiculului 
de bază

Punte suspensie

Punte suspensie reglare hidraulică a înălţimii

Sanie suspensie

Suspensie hidropneumatică (numai Leeb VN)
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Direcţie

Reglare mecanică a ecartamentului

Reglare hidraulică a ecartamentului partea din spate, 
parte inferioară

Reglare hidraulică a ecartamentului partea din faţă, 
parte superioară
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Timoneria din 5 segmente cu rabatare dublă

Aripă exterioară / protecţie 
contra coliziunii

Aripă interioară / aripă 
exterioară

Parte centrală / aripă interioară
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Vedere de ansamblu asupra punc-
telor de lubrifiere ale părţii centrale

 INDICAŢIE

Anumite puncte de lubrifiere sunt accesibile 
numai dacă timoneria este deschisă prin 
rabatare, respectiv paralelogramul se ridică 
sau coboară.

Sistem de interconectare cadru mijlociu / cadru central

Cadru central

Sistem de interconectare aripă interioară / cadru mijlociu

Sistem de interconectare paralelogram la cadrul central

Baghetă de lubrifiere sistem de interconectare 
paralelogram la maşină

Sistem de interconectare paralelogram la maşină
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Bară inferioară de ghidare cadru central / cadru mijlociu

Blocare paralelogram
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Calibrarea debitmetrului
Debitmetrul este calibrat cu ajutorul metodei de 
rezervor. În acest scop este aplicată o cantitate 
mare de apă din rezervorul de soluţie, într-un 
anumit interval. 

Cu ajutorul unei viteze de deplasare şi al duratei 
de pulverizare simulate, poate fi determinat 
segmentul de parcurs al utilajului. 

Segment de parcurs = viteză de deplasare x 
durată de pulverizare

Multiplicat cu lăţimea de lucru, se obţine 
o suprafaţă care este lucrată la viteza de 
deplasare şi durata de pulverizare simulată. 

Suprafaţa prelucrată = segment de parcurs x 
lăţimea de lucru

În continuare poate fi calculată cantitatea 
necesară de soluţie pentru stropit şi poate fi 
comparată cu cantitatea aplicată efectiv. 

Cantitatea necesară aplicată = 
suprafaţa prelucrată x cantitatea aplicată

În acest scop, factorul de corecţie este determinat 
pentru impulsurile setate/100 l. Aceasta este 
cantitatea necesară împărţită la cantitatea 
aplicată efectiv.

cantitatea necesară
cantitate aplicată

Factor de corecţie =

 ¾ În continuare, corectaţi valoarea de la 
parametrul Impulsuri debit principal şi efectuaţi o 
nouă calibrare cu noile valori. 
La stropitoarea pentru protecţia plantelor 
valoarea standard este de 2.100 impulsuri/100 l.

Exemplu:

Valorile numerice din exemplu au fost aleatoriu 
alese şi pot varia în realitate.
• Utilaj cu lăţime de lucru de 36 m. 
• Setare în terminal: 2.100 impulsuri / 100 l

 ¾ Reglaţi 200 l / ha drept cantitate de aplicare. 
 ¾ Reglaţi 10 km/h drept viteză de deplasare 
simulată. 

 ¾ Notaţi nivelul de umplere al rezervorului de 
soluţie.

 ¾ Citiţi şi notaţi valoarea (impulsuri /100 l) în 
parametrul Impulsuri debit principal de la 
terminal. 

 ¾ Conectaţi stropitoarea pentru protecţia 
plantelor şi lăsaţi-o să funcţioneze timp de 
15 minute. 

Astfel segmentul de parcurs este de:

10 km/h x 0,25 h = 2.500 m

Dacă se înmulţeşte valoarea cu lăţimea de lucru, 
se obţine suprafaţa prelucrată:

2.500 m x 36 m = 90.000 m2 = 9 ha

Produsul dintre această suprafaţă şi cantitatea 
răspândită setată reprezintă cantitatea necesară 
de soluţie de stropit:

9 ha x 200 l/ha = 1.800 l

Această valoare este setată acum în raport cu 
cantitatea răspândită efectiv. Cantitatea aplicată 
efectiv este diferenţa nivelului de umplere a 
rezervorului de soluţie dinaintea şi ulterior calibrării.

Valoarea aplicată efectiv este de: 1.850 l

Factorul de corecţie este atunci:

1.800 l
1.850 l

Factor de corecţie = = 0,973

Cantitatea aplicată este prea mare, deci valoarea 
de la parametru 457 trebuie să fie corectată. 

Noua valoare (impulsuri / 100 l): 
 
2.100 x 0,973 = 2.043
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Calibrarea debitmetrului
Debitmetrul este calibrat cu ajutorul metodei de 
rezervor. În acest scop este aplicată o cantitate 
mare de apă din rezervorul de soluţie, într-un 
anumit interval. 

Cu ajutorul unei viteze de deplasare şi al duratei 
de pulverizare simulate, poate fi determinat 
segmentul de parcurs al utilajului. 

Segment de parcurs = viteză de deplasare x 
durată de pulverizare

Multiplicat cu lăţimea de lucru, se obţine 
o suprafaţă care este lucrată la viteza de 
deplasare şi durata de pulverizare simulată. 

Suprafaţa prelucrată = segment de parcurs x 
lăţimea de lucru

În continuare poate fi calculată cantitatea 
necesară de soluţie pentru stropit şi poate fi 
comparată cu cantitatea aplicată efectiv. 

Cantitatea necesară aplicată = 
suprafaţa prelucrată x cantitatea aplicată

În cadrul acestei acţiuni este determinat factorul 
de corecţie pentru impulsurile setate/26 gal lqd. 
Aceasta este cantitatea necesară împărţită la 
cantitatea aplicată efectiv.

cantitatea necesară
cantitate aplicată

Factor de corecţie =

 ¾ În continuare, corectaţi valoarea de la 
parametrul Impulsuri debit principal şi efectuaţi o 
nouă calibrare cu noile valori. 
L a  s t r o p i t o a r e a  p e n t r u  p r o t e c ţ i a 
plantelor valoarea standard este de 
2.100 impulsuri/26 gal lqd.

Exemplu:

Valorile numerice din exemplu au fost aleatoriu 
alese şi pot varia în realitate.
• Utilaj cu lăţime de lucru de 120 ft. 
• Setare în terminal: 2.100 impulsuri / 26 gal lqd

 ¾ Setaţi 21 gal lqd / ac drept cantitate răspândită. 
 ¾ Setaţi 6.2 mph drept viteză de deplasare 
simulată. 

 ¾ Notaţi nivelul de umplere al rezervorului de 
soluţie.

 ¾ Citiţi şi notaţi valoarea de la parametrul 
Impulsuri debit principal (impulsuri/26 gal lqd) la 
terminal. 

 ¾ Conectaţi stropitoarea pentru protecţia 
plantelor şi lăsaţi-o să funcţioneze timp de 
15 minute. 

Astfel segmentul de parcurs este de:

6.2 mph x 0,25 h = 1.55 mi = aprox. 8200 ft

Dacă se înmulţeşte valoarea cu lăţimea de lucru, 
se obţine suprafaţa prelucrată:

8200 ft x 120 ft = 984,000 ft² = 22.5 ac

Produsul dintre această suprafaţă şi cantitatea 
răspândită setată reprezintă cantitatea necesară 
de soluţie de stropit:

22.5 ac x 21 gal lqd/ac = 473 gal lqd

Această valoare este setată acum în raport cu 
cantitatea răspândită efectiv. Cantitatea aplicată 
efectiv este diferenţa nivelului de umplere a 
rezervorului de soluţie dinaintea şi ulterior calibrării.

Valoarea aplicată efectiv este de: 488 gal lqd

Factorul de corecţie este atunci:

473 gal lqd
488 gal lqd

Factor de corecţie = = 0,97

Cantitatea aplicată este prea mare, deci valoarea 
de la parametru 457 trebuie să fie corectată. 

Valoare nouă (impulsuri/26 gal lqd): 
 
2.100 x 0,973 = 2.043
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Verificarea stropitoarei pentru 
protecţia plantelor
Numai centrele autorizate pot efectua verificarea 
stropitorii pentru protecţia plantelor. Se vor 
respecta intervalele de verificare naţionale 
legale prescrise!

Verificarea puterii pompei
1.  Racordaţi furtunul de verificare pe elementul 

de descărcare a presiunii (2″ cuplaj Camloc 
necesar).

Descărcare presiune (figura variază în funcţie de tipul maşinii)

2.  Deschideţi robinetul.
3.  Reglaţi regulatorul de presiune la 8 bari.
4.  Conectaţi circularea la terminal. Pompa 

trebuie să funcţioneze cu toată puterea.
5.  După încheierea verificării, dezactivaţi din 

nou circulaţia la terminal.
6.  Închiderea robinetului.
7.  Decuplaţi furtunul de verificare de la elementul 

de descărcare a presiunii.
8.  Închideţi elementul de descărcare a presiunii 

cu căpăcelul.

Verificarea debitmetrului
 ¾ Pentru verificarea debitmetrului se poate 
comanda de la HORSCH setul de adaptoare 
de verificare (număr de comandă 36960072).

1.  Separaţi la partea centrală legătura prin 
furtun la debitmetru.

1.  Racordaţi primul furtun al setului de adaptoare 
de verificare la debitmetru. Racordaţi al doilea 
furtun al setului de adaptoare de verificare la 
furtunul demontat în prealabil la debitmetru.

2.  Racordaţi celelalte două capete ale furtu-
nurilor setului de adaptoare de verificare la 
aparatul de verificare.

3.  Pentru verificare trebuie activată circulaţia 
la terminal.

4.  După încheierea verificării, dezactivaţi din 
nou circulaţia la terminal.

5.  Decuplaţi ambele furtunuri ale setului de 
adaptoare de verificare de la aparatul de 
verificare şi de la stropitoare.

6.  Realizaţi din nou legătura prin furtun a debitme-
trului la partea centrală a maşinii. Aveţi în vedere 
ca legătura să fie corectă şi etanşă la apă!
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Vedere de ansamblu a întreţinerii curente a autoşasiului
Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval
După 10 ore de funcţionare

Corectaţi strângerea tuturor îmbinărilor 
filetate şi cu fişă şi legăturilor hidraulice. 

Chiar şi îmbinările filetate strânse ferm se pot slăbi (de ex. ca 
urmare a depunerilor de material sau resturilor de vopsea dintre 
îmbinările filetate). Acest lucru poate duce la îmbinări filetate 
slăbite şi la legături hidraulice neetanşe.

O dată

Corectaţi strângerea tuturor piuliţelor de 
roată

M22 x 1,5 - 510 Nm [375 ft lb]

 ¾ prima dată după 10 ore sau 50 km  
 ¾ încă o dată după 10 ore sau 50 km 
 ¾ apoi strângeţi din nou zilnic, până când şuruburile s-au aşezat în poziţie şi nu mai 

este posibilă strângerea ulterioară.
 ¾ apoi întotdeauna înainte de începerea sezonului şi la fiecare 50 de ore în timpul 

funcţionării.
Sistem filtru cabină

Înainte de sezon

Întreaga maşină

Citiţi cu atenţie manual de operare pentru repetare.
Verificaţi stabilitatea tuturor îmbinărilor filetate şi după caz corectaţi strângerea
Verificaţi starea şi funcţionarea tuturor dispozitivelor de protecţie şi după caz 
schimbaţi-le
Verificaţi dacă există deteriorări la conductorii electrici şi înlocuiţi-i, după caz.
Verificaţi funcţionalitatea şi etanşeitatea instalaţiei hidraulice şi sistemului cu apă.

La utilizare
Echipament hidraulic

 AVERTIZARE Înaintea tuturor lucrărilor la instalaţia hidraulică blocaţi toate piesele acţionate 
hidraulic. Depresurizaţi echipamentul hidraulic! Goliţi rezervorul de presiune.
Lăsaţi uleiul hidraulic încălzit în timpul funcţionării şi componentele hidraulice să 
se răcească înainte de toate lucrările la instalaţia hidraulică.
Respectaţi indicaţiile privind echipamentul hidraulic din capitolul Siguranţă şi 
responsabilitate.

Instalaţia hidraulică şi părţi componente Verificaţi funcţionarea, etanşarea, fixarea şi punctele de uzură ale 
tuturor componentelor hidraulice şi ale furtunurilor 50 h

Conducte flexibile din echipamentul 
hidraulică

Verificaţi furtunurile hidraulice regulat referitor la deteriorări (fisuri, puncte de 
frecare etc.).
Schimbaţi imediat conductele flexibile deteriorate şi defecte.
Schimbaţi furtunurile hidraulice după 6 ani. Acordaţi în acest sens atenţie datei de 
fabricaţie de pe bucşa presei (an/lună) şi de pe furtun (trimestru/an):

Bucşa presei Furtun

În funcţie de condiţiile de utilizare (de ex. intemperii atmosferice) sau în caz de 
solicitare mărită poate fi însă necesară o schimbare mai devreme.
Dispuneţi verificarea cel puţin anuală a instalaţiei hidraulice de către un expert.
Ţineţi cont suplimentar de prevederile şi prescripţiile specifice ţării.

Filtru de presiune echipament hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 
anual
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Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval

Filtru de aspirare echipament hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 
anual

Filtru de aspirare ulei de ieşire echipament 
hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 

anual

Filtru de aspirare retur echipament hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 
anual

Rezervor de ulei hidraulic Schimbul uleiului 1200 h sau 
anual

Filtru de aspirare pompă pretensionare 
echipament hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 

anual
Filtru de presiune pompă de lucru 
echipament hidraulic Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 

anual

Partea electrică
Conductorii electrici Verificaţi referitor la deteriorări 50 h
Sistem de iluminare Verificarea funcţionării zilnic

Autoşasiu

Aer comprimat
Înlocuire cartuş al uscătorului 2400 h sau 

2 ani
Scurgere a apei din rezervorul de aer zilnic
Controlaţi combinaţia filtru-regulator zilnic

Motor

Controlaţi nivelul de ulei zilnic
Controlaţi filtrul de ulei 100 h

Înlocuire vizor prefiltru de carburant 600 h sau 
anual

Înlocuiţi prefiltrul de carburant 600 h sau 
anual

Înlocuire filtru principal de carburant 600 h sau 
anual

Înlocuire filtru de ulei 600 h sau 
anual

Schimbare a uleiului de motor 600 h sau 
anual

Control curele trapezoidale cu nervuri 600 h sau 
anual

Înlocuire filtru de ventilaţie al carterului motorului 1200 h sau 
anual

Controlaţi filtrul de ventilare AdBlue şi înlocuiţi-l, dacă este necesar 
(opţional)

1200 h sau 
anual

Curăţare baterii 1200 h sau 
anual

Controlaţi garnitura capacului supapei şi reglaţi supapele de 
alimentare /evacuare

2400 h sau 
2 ani

Schimbaţi filtrul AdBlue (opţional) 2400 h sau 
2 ani

Înlocuire curele trapezoidale cu nervuri 3600 h sau 
3 ani

Schimbare agent de răcire 3600 h sau 
3 ani
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Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval

Filtru de aer

Controlaţi / curăţaţi sistemul separatorului preliminar 600 h

Schimbare a piesei detaşabile 1200 h sau 
anual

Înlocuire element de siguranţă 2400 h sau 
2 ani

Sistem de răcire, turbocompresor
Control / verificare amestec de antigel 100 h
Verificare a stabilităţii îmbinărilor furtunurilor şi racordurilor 600 h

Instalaţie de climatizare

Control instalaţie de climatizare în  caz  de 
necesitate

Înlocuire cartuş de uscător instalaţie de climatizare în  caz  de 
necesitate

Schimbare a uleiului compresorului de aer condiţionat în  caz  de 
necesitate

Schimbare agent frigorific în  caz  de 
necesitate

Axă glisantă

Control vizual cu privire la deteriorări / uzură zilnic
Corectaţi strângerea ştifturilor filetate şi contrapiuliţelor.
Mecanic: Strângere preliminară 40 Nm [30 ft lb]; strângere 
ulterioară 80 Nm [60 ft lb] (suplimentar la 100 h după corecţie)
Contrapiuliţă 180 Nm [133 ft lb]
Hidraulic: Strângere preliminară 40 Nm [30 ft lb]; strângere 
ulterioară 80 Nm [60 ft lb]
Contrapiuliţă 180 Nm [133 ft lb]

după 100, 
600, 1200, 
2400 ... h

Reglare pe înălţime

Control vizual cu privire la deteriorări/uzură zilnic

Corectaţi strângerea tuturor şuruburilor de siguranţă (reglare 
mecanică şi hidraulică a înălţimii)

după 100, 
600, 1200, 
1800 . . .  h 
(suplimentar 
la 100 h după 
corecţie)

Verificaţi, după caz, reglaţi din nou distanţa punţii de ridicare faţă 
de sania suspensiei; (reglare mecanică şi hidraulică a înălţimii)
• Poziţie de deplasare joasă: 410 ± 5 mm [16 ± 0.2 in]
• Poziţie de deplasare înaltă: 10 ± 5 mm [0.4 ± 0.2 in]

după 100, 
600, 1200, 
1800 . . .  h 
(suplimentar 
la 100 h după 
corecţie)

Suspensie

Leeb VL:
Verificaţi toate piesele din cauciuc sau plastic (suspensii 
pneumatice, tampoane din cauciuc jos) cu privire la deteriorări sau 
porozitate

zilnic

Leeb VN:
Verificaţi toate piesele din cauciuc sau plastic (tampoane din 
cauciuc jos) cu privire la deteriorări sau porozitate

zilnic
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Locul întreţinerii curente Indicaţii de lucru Interval

Transmisie planetară
Schimbare a uleiului transmisiei planetare

după primele 
100 h, apoi la 
fiecare 600 h

Control al garniturii din cauciuc şi şplinturilor sistemului de 
suspendare 600 h

Frână de serviciu Verificare funcţionare 600 h

Cabină
Curăţare / înlocuire filtru cu buzunare la fiecare 6 

luni

Filtru cu cărbune activ categoria 2 la fiecare 3 
luni

Filtrare categoria 4 (opţional)

Filtru cu cărbune activ la fiecare 3 
luni

Filtru de praf la fiecare 6 
luni

Filtru aerosol la fiecare 6 
luni

Rezervor cu apă de spălare a geamurilor Umplere rezervor apă parbriz în caz de 
necesitate

Roţi / frâne 

Trenul de rulare/roţile

Verificaţi starea referitor la deteriorări (fisuri etc.) zilnic
Strângeţi dispozitivul de fixare / piuliţele de roată - a se vedea mai 
sus

a se vedea 
sus

Verificaţi presiunea aerului zilnic

Instalaţie de frânare

Verificare funcţionare zilnic
Verificaţi deteriorarea, punctele de strivire şi îndoire ale 
conductelor de frână şi ale furtunurilor zilnic

Verificaţi etanşeitatea 200 h

Dispozitivele de siguranţă
Instalaţie de iluminare şi panouri de 
avertizare Verificaţi starea şi funcţionarea zilnic

Autocolante de avertizare şi de siguranţă Verificaţi prezenţa şi lizibilitatea 50 h

După sezon

Întreaga maşină

Executaţi lucrările de îngrijire şi de curăţare; nu pulverizaţi piesele de plastic cu 
ulei sau altele similare
Pulverizaţi tijele pistoanelor cilindrilor hidraulici cu mijloace adecvate contra coroziunii
Verificaţi toate îmbinările cu şuruburi şi conectori cu privire la fixare (vezi tabelul 
cuplurilor de strângere)
Verificaţi starea şi stabilitatea şasiului şi elementelor de legătură

Verificaţi dacă există deteriorări la conductorii electrici şi înlocuiţi-i, după caz.
Instalație de frânare Control conducte de frână, verificare reglaj
INDICAŢII:
• Intervalul de întreţinere zilnică denumeşte întreţinerea de zi cu zi înainte de fiecare utilizare a maşinii
• Suplimentar, respectaţi indicaţiile de întreţinere din capitolele respective.
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Garnituri din cauciuc şi şplinturi ale cilindrilor de direcţie 
(figura variază în funcţie de varianta maşinii)

Cota de strângere a reglării înălţimii de la marginea 
superioară a punţii suspensiei până la capacele de capăt 
ale coloanei de ghidare (410mm) [16 in] (figura poziţie 
de deplasare joasă)
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Consumabile

Locuri de umplere Cantitate de 
umplere *

Sortiment*** Perioadă de 
schimbare**

Motor
(cu filtru)

aprox. 15,2 l 
[4 gal]

• 5W-30 ACEA E6
• 10W-40 ACEA E9 / 
• API CJ-4 Low SAPs

după 600 ore de 
funcţionare şi după 
fiecare 600 de ore de 
funcţionare. (cel puţin 1 
dată pe an)

Transmisie planetară
• PowerGear

(GFT 8130)
• HighPowerGear

(GFT 8144)

aprox. 4 x 1,9 l 
[64 fl oz]
aprox. 4 x 2,6 l 
[88 fl oz]

• Cerinţa minimă conform CAT TO-4 SAE 
50

• Uleiuri validate
- Mobil Trans HD 50
- Mobilgear SHC XMP 220
- Spirax S4 CX 50
- FUCHS TITAN UTTO TO-4 SAE 50

după primele 100 h 
şi apoi la fiecare 600 
ore de funcţionare (cel 
puţin. 1X pe an)

Instalaţie de spălare 
a geamurilor

aprox. 4 l [1 
gal]

umpleţi până la max. 

Instalaţia hidraulică 
Cantitate de 
schimbare la 
umplerea max.

aprox. 100 l 
[26 gal]

Ulei hidraulic HVLP-D46
Clasă de puritate 
ISO 4406 18/16/13

după 1200 ore de 
funcţionare şi după 
fiecare 1200 de ore de 
funcţionare. (cel puţin 1 
dată pe an)

Rezervor de 
carburant

aprox. 450 l 
[118 gal]

Carburant Diesel **** 
DIN EN 590 

umpleţi după activitatea 
de lucru şi în funcţie de 
necesar

Rezervor de uree 
(numai la 5 / 6 / 
8.300 VL şi 5 / 6.300 
VN)

aprox. 45 l [11 
gal]

Soluţie de uree AdBlue ISO 22241 umpleţi după activitatea 
de lucru şi în funcţie de 
necesar

Sistem de răcire aprox. 35 l [9 
gal]

Amestec din apă limpede, moale şi lichid de 
răcire (MB 325.0)

schimbaţi agentul de 
răcire a motorului după 
3 ani

Pompă de 
pulverizare Hypro

Barrier-Fluid Hypro 0.7L Controlaţi nivelul de 
umplere, după caz, 
încărcaţi anual
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Locuri de umplere Cantitate de 
umplere *

Sortiment*** Perioadă de 
schimbare**

Pompă cu membrană 
şi piston

între min. şi 
max.

SAE 30 în caz de reparaţie

Instalaţie de 
climatizare

1,250 kg
 [2 lbs]

R 134a în caz de necesitate

Curăţător de înaltă 
presiune

aprox. 0,4 l
[4 fl oz]

AGIP GAMMA 30 anual

punctele de lubrifiere 
conform planului de 
ungere

până la max. Unsoare saponificată cu litiu, NLGI Clasa 2 
(număr penetrare lucrată 265-295)

conform planului 
de ungere; ungeţi 
regulat toate celelalte 
locaşurile de lagăr şi 
locurile de îmbinare

*  Determinant pentru cantitatea respectivă de umplere este controlul cu ajutorul jojei sau al altor dispozitive de măsurare a nivelului de lichid

**  Interval de timp limitat de valoarea atinsă prima dată

***   Denumiri comerciale admisibile, în măsura în care au fost stabilite. A se vedea listele actuale cu consumabile care există sub formă de 
buletine de service la atelierele autorizate prin contract.

****   La un conţinut de sulf mai mare de 1% în carburantul Diesel, perioadele de schimbare a uleiurilor trebuie înjumătăţite. Se recomandă 
un conţinut de sulf de 0,05%, însă trebuie să fie confirmată o capacitate suficientă de lubrifiere (de ex. prin aditivi) de către furnizorul de 
carburant. Combustibil alternativ, de ex. RME numai după consultarea atelierului autorizat.
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Întreţinerea curentă a instalaţiei 
hidraulice

 AVERTIZARE

Pericol de infectare prin pătrunderea în corp 
a uleiului hidraulic la presiuni înalte!
Pericol de vătămări grave!

În cazul vătămărilor cu ulei hidraulic chemaţi 
imediat un medic!

 ¾ Numai un atelier de specialitate poate realiza 
lucrări la instalaţia hidraulică!

 ¾ Depresurizaţi instalaţia hidraulică înainte de 
a începe cu lucrările la instalaţia hidraulică!

 ¾ Utilizaţi numai mijloace auxiliare adecvate 
pentru a detecta punctele de scurgere!

 ¾ Nu încercaţi să etanşaţi cu mâna sau cu 
degetele conductele flexibile neetanşe ale 
sistemului hidraulic!

 ¾ Aveţi în vedere racordarea corectă a 
conductelor flexibile hidraulice.

 ¾ Verificaţi regulat conductele flexibile ale 
sistemului hidraulic şi cuplajele referitor la 
deteriorări şi impurităţi.

 ¾ Trebuie verificate cel puţin o dată pe an, 
prin intermediul unui specialist, starea de 
siguranţă a conductelor flexibile!

 ¾ Schimbaţi conductele flexibile ale sistemului 
hidraulic în cazul deteriorărilor şi uzării! 
Utilizaţi numai conducte flexibile hidraulice 
originale HORSCH!

 INDICAŢIE

La racordul conductelor flexibile, aveţi în vedere 
ca echipamentul hidraulic să fie depresurizat!

 INDICAŢIE

După lucrările de montaj la sistemul hidraulic, 
umpleţi din nou cilindrii hidraulici cu ulei 
hidraulic. Apoi, aerisiţi întregul sistem hidraulic. 
Acest lucru se face prin procesul de comandă 
repetat al tuturor funcţiilor hidraulice. Cilindrii 
hidraulici trebuie să se retracteze şi să se 
extindă fără şocuri. 

 ¾ Zonele periculoase trebuie blocate în timpul 
punerii în funcţiune. 

 ¾ În timpul lucrărilor de montaj, ridicaţi complet 
piesele ridicate ale maşinii, deplasaţi-le într-o 
poziţie sigură sau asiguraţi-le cu echipament 
adecvat.

Chiar şi în cazul unei depozitări corecte şi a 
unei solicitări admisibile, furtunurile şi îmbinările 
filetate sunt supuse unei uzuri naturale. Astfel 
timpul lor de depozitare şi de utilizare este limitat. 

Cu toate acestea, durata de utilizare poate fi 
stabilită corespunzător valorilor experimentale, 
în special luându-se în considerare potenţialul 
de periculozitate. Pentru furtunuri şi conducte 
flexibile din termoplastic pot fi determinante alte 
valori orientative.

Durata de utilizare a conductelor flexibile ale 
sistemului hidraulic nu trebuie să depăşească 
şase ani, inclusiv un eventual timp de 
depozitare de cel mult doi ani. 

În funcţie de condiţiile de utilizare (de ex. intemperii 
atmosferice) sau în caz de solicitare mărită poate 
fi însă necesară o schimbare mai devreme.

 ¾ Eliminaţi uleiul vechi ca deşeu, conform 
prescripţiilor. Respectaţi prescripţiile naţionale 
respective.

 ¾ Păstraţi uleiul hidraulic departe de copii!
 ¾ Aveţi în vedere ca uleiul hidraulic să nu ajungă 
în pământ sau apă!

 ¾ Ţineţi cont suplimentar de prevederile şi 
prescripţiile specifice ţării.

 INDICAŢIE

Departamentul de service de la HORSCH 
oferă informaţii pentru indicaţii suplimentare 
referitoare la instalaţia hidraulică (scheme de 
conexiuni etc.).
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Criterii de inspecţie pentru con-
ductele flexibile ale sistemului 
hidraulic

 INDICAŢIE

Respectaţi următoarele criterii de inspecţie 
pentru siguranţa proprie şi pentru reducerea 
poluării mediului!

Înlocuiţi furtunurile dacă furtunul respectiv 
îndeplineşte cel puţin un criteriu din 
următoarele:

 ¾ Deteriorări ale stratului exterior până la suport 
(de ex. locuri de frecare, tăieturi, fisuri).

 ¾ Fragilizarea stratului exterior (formarea de 
fisuri în materialul furtunului).

 ¾ Deformări care nu corespund formei naturale 
a furtunului. Atât în stare depresurizată cât şi 
în stare presurizată sau în cazul îndoirii (de 
ex. desfacerea stratului, formarea de bule, 
strivituri, îndoituri).

 ¾ Locuri neetanşe.
 ¾ Nu sunt respectate cerinţele de montare.
 ¾ Durata de utilizare de 6 ani este depăşită. 
Este decisivă data producerii conductei 
flexibile hidraulice de pe armatură plus 6 ani. 
Dacă data de producţie de pe armatură „2014“ 
durata de utilizare expiră în ianuarie 2020.

 INDICAŢIE

Neetanşeitatea furtunurilor / ţevilor şi pieselor 
de legătură este adesea cauzată de:

 ¾ inele O sau garnituri absente
 ¾ inele O deteriorate sau incorect aşezate
 ¾ inele O, respectiv garnituri fragilizate sau 
deformate

 ¾ corpuri străine
 ¾ coliere de furtun instabile

Montarea şi demontarea conducte-
lor flexibile ale sistemului hidraulic

 INDICAŢIE

Utilizaţi numai furtunuri de schimb originale 
HORSCH. 
Aceste furtunuri de schimb rezistă la solicitările 
chimice, mecanice şi termice.

 ¾ La montarea furtunurilor utilizaţi în toate 
cazurile coliere de furtun din oţel superior.

La montarea şi demontarea conductelor flexibile 
ale sistemului hidraulic respectaţi următoarele 
indicaţii.

Acordaţi atenţie curăţeniei!
Conductele flexibile ale sistemului hidraulic 
trebuie să fie montate astfel încât în toate stările 
funcţionale să fie respectate următoarele:

• nicio solicitare la tracţiune, cu excepţia masei 
proprii.

• nicio solicitare de compresiune la lungimi 
scurte.

• nicio depăşire inferioară a razelor de îndoire 
admisibile.

• evitarea influenţelor exterioare mecanice 
asupra conductelor flexibile ale sistemului 
hidraulic.

• nicio frecare a furtunurilor de componente 
sau între ele prin dispunere şi fixare 
corespunzătoare.

• după caz, asigurare prin învelitori de protecţie.
• acoperirea componentelor cu muchii ascuţite.

 ¾ Fixaţi conductele flexibile ale sistemului 
hidraulic în punctele de fixare prestabilite. 

 ¾ Suporturile de furtunuri se vor evita la locuri, 
unde pot fi împiedicate mişcările naturale şi 
modificările lungimilor furtunului.

 ¾ Este interzisă supralăcuirea conductelor 
flexibile ale sistemului hidraulic!
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Depozitare
 ¾ Curăţaţi bine maşina. Pleava şi murdăria atrag 
umezeala, ceea ce cauzează coroziunea.

 ¾ Parcaţi maşina într-o hală şi asiguraţi-o cu 
penele de blocare pentru roţi contra deplasării 
necontrolate.

 ¾ Deconectaţi terminalul şi depozitaţi-l într-un 
loc uscat.

 ¾ Protejaţi maşina împotriva ruginii. Pentru 
stropire folosiţi doar uleiuri uşor biodegradabile.

 ¾ Protejaţi tijele pistoanelor cilindrilor hidraulici 
contra coroziunii.

 INDICAŢIE

 ¾ Nu pulverizaţi componentele din material 
plastic şi din cauciuc cu ulei sau cu substanţe 
anticorozive. Componentele ar putea deveni 
rigide şi s-ar putea rupe.

La sfârşitul sezonului

 INDICAŢIE

Dacă pentru curăţare este utilizat un dispozitiv 
de curăţare de înaltă presiune, nu îndreptaţi 
jetul de apă spre lagărele şi spre componentele 
electrice/ electronice, nici spre învelişurile 
sensibile. În acest scop, respectaţi şi paragraful 
Curăţarea cu curăţătorul de înaltă presiune / aparatul cu 
jet de abur.

 ¾ Curăţaţi cartuşele filtrelor de pe partea de 
aspirare şi de presiune.

 ¾ Lubrifiaţi maşina conform planului de lubrifiere. 
 ¾ Ungeţi filetele vizibile ale şuruburilor de reglaj 
şi ale altor piese asemănătoare.

 ¾ Aplicaţi ulei pe toate articulaţiile pârghiilor şi 
în toate locaşurile de lagăr fără posibilitate 
de lubrifiere.

 ¾ Scurgeţi apa din rezervorul de aer.
 ¾ Coborâţi reglarea înălţimii (opţional).

 INDICAŢIE

Notaţi şi atribuiţi din vreme lucrările de 
întreţinere curentă şi revizie de efectuat până în 
sezonul următor, la partenerul dumneavoastră 
de distribuţie HORSCH. Reprezentantul 
dumneavoastră comercial HORSCH poate 
efectua mai bine serviciul de întreţinere curentă 
în afara sezonului şi eventualele reparaţii 
necesare.

Evacuarea apei / scurgerea 
resturilor din circuitul de apă 
Basic şi CCS

Rezervor de soluţie 
1.  Decuplaţi toate funcţiile.
2.  Deschideţi filtrul de aspirare.
3.  Detaşaţi căpăcelul de astupare de la 

scurgerea resturilor / racordul de umplere.
4.  Aşezaţi un vas de colectare adecvat sub 

scurgere. 
5.  Poziţionaţi robinetul de aspirare şi de 

presiune astfel încât rezervorul de soluţie să 
se golească complet.

6.  Goliţi filtrul de presiune prin robinet.
7.  Aduceţi robinetele deschise în poziţia dorită.
8.  Închideţi din nou racordul cu căpăcelul de 

astupare!
9.  Eliminaţi ca deşeu soluţia reziduală colectată 

în conformitate cu prescripţiile!

Recipient de apă proaspătă
1.  Detaşaţi căpăcelul de astupare de la racordul 

pentru umplerea apei proaspete şi deschideţi 
robinetul cu bilă.

2.  Scurgeţi apa proaspătă.
3.  Închideţi din nou robinetul şi astupaţi racordul 

cu căpăcelul de astupare.
4.  Goliţi furtunurile la senzorul rezervorului de 

apă proaspătă. Desfaceţi în acest sens pe o 
parte colierul de platbandă.
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5.  Ataşaţi din nou furtunurile la senzorul 
rezervorului de apă proaspătă. Fixaţi din nou 
colierul de platbandă.

6.  Eliminaţi ca deşeu soluţia reziduală colectată 
în conformitate cu prescripţiile!

Evacuarea apei / scurgerea 
resturilor din circuitul de apă 
Basic Pro şi CCS Pro

Rezervor de soluţie 
1.  Decuplaţi toate funcţiile.
2.  Deschideţi filtrul de aspirare.
3.  Detaşaţi căpăcelul de astupare de la 

scurgerea resturilor / racordul de umplere.
4.  Aşezaţi un vas de colectare adecvat sub 

scurgere. 
5.  Pe terminalul exterior de operare la pagina 

3, activaţi funcţia Scurgere rest, pentru a goli 
complet rezervorul de soluţie.

6.  Goliţi filtrul de presiune prin robinet.
7.  Activaţi din nou funcţia Scurgere rest la 

terminalul exterior de operare.
8.  Închideţi din nou racordul cu căpăcelul de 

astupare!
9.  Eliminaţi ca deşeu soluţia reziduală colectată 

în conformitate cu prescripţiile!

Recipient de apă proaspătă
1.  Detaşaţi căpăcelul de astupare de la racordul 

pentru umplerea apei proaspete şi deschideţi 
robinetul cu bilă.

2.  Scurgeţi apa proaspătă.
3.  Închideţi din nou robinetul şi astupaţi racordul 

cu căpăcelul de astupare.
4.  Goliţi furtunurile la senzorul rezervorului de 

apă proaspătă. Desfaceţi în acest sens pe o 
parte colierul de platbandă.

5.  Ataşaţi din nou furtunurile la senzorul 
rezervorului de apă proaspătă. Fixaţi din nou 
colierul de platbandă.

6.  Eliminaţi ca deşeu soluţia reziduală colectată 
în conformitate cu prescripţiile!

Depozitare pe timp de iarnă a 
sistemului de stropire

Curăţarea utilajului cu apă proaspătă
 ¾ A se vedea capitolul Curăţare.

Golirea completă a utilajului
 ¾ Evacuaţi apa şi curăţaţi filtrul de aspirare.
 ¾ Goliţi şi curăţaţi filtrul de presiune.
 ¾ Activaţi funcţia Air (opţional).
 ¾ Acţionaţi curăţătorul de înaltă presiune, până 
când nu mai iese apă (opţional).

 ¾ Acţionaţi NightLight, până când nu mai iese 
apă (opţional).
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 ¾ Goliţi rezervorul de apă pentru spălarea 
mâinilor. În acest scop, deschideţi şurubul 
de închidere de pe partea inferioară a 
recipientului şi închideţi-l din nou.

Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor 

 ¾ Deschideţi căpăcelul de astupare şi robinetul 
de umplere al recipientului de apă proaspătă, 
pentru a-l goli complet. 

 ¾ Goliţi furtunurile la senzorul rezervorului de 
apă proaspătă.

 ¾ Deschideţi căpăcelul de astupare şi robinetul 
de umplere al racordului de aspirare pentru 
umplerea rezervorului de soluţie.

 ¾ Deschideţi capacul de închidere şi robinetul 
de umplere al elementului de descărcare a 
presiunii, pentru a goli racordul.

Racorduri de umplere la circuitul de apă Basic şi circuitul 
de apă CCS

Racorduri de umplere la circuitul de apă Basic Pro şi 
CCS Pro

Maşini cu pompă de umplere opţional 
 ¾ Deschideţi căpăcelul de astupare şi robinetul 
de umplere la umplerea directă, pentru a goli 
racordul (opţional).

 ¾ Evacuaţi apa din pompă şi verificaţi dacă 
temperatura antigelului din camera de răcire 
este suficientă, completaţi dacă este cazul.

Racord de umplere directă dreapta al cabinei (opţional)

 INDICAŢIE

Informaţii suplimentare despre depozitarea 
pe timp de iarnă a sistemului de stropire se 
găsesc în manualul de exploatare HORSCH 
Terminal (capitolul Depozitarea pe timp de iarnă 
a sistemului de stropire) din pachetul de livrare.
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4.  De la terminal activaţi curăţarea NightLight 
(dotare opţională) până când iese un 
amestec de antigel prin duzele de curăţare. 
Funcţia poate fi întotdeauna activată numai 
pentru 4 secunde. Numai după o pauză de 
3 secunde funcţia poate fi activată din nou.

5.  Porniţi la terminalul exterior de operare 
funcţia depozitare pe timp de iarnă. Apare 
mesajul Curăţător ÎP şi curăţare NightLight acţionate? 
Confirmaţi mesajul cu „ENTER“. (Numai la 
maşinile din varianta Basic Pro şi CCS Pro. 
La maşinile din varianta Basic şi CCS, funcţia 
se operează de la terminalul principal)

 INDICAŢIE

Informaţii suplimentare despre depozitarea 
pe timp de iarnă a sistemului de stropire se 
găsesc în manualul de exploatare HORSCH 
Terminal (capitolul Depozitarea pe timp de iarnă 
a sistemului de stropire) din pachetul de livrare.

Înainte de începerea noului sezon
Înainte de începerea sezonului, utilajul trebuie 
să se supună unei verificări amănunţite. O 
stare tehnică impecabilă exclude deficienţele 
funcţionale costisitoare din timpul sezonului.
Curăţaţi bine utilajul din interior şi din exterior.

 ¾ Scurgeţi antigelul într-un vas de colectare 
adecvat prin intermediul părţii de scurgere 
rest.

Scurgerea resturilor din circuitul de apă Basic şi circuitul 
de apă CCS

Depozitare pe timp iarnă
1.  În funcţie de temperatura antigelului dorită, 

umpleţi numărul de litrii corespunzător de 
antigel şi apă limpede în recipientul de apă 
proaspătă. Sunt necesari cel puţin 60 litri de 
amestec.

 INDICAŢIE

După golirea maşinii (fără funcţia Air) mai 
rămân aprox. 20 - 40 litri de apă în conducte! 
Cantitatea reziduală se amestecă la procesul 
de depozitare pe timp de iarnă cu amestecul de 
antigel şi coboară astfel temperatura antigelului 
încă o dată!

Fără pericol 
de îngheţ 
până la

Antigel Apă curată

-20°C 30 L 20 L
-27°C 35 L 15 L
-40°C 45 L 10 L

Acest tabel Simbolul serveşte numai ca 
indicaţie! 

 INDICAŢIE

Respectaţi datele antigelului utilizat, pentru a 
amesteca concentraţia dorită!
Utilizaţi numai antigel admis!

2.  Activaţi curăţarea exterioară la terminalul 
exterior de operare (dotare opţională). 
Alimentaţi pistolul de stropire cu presiune, 
până când iese un amestec de antigel. 
Dezactivaţi apoi din nou sistemul de curăţare 
exterioară.

3.  Activaţi curăţătorul de înaltă presiune la 
terminalul exterior de operare (dotare 
opţională). Alimentaţi pistolul de spălare cu 
presiune, până când iese un amestec de 
antigel. Dezactivaţi apoi din nou curăţătorul 
de înaltă presiune.
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Scurgerea resturilor din circuitul de apă Basic Pro şi 
CCS Pro

 ¾ Păstraţi, respectiv eliminaţi antigelul ca deşeu 
conform prescripţiilor producătorului.

 ¾ De asemenea scurgeţi lichidul din armatura 
de presiune prin partea de ieşire de presiune 
într-un vas de colectare adecvat.

Descărcarea presiunii din circuitul de apă Basic şi CCS

Descărcarea presiunii din circuitul de apă Basic Pro şi 
CCS Pro

 ¾ Curăţaţi temeinic sistemul de stropire cu apă 
proaspătă. Asiguraţi-vă că nu se mai află 
niciun amestec antigel în stropitoarea pentru 
protecţia plantelor.
Lăsaţi programele de curăţare existente să 
ruleze de mai multe ori cu apă proaspătă.

 ¾ Lubrifiaţi complet utilajul conform planului de 
lubrifiere.

 ¾ Controlaţi dacă toate bolţurile sunt strânse şi 
toate şplinturile sunt disponibile.

 ¾ Controlaţi presiunea în pneuri!
 ¾ Montaţi din nou curelele şi curelele trapezoidale 
cu nervuri eventual demontate şi verificaţi 
tensiunea curelei.

 ¾ Îndepărtaţi capacele deschiderilor motorului.
 ¾ Verificaţi toate garniturile, precum şi cantitatea 
de umplere a agentului de răcire a motorului.

 ¾ Controlaţi bateria. Verificaţi starea de 
încărcare, resp. tensiunea bateriilor; (dacă 
este necesar, încărcaţi bateria).
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Utilizare îngrăşământ 
lichid
Pentru îngrăşământul lichid sunt disponibile 
actual în principal două sortimente diferite de 
îngrăşământ lichid:

 ¾ Soluţie de uree cu nitrat de amoniu (AHL) cu 
61 lbs (28 kg) N per 220 lbs (100 kg) AHL.

 ¾ O soluţie NP 10-34-0 cu 22 lbs (10 kg) N 
şi 74 lbs (34 kg) P2O5 per 220 lbs (100 kg) 
soluţie NP.

În cazul utilizării duzelor cu jet plat, înmulţiţi 
valorile corespunzătoare pentru cantitatea de 
consum gal/ac (l/ha) din tabelul de stropiri la AHL 
cu 0,88 şi la soluţiile NP cu 0,85. Cantităţile de 
consum enumerate gal lqd/ac (l/ha) sunt valabile 
numai pentru apă.

În toate cazurile sunt valabile următoarele:
Aplicaţi îngrăşămintele lichide cu picături 
grosiere pentru a evita corodarea la plante. 
Picăturile prea mari picură de pe frunză şi cele 
care sunt prea mici amplifică efectul de ardere 
tip lupă.
Prea mult îngrăşământ poate să determine 
apariţ ia corodări i  pe frunze din cauza 
concentraţiei de sare prea mare.

Duze cu 3 jeturi (opţional)
Utilizarea duzelor cu 3 jeturi pentru distribuirea 
îngrăşământului lichid este avantajoasă dacă 
îngrăşământul lichid trebuie să ajungă în plantă 
mai mult peste rădăcină decât peste frunză.

Diafragma de dozare integrată în duză asigură 
prin intermediul orificiului ei o distribuire a 
îngrăşământului lichid cu stropi grosieri, aproape 
fără presiune. Astfel este prevenită ceaţa de 
pulverizare nedorită şi formarea de picături mici. 
Picăturile grosiere formate de duzele cu 3 jeturi 
ajung cu energie redusă pe plantă şi alunecă de 
pe suprafaţa acestora.

Deşi astfel sunt evitate în mare măsură 
pagubele prin coroziune, în cazul aplicării 
ulterioare a îngrăşământului renunţaţi la 
utilizarea duzelor cu 3 jeturi şi utilizaţi 
furtunuri suspendate liber.

Pentru toate duzele cu 3 jeturi prezentate în 
continuare utilizaţi exclusiv piuliţele tip baionetă 
negre.

Diverse duze cu 3 jeturi şi domeniile de 
utilizare ale acestora la aprox. 5 mp/h (8 km/h)

3 jeturi 
galben

5.3 - 8.6 gal lqd/ac
(50 - 80 l/ha) (AHL)

3 jeturi  
roşu

8.6 - 13.5 gal lqd/ac
(80 - 126 l/ha) (AHL)

3 jeturi 
albastru

12.3 - 19.2 gal lqd/ac
(115 - 180 l/ha) (AHL)

3 jeturi 
alb

16.6 - 28.5 gal lqd/ac
(155 - 267 l/ha) (AHL)

 INDICAŢIE

După fiecare utilizare a îngrăşământului lichid, 
pompa trebuie să fie spălată cu apă proaspătă. 
Dacă procedura de spălare cu apă proaspătă 
este omisă, pot fi cauzate deteriorări ale 
garniturilor pompei!
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Tabel de conversie pentru stropirea de 
îngrăşăminte lichide AHL 
(Soluţie de uree şi nitrat de amoniu)

 INDICAŢIE

La umplere, respectaţi diversele densităţi [lb/gal] 
([kg/l]) ale lichidelor individuale şi sarcina utilă 
admisibilă a stropitoarei de câmp!

N
lbs
(kg)

Val. nom. N
gal 

(litri)

Val. nom. N
lbs 
(kg)

22 (10) 7 (27,8) 78 (35,8)
26 (12) 8 (33,3) 94 (42,9)
30 (14) 10 (38,9) 110 (50,0)
35 (16) 11 (44,5) 125 (57,1)
39 (18) 13 (50,0) 141 (64,3)
44 (20) 14 (55,5) 157 (71,5)
48 (22) 16 (61,6) 173 (78,5)
52 (24) 17 (66,7) 188 (85,6)
57 (26) 19 (75,0) 204 (92,9)
61 (28) 20 (77,8) 220 (100)
66 (30) 22 (83,4) 236 (107,1)
70 (32) 23 (89,0) 251 (114,2)
74 (34) 24 (94,5) 267 (121,4)
79 (36) 26 (100,0) 283 (128,7)
83 (38) 27 (105,6) 299 (135,9)
88 (40) 29 (111,0) 315 (143,0)
92 (42) 30 (116,8) 330 (150,0)
97 (44) 32 (122,2) 346 (157,1)

101 (46) 33 (127,9) 362 (164,3)
105 (48) 35 (133,3) 378 (171,5)
110 (50) 36 (139,0) 393 (178,6)
114 (52) 38 (144,6) 410 (186,0)
119 (54) 39 (150,0) 425 (193,0)
123 (56) 41 (155,7) 440 (200,0)
127 (58) 42 (161,1) 457 (207,3)
132 (60) 44 (166,7) 472 (214,2)
135 (62) 45 (172,3) 488 (221,7)
141 (64) 46 (177,9) 503 (228,3)
145 (66) 48 (183,4) 520 (235,9)
149 (68) 49 (188,9) 535 (243,0)
154 (70) 51 (194,5) 551 (250,0)
158 (72) 52 (200,0) 567 (257,2)
163 (74) 54 (204,9) 582 (264,2)
167 (76) 55 (211,6) 599 (271,8)

N
lbs
(kg)

Val. nom. N
gal 

(litri)

Val. nom. N
lbs 
(kg)

171 (78) 57 (216,5) 613 (278,3)
176 (80) 58 (222,1) 360 (285,8)
180 (82) 60 (227,9) 645 (292,8)
185 (84) 61 (233,3) 661 (300,0)
189 (86) 61 (233,3) 677 (307,5)
194 (88) 63 (242,2) 692 (314,1)
198 (90) 66 (250,0) 709 (321,7)
202 (92) 67 (255,7) 723 (328,3)
207 (94) 69 (261,2) 740 (335,8)
211 (96) 70 (266,7) 755 (342,7)
216 (98) 71 (272,0) 771 (350,0)

220 (100) 73 (278,0) 787 (357,4)
224 (102) 74 (283,7) 802 (364,2)
229 (104) 75 (285,5) 819 (371,8)
233 (106) 77 (294,2) 834 (378,3)
238 (108) 79 (300,0) 850 (386,0)
242 (110) 80 (305,6) 866 (393,0)
246 (112) 82 (311,1) 881 (400,0)
251 (114) 83 (316,5) 889 (407,5)
255 (116) 85 (322,1) 913 (414,3)
260 (118) 86 (328,0) 928 (421,0)
264 (120) 87 (333,0) 943 (428,0)
268 (122) 89 (339,0) 961 (436,0)
273 (124) 90 (344,0) 967 (443,0)
277 (126) 92 (350,0) 992 (450,0)
282 (128) 94 (356,0) 1,107 

(457,0)
286 (130) 95 (361,0) 1,025

(465,0)
291 (132) 96 (367,0) 1,038

(471,0)
295 (134) 98 (372,0) 1,053

(478,0)
299 (136) 99 (378,0) 1,069

485.0

N
lbs
(kg)

Val. nom. N
gal 

(litri)

Val. nom. N
lbs 
(kg)

304 (138) 101 (384,0) 1,086
(493,0)

308 (140) 102 (389,0) 1,002
(500,0)

313 (142) 104 (394,0) 1,117
(507,0)

317 (144) 105 (400,0) 1,135
(515,0)

321 (146) 107 (406,0) 1,148
(521,0)

326 (148) 108 (411,0) 1,166
(529,0)

330 (150) 110 (417,0) 1,179
(535,0)

341 (155) 113 (431,0) 1,221
(554,0)

352 (160) 117 (445,0) 1,261
(572,0)

363 (165) 120 (458,0) 1,298
(589,0)

374 (170) 124 (472,0) 1,338
607.0

385 (175) 128 (486,0) 1,377
625.0

396 (180) 132 (500,0) 1,417
(643,0)

407 (185) 135 (514,0) 1,455
(660,0)

418 (190) 139 (527,0) 1,496
(679,0)

429 (195) 142 (541,0) 1,534
(696,0)

440 (200) 146 (556,0) 1,574
714.0

Densitate:  10.65 lb/gal (1,28 kg/l), adică aprox.   61 lbs (28 kg) N la 220 lbs (100 kg) îngrăşământ lichid, respectiv  
79 lbs (36 kg) N la 26 gal lqd (100 litri) îngrăşământ lichid la  
41 - 50 °F (5 - 10 °C)
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Anexă

Cuplu de strângere

 INDICAŢIE

• Cuplurile reprezintă doar valori de referinţă şi au valabilitate generală. Prioritate au datele 
concrete din locurile corespunzătoare din manualul de exploatare.

• Şuruburile şi piuliţele nu trebuie să fie tratate cu lubrifianţi, deoarece aceştia modifică valoarea 
coeficientului de frecare.

Şuruburi metrice

Cupluri de strângere - şuruburi metrice în ft lb (Nm)
Di-

men-
siune
ø mm

Pas
mm

Varianta de şuruburi – clase de rezistenţă Piuliţe de 
roată4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

3 0.50 0,7 (0,9) 0,8 (1,1) 1,3 (1,8) 1,9 (2,6) 2,2 (3,0)

4 0.70 1,2 (1,6) 1,5 (2,0) 2,3 (3,1) 3,3 (4,5) 3,9 (5,3)

5 0.80 2,4 (3,2) 3,0 (4,0) 4,5 (6,1) 6,6 (8,9) 7,7 (10,4)

6 1.00 4,1 (5,5) 5,0 (6,8) 7,7 (10,4) 11,3 (15,3) 13,2 (17,9)

7 1.00 6,9 (9,3) 8,5 (11,5) 12,7 (17,2) 18 (25) 22 (30)

8 1.25 10,0 (13,6) 12,4 (16,8) 18 (25) 27 (37) 33 (44)

8 1.00 10,7 (14,5) 13 (18) 20 (27) 30 (40) 35 (47)

10 1.50 19,6 (26,6) 24 (33) 37 (50) 54 (73) 63 (86)

10 1.25 21 (28) 26 (35) 39 (53) 58 (78) 67 (91)

12 1.75 34 (46) 41 (56) 64 (86) 94 (127) 110 (148)

12 1.25 37 (50) 46 (62) 70 (95) 103 (139) 120 (163)

14 2.00 54 (73) 66 (90) 101 (137) 148 (201) 173 (235)

14 1.50 58 (79) 71 (96) 111 (150) 162 (220) 190 (257)

16 2.00 83 (113) 104 (141) 158 (214) 232 (314) 272 (369)

16 1.50 89 (121) 111 (150) 169 (229) 248 (336) 290 (393)

18 2.50 116 (157) 143 (194) 226 (306) 321 (435) 375 (509)

18 1.50 131 (178) 162 (220) 254 (345) 362 (615) 424 (575) 221 (300)

20 2.50 164 (222) 203 (275) 319 (432) 454 (615) 530 (719)

20 1.50 183 (248) 226 (307) 356 (482) 507 (687) 593 (804)

22 2.50 225 (305) 277 (376) 370 (502) 622 (843) 728 (987)

22 1.50 249 (337) 307 (416) 482 (654) 688 (932) 804 (1090) 376 (510)

24 3.00 282 (383) 350 (519) 549 (744) 800 (1080) 915 (1240)

24 2.00 310 (420) 383 (519) 600 (814) 860 (1160) 1,000 (1360)

27 3.00 419 (568) 519 (703) 740 (1000) 1,160 (1570) 1,360 (1840)

27 2.00 454 (615) 560 (760) 885 (1200) 1,300 (1700) 1,470 (1990)

30 3.50 569 (772) 730 (995) 1,100 (1500) 1,570 (2130) 1,840 (2500)

30 2.00 630 (850) 780 (1060) 1,230 (1670) 1,750 (2370) 1,760 (2380)
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Şuruburi în ţoli

Cupluri de strângere - şuruburi în ţoli în ft lb (Nm)
Diametrul şurubului Rezistenţă 2 Rezistenţă 5 Rezistenţă 8

Nici un marcaj pe cap 3 marcaje pe cap 6 marcaje pe cap
Ţoli mm Filet brut Filet fin Filet brut Filet fin Filet brut Filet fin

1/4 6.4 4,1 (5,6) 4,7 (6,3) 6,4 (8,6) 7,2 (9,8) 9,0 (12,2) 10,0 (13,5)

5/16 7.9 8,0 (10,8) 9,0 (12,2) 13,0 (17,6) 14,0 (19,0) 18,0 (24,4) 20,0 (27,1)

3/8 9.5 15,0 (20,3) 17,0 (23,0) 23,0 (31,2) 26,0 (35,2) 33,0 (44,7) 37,0 (50,2)

7/16 11.1 25,0 (33,9) 27,0 (36,6) 37,0 (50,2) 41,0 (55,6) 52,0 (70,5) 58,0 (78,6)

1/2 12.7 35,0 (47,5) 40,0 (54,2) 57,0 (77,3) 64,0 (86,8) 80,0 (108,5) 90,0 (122,0)

9/16 14.3 50,0 (67,8) 60,0 (81,3) 80,0 (108,5) 90,0 (122,0) 115,0 (156,0) 130,0 (176,3)

5/8 15.9 70,1 (95,0) 80,0 (108,5) 110,0 (149,1) 125,0 (169,5) 159,0 (216,0) 180,0 (244,0)

3/4 19.1 125,0 (169,5) 140,0 (189,8) 200,0 (271,1) 220,0 (298,3) 280,0 (380,0) 315,0 (427,0)

7/8 22.2 130,0 (176,3) 145,0 (196,6) 320,0 (433,9) 350,0 (474,5) 450,0 (610,0) 500,0 (678,0)

1 25.4 190,0 (257,6) 205,0 (278,0) 480,0 (650,8) 530,0 (718,6) 675,0 (915,2) 750,0 (1017)

1 1/8 28.6 265,0 (359,3) 300,0 (406,8) 600,0 (813,5) 670,0 (908,4) 960,0 (1302) 1,075 (1458)

1 1/4 31.8 375,1 (508,5) 415,0 (562,7) 840,0 (1,139) 929 (1,261) 1,360 (1844) 1,500 (2034)

1 3/8 34.9 490,0 (664,4) 560,0 (759,3) 1,100 (1491) 1,250 (1695) 1,780 (2414) 2,030 (2753)

1 1/2 38.1 650,0 (881,3) 730,0 (989,8) 1,450 (1966) 1,650 (2237) 2,307 (3128) 2,670 (3620)

Şuruburi din oţel superior

Cupluri de strângere - şuruburi din oţel superior în ft lb (Nm)
Dimensiune

ø mm
Pas
mm

Varianta şuruburilor
Clasa de rezistenţă 50 Clasa de rezistenţă 70 Clasa de rezistenţă 80

5 0.80 1,3 (1,7) 2,6 (3,5) 3,5 (4,7)

6 1.00 2,2 (3,0) 4,4 (6,0) 5,9 (8,0)

8 1.25 5,2 (7,1) 12 (16) 16 (22)

10 1.50 10 (14) 24 (32) 32 (43)

12 1.75 18 (24) 41 (56) 55 (75)

16 2.00 44 (59) 100 (135) 133 (180)

20 2.50 84 (114) 207 (280) 273 (370)

24 3.00 146 (198) 336 (455) 446 (605)

30 3.50 290 (393) 774 (1050) 1,000 (1400)
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Recipient de dozare HORSCH 
Leeb
Recipientul de dozare HORSCH Leeb este 
utilizat pentru setarea şi testarea aparatelor de 
pulverizare agricole. Înainte de a începe măsurarea, 
stropitoarea de câmp care trebuie calibrată trebuie 
umplută cu apă curată. Apoi deschideţi duzele cu 
setările dorite pentru răspândirea agentului de 
protecţie a plantelor. La setare şi verificare, toate 
duzele trebuie deschise întotdeauna.

Determinarea debitului de răspândire 
în l/ha

Pentru determinarea cantităţii administrate se 
ţine recipientul de dozare HORSCH Leeb la o 
distanţă faţă de duze de 20 in. (50 cm) timp de 30 
de secunde şi la o distanţă faţă de duze de 10 in. 
(25 cm) timp de 60 de secunde sub o duză care 
pulverizează a stropitoarei de câmp. Pompa trebuie 
să fie pornită pe întreaga durată a perioadei şi 
cantitatea administrată setată pe terminal nu trebuie 
modificată. Apoi puneţi recipientul de dozare pe o 
suprafaţă plană. Nivelul lichidului indică debitul de 
răspândire măsurat la viteze diferite de deplasare.

Exemplul indică: 16 gal lqd/ac (150 l/ha) la 7.5 mph 
(12 km/h) sau 21 gal lqd/ac (200 l/ha) la 5.6 mph 
(9 km/h) etc.

 ¾ Cantitate prea mare administrată, coborârea 
presiunea de injectare.

 ¾ Cantitate prea scăzută administrată, creşterea 
presiunea de injectare.

Selectarea duzelor şi controlul
Nivelul lichidului care indică, pe o parte a recipientului 
de dozare HORSCH Leeb cantitatea administrată în 
l/ha, indică simultan pe cealaltă parte a recipientului 
de măsurare mărimea duzei şi la ce presiune de 
injecţie, este atinsă această cantitate administrată. 

 ¾ La o distanţă faţă de duze de 20 in. (50 cm), 
dimensiunile respective ale duzei pot fi citite direct. 

 ¾ La o distanţă faţă de duze de 10 in. (25 cm), 
dimensiunile respective ale duzei trebuie 
înjumătăţite.

Exemplu: Nivelul precedent al lichidului indică faptul 
că la o distanţă faţă de duze de 20 in. (50 cm) se 
obţine cantitatea administrată dorită de 16 gal lqd/ac 
(150 l/ha) la aprox. 7 mph (12 km/h) cu dimensiunea 
duzei 04 (roşu) la aprox. 40 psi (2,7 bari) sau cu 
dimensiunea duzei 03 (albastru) la aprox. 70 psi (4,8 
bari) etc. Corespunzător la o distanţă faţă de duze 
de 10 in. (25 cm) se obţine cantitatea administrată 
de 16 gal lqd/ac (150 l/ha) la 7mph (12 km/h) cu 
dimensiunea duzei 02 (galben) la aprox. 40 psi (2,7 
bari) sau cu dimensiunea duzei 015 (verde) la aprox. 
70 psi (4,8 bari).

Toate valorile sunt valabile pentru apa cu o 
temperatură de 59°F (15°C) şi pentru presiunea 
măsurată la duză. De regulă, presiunea de injectare 
indicată la terminal este puţin mai mare, deoarece 
există pierderi de presiune între armături şi duze.
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Accesorii  10
Aderenţă  8
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Agent răcire motor  60
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Brichetă  132
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Buzunar de depozitare  108
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Domeniu frecvenţă radio  128,145
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211,212
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F
Fază lungă  112
Filtru  170
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Filtru aer recirculat  102,103,138
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Filtru de aer  88,89,140,281
Filtru de aer proaspăt  138
Filtru de aspirare  171,248,269,280,289
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170,171,248,256,269,279,289
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Frână de mână cu arc  116
Frână de serviciu  154
Frânare de probă  28
Frâne  153
Funcţii de comandă  115,205
Funcţii de stropire  115
Funcţionare motor  148
Furtun de presiune  201

G
Garanţie  8
Garnitură de pneuri  47,73
Garnitură din cauciuc  188,189
Geamuri cabină  119
Generator trifazic  95
Girofar  101
Golire, utilaj  289

H
HighPowerGear  71

I
Ieşire de urgenţă  125
Iluminare a spaţiului de lucru  101
Iluminare la deplasare  101
Îmbinări filetate  19,265
Înălţime de lucru  249
Înălţime de transport  29,33,37,41
Înălţime stropire  248
Încălzire  101,117
Încălzire scaun  108
Încărcătoare  158
Înclinaţie cotieră  107
Indicator sens de deplasare  112
Informaţii despre deplasare  113
Îngrijire  18
Instalare  28
Instalaţia frânei de serviciu  15,28
Instalaţie aer comprimat  92
Instalaţie de climatizare  
90,101,117,120,123,281,285
Instalaţie de frânare  15,69,204,282
Instalaţie de lumini  204
Instalaţie de spălare a geamurilor  92,112
Instalaţie electrică  14,255
Instalaţie hidraulică  204,286
Instalaţie hidraulică, curăţare  255
Instalaţie pentru semnalizare 
de avertizare  102
Intensitate amestecare  179,180
Întoarcere la capăt de rând  247
Întrerupător general pentru baterii  95,148

Întreţinerea curentă  18
Întreţinere curentă  69,268,279
ISOBUS  124

J
Jojă de ulei  59
Jug de susţinere  169

L
Lampă de citire  102,126
Lăţime de transport  12
Lăţimi parţiale  205
Lichid  225,231
Livrare la client  27
Loc de depunere timonerie  181,185
Lungime  29,33,37,41
Lungime totală  29,33,37,41

M
Manetă de deplasare  
115,116,151,152,153,156
Masă  47
Mecanism articulat  186
Membrană  190
Meniu Software  128,145,146
Mesaje de avertizare  161
Mod ECON  117,119
Mod pantă  115,156
Mod REHEAT  117,119
Mod Service  116
Mod Transport  116
Moduri de deplasare  155
Modurile de funcţionare BoomControl  183
Monitor  100
Monitorizare presiune  144
Montarea duzelor  190
Motor  59,149,280,284
Murdărire  256

N
NightLight  198,289
Nivel lichid  95

O
Ochiuri  170
Oglindă exterioară  101,131
Operare  160,203
Orificiu duză  170
Osii  71
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P
Pachet de răcire  88
Pachet de siguranţă  202
Pahar de dozare  169
Paralelogram  181,269
Parasolar  101,126
Parcare  203
Parte centrală  181
Pedală acceleraţie  125
Pedală de picior  100,125,150,151,152,154
Pedală frână de picior  125
Perforare  265
Piese de schimb  10,264
Pistol de spălare  168,169,201,240,241
Piuliţă tip baionetă  190
Piuliţe de roată  279
Placă de presiune  168,244,245
Plăcuţa de fabricaţie  40
Plafonieră  101,102,103
Pneuri  73
Pompă  267
Pompă centrifugală  166
Pompă cu membrană şi piston  223
Pompă de pulverizare  162,166,223
Pompă manuală  70
Pornire de la o sursă externă  158
Pornire motor  148
Post radio  145,146
PowerGear  71
Poziţie de transport  204
Poziţii în pantă  21
Prefaţă  8
Prefiltru de carburant  280
Preparate  243
Preparate fluide  242
Presiune  31,35,39,43,209,247,249
Presiune a aerului din anvelope  73
Presiune de lucru  31,35,39,43
Presiune de stropire  209,247,249
Presiune stropire, defecţiune  267
Presiune ulei  59
Prize  132
Prize ale cabinei  132
Prize electrice în bord  132
Prize USB  132
Proces de purjare  262
Protecţie contra coliziunii  181,186
Puncte de lubrifiere  270
Punerea în funcţiune  27,203
Putere baterie  95
Putere pompă  278

R
Rabatare  207
Rabatare în exterior  208
Rabatare în interior  208
Racord de aspirare  173,174,176,177
Racord de umplere  
165,173,174,176,177,235,240
Racord pentru aer comprimat  61,188,189
Racord tip baionetă  188,189
Racorduri de umplere  162
Radiator pentru ulei hidraulic  68
Radio  101,145
Receptor GPS  193,194
Recipient de apă proaspătă  162,165,173,174,
176,177,237,254,288,289
Recipient de siguranţă  96
Reducere distanţă  250
Regim de deplasare  150
Regim de funcţionare ECON  119
Regim de stropire  
124,209,225,227,231,233,247
Regim pentru câmp  155,161
Regim pentru drumuri publice  155,160
Regim radio  145
Reglaj oglindă  131
Reglare a spătarului  107
Reglare coloană de direcţie  110
Reglare distanţă faţă de spătar  106
Reglare greutate  105
Reglare înălţime  105,114
Reglare înclinaţie a scaunului  106
Reglare lungime  106,114
Reglare mecanică a ecartamentului  76
Reglare pe înălţime  281
Reglare ventilator  118
Remorcare  158
Reţea de bord 12 volţi  94,158
Rezervoare goale de preparat  246
Rezervor de apă pentru spălatul mâinilor  
162,165,290
Rezervor de carburant  62,284
Rezervor de presiune  14
Rezervor de soluţie  163,179,180,235,269
Rezervor de ulei hidraulic  66,280
Robinet cu 3 căi  174,175
Robinet cu 6 căi  174,175
Robinet de comutare  168,240,242,244,245
Roţi  28
Roţi / frâne  282
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S
Sarcină pe osie  47
Sarcină utilă  234,294
Scală de umplere  168
Scară de urcare  97,115
Scaun pasager  100,109
Scaun şofer  100,104
Schimbarea uleiului  67
Schimbare duze  190
Schimbare filtru AdBlue  64
Schimbare filtru Diesel  65
Scurgere rest  173,174,176,177
SectionBox  206
Securitatea  10
Segment de deplasare  252
Selectarea duzelor  214
Semnalizator luminos  112
Sens de deplasare  153
Senzor  247
Senzor cu ultrasunete  183
Senzor de ocupare scaun  104
Senzor de parcurs  247
Senzor de presiune  229
Separator apă  92
Service  9
Setare Service  115,116
Siguranţă de transport  184
Siguranţe  133,135
Sistem apă  269
Sistem cu cameră  128
Sistem de comandă a timoneriei  248
Sistem de control al climatizării  90
Sistem de evacuare gaze de eşapament  63
Sistem de filtrare cu aer în cabină categoria 4  
140
Sistem de iluminare  56
Sistem de iluminare cabină  102,126
Sistem de răcire  15,281,284
Sistem de reglare a patinării  154
Sistemul de circulare  187
Sită tip calotă  164,171,223,269
Soluţie NP  214,234,293
Soluţie pentru stropit  200,209,210,234,265
soluţionarea  120
Spălare canistră  168,244,245
Spumă  234
Stabilitate  21
Stabilitate piuliţe de roată  73
Starter  95
Ştergătoare  111
Stropire  249,250

Structura  54,162,163
Sudare  265
Supapă  188,189
Supapă Air  262
Supapă de comutare  188
Supapă de comutare pneumatică  189
Supapă de expansiune  90
Supapă membrană  190
Suport de unelte  96
Suport lombar  107
Suport senzor N  202
Suprafaţă rămasă  213
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