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Bevezetés
Tisztelt vásárlónk,
köszönjük, hogy a KMS fűmagvető vásárlása mellett döntött! Első használat előtt
kérem figyelmesen olvassa el a használati utasítst és figyeljen az előírások
betartására!
Gyerekeket és 16 év alatti személyeket távol kell tartani a géptől, használat alatt a
lombszívó közvetlen közelében tartózkodni tilos!
A gépet csak betanított személyzet kezelheti!
Működés közben legalább 1,5 méter biztonsági távolságot kell betartani!
A gép működése közben nem szabad karbantartó munkákat elvégezni!
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A forgó alkatrészeket kerülni kell!

Felhasználási terület/ rendeltetés
A KMS fűmagvető a szőlőültetvények sorai között a gyep kialakítására szolgál.
A KMS fűmagvető alkalmazásának ideje a vásárlótól függ.
A KMS fűmagvető működési elve nagyon egyszerű, megbízhatósága kiváló de nem
megfelelő alkalmazási stílussal nem kizárhatóak a gép sérülései sérülései.

Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia megszűnik!

Figyelmeztetések és biztonsági előírások

A KMS fűmagvető csak olyan személyzet által kezelhető, illetve
karbantartható, akik a munka- és balesetvédelmi előírásokkal tisztában
vannak!

Rendeltetésszerű használat:
A KMS fűmagvető kizárólag szőlőültetvényekben használható. Minden egyéb
alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
Karbantartások és beállítások csak álló traktornál lehetségesek!
Futó traktornál elegendő biztonsági távolságot kell betartani.
Indítás előtt meg kell győződni arról, hogy senki nem tartózkodik túl közel a géphez
és hogy a traktoron a vezérlőszelepek mind zárva vannak.
Minden használat előtt, különösen karbantartások után az összes csavarkötést
ellenőrizni kell!
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A munkagép elhagyása előtt a motort és az összes hidraulikus vezérlőszelepet ki
kell kapcsolni és a kéziféket be kell húzni.
Utcai közlekedés alkalmával a KRESZ szabályai érvényesek.

Használati követelmények
A KMS fűmagvetőt csak akkor szabad felépíteni, ha a vontató traktor a
következő követelményeket teljesíti:

Megfelel a vonatkozó munkabiztonsági és közlekedésbiztonsági előírásoknak

Amennyiben a munkagép nem felel meg ennek pontnak, nem tud a
KMS fűmagvető tökéletesen működni és a gyártó jótállása
megszűnik.

Jótállás
A KMS fűmagvető a gyártó a kiszállítástól számítva 1 év garanciát vállal.
A jótállás anyag és gyártási hibákra vonatkozik. A hidraulikus és elektronikus
alkatrészekre csak a beszállítóink által vállalt jótállási időszakban tudunk garanciát
vállalni.
A garancia nem vonatkozik kopó alkatrészekre (természetes kopás), illetve
piszkolódás, korrózió, hibás kezelés és külső behatások által okozott
meghibásodásokra.
Az eredeti állapot megváltoztatása esetén a garancia megszűnik.
Csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni.
A használati utasítás a gép tartozéka és eladás esetén az új tulajdonosnak a géppel
együtt át kell adni.

Meghajtás
A KMS fűmagvető gépcsaládnak 2 különböző kialakítása van.
Mechanikus talajról vezérelt gép
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A magok mennyiségi kiadagolását a talajról kapja, ezért figyelemmel kell eljárni
amikor a gépet vontatjuk. A meghajtás a talajról teljesen automatikusan
sebességarányosan adagolja a magokat.
A magok mennyiségét a sebességgel és az adagoló egység beállítószerkezetável
lehet szabályozni. Minden adagolón van egy állítócsúszka, mellyel a magok
mennyiségét lehet csökkenteni illetve növelni.
Hidraulikus szabályozású gép
A magok mennyiségi kiadagolását egy külön beszerelt hidromotor végzi, ennek
beállítása a mennyiségszabályozó blokkon elhelyezett tekerőgombbal lehetséges.
A magok mennyiségét az olajjal együtt lehet növelni.
Nyomóág

Visszafolyó ág

A magok mérete alapján is állítani tudjuk a gépet. A vetőegység állítókerekén levő
piros aktiválóstiftek kihúzásával lehet változtatásokat elérni. A keréken külön
jobboldalt és külön baloldalt is el vannak helyezve ezek a piros tüskék, melyeket
kihúzva illetbe betolva lehet használni. Kihúzva kikapcsoljuk, behúzva bekapcsoljuk
a kereket.
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 Amennyiben mindkét piros retesz betolva van, úgy a szerkezet mindennemű
gabonafélék vetésére illetve nagyobb magok vetésére alkalmas. (100 kg/ha
fölött)
 Amennyiben vagy a baloldali vagy a jobboldali piros retesz ki van kapcsolva,
úgy közepes méretű magok vetésére lehet használni.( 30-100 kg/ha)
 Amennyiben mindkét oldali retesz ki van kapcsolva, úgy nagyon finom magok
szórására alkalmas a gép. (30 kg/ha-ig)
Avetés mennyiségét még egy fizikai tolattyúval is változtatni tudjuk. Minden
vetőtagnál van egy ilyen tolattyú.
Ennek a csúszkának 4 állása van.
1. Teljes elzárás
2. Első racsni: kisméretű magokhoz
3. Második racsni: közepes méretű magokhoz
4. Utolsó racsni: nagyméretű magokhoz
Működés közben legalább 1,5 méter biztonsági távolságot kell betartani!
A traktor sebessége 3-5 km/h lehet.

Karbantartás és Ápolás
Napi ellenőrzések
 Csavarkötések állapotának ellenőrzése
 Zsírzóhelyek karbantartása
 Hidraulikacsövek kontrollálása
 Hidraulikaelemek állapotának ellenőrzése

Alkatrészekért és további információért forduljanak a forgalmazóhoz:

Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi Ipartelep 2506.,
Tel:79/578-612 Fax: 79/ 578613
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