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Bevezetés
Kedves vásárlónk,
a KMS törzstisztító első használatba vétele előtt kérem olvassa el ezt a használati utasítást!
A KMS törzstisztító gép a szőlőtőkék kitakarására, az alsó hajtások letörésére szolgál.

A KMS törzstiszttó első használatba vétele előtt kérem olvassa el ezt
a használati utasítást.

Rendeltetésszerű használat:

A KMS törzstiszttó a szőlőtőkék szárán növő hajtások eltávolítására szolgál.
Minden egyéb alkalmazás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és a tulajdonos saját
felelősségére történik.

Garancia:
A KMS- Rinklin törzstisztítóra a kisállítástól számított 2 év garanciát vállalunk.
A garancia nem érvényes a kopó alkatrészekre.
A gép egyedi átalakítása esetén elveszik a garancia érvényessége.

A használati utasítás a gép tartozéka és a gép eladása esetén át kell adni az új
tulajdonosnak.
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Biztonsági előírások

Ez a használati utasítás mindazokra érvényes, akik a KMS törzstisztítót felszerelik, beállítják,
kezelik, szállítják és karbantartják.

A törzstisztítót csak olyan személyek által szabad felszerelni, kezelni és
karbantartani, akik ismerik a munkavédelmi előírásokat!

Karbantartást és beállítást csak álló motornál szabad elvégezni!
A törzstisztító kezeléséhez csak egy ember szükséges. Használat közben senkinek nem
szabad a közelben tartózkodnia.
A biztonsági távolság 25m.
A motor indítása előtt meg kell arról győződni, hogy senki nem tartózkodik a gép
közelében és hogy a traktoron az összes vezérlőszelep ki van kapcsolva.

A hibás hidraulikus tömlőket és elektromos vezetékeket csak ugyanolyan, új
alkatrészekre szabad cserélni.
Karbantartás és beállítás után az összes védelmi berendezést újra fel kell szerelni.
A törzstisztító használata közben mindig figyelni kell, hogy a traktor stabilan álljon a
talajon.
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Használat alatt naponta ellenőrizni kell, hogy a verőszálak és a verőlapok megsérültek-e.
Sérült verőlapokat és szálakat nem szabad javítani, ki kell őket cserélni új alkatrészekre.
A traktor elhagyása előtt a motort és minden hidraulikus vezérlőszelepet ki kell
kapcsolni, valamint be kell húzni a kéziféket.
A törzstisztító kezelőjének védekeznie kell a por és piszok ellen.
Amennyiben a traktornak nincs fülkéje, legalább egy védőszemüveget hordjon!
A sorból kihajtás előtt a törzstisztítót ki kell kapcsolni.
Vigyázat, a törzstisztító szerszámok a kikapcsolás után nem állnak meg egyből!
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Használati követelmények

A törzstisztítót csak akkor szabad felépíteni egy traktorra, ha az a következő
követelményeknek eleget tesz:

Hidraulika: A törzstisztító működtetéséhez egy nyomó ág és egy szabad visszafolyó
szükséges.
A gép olajfogyasztása 18- 22Liter./perc, a maximális szállított olajmennyiség
nem lehet több 25 Liter./percnél.
A traktor olajnyomás szabályzó szelepét 180bar-ra kell beállítani.
A biztonságos működtetéshez mindenképp egy ellenállásmentes, szabad
visszafolyóra van szükség.
A visszafolyó ág nyomása max. 8 bar lehet.

Amennyiben a traktor nem felel meg valamennyi követelménynek,
a törzstisztító nem tud tökéletesen dolgozni és a gyártó sem vállal
garanciát a gépre.

6

A törzstisztító felépítése
Kereszttartó

Tartófej

Lengés
csillapító

Törzstisztító
Oszlop

Szorító vasak

Tartószelkezet
A törzstisztító felépítése:
• Csavarja fel a tartókonzolt a traktora.
• Csavarja fel az oszlopot a tartókonzolra. A tartó kampók miatt a lyukosztás automatikusan
stimmel. (M16x 50 csavarok)
• Rögzítsék a tartófejet az oszlopra.
• Állítsák fel a törzstisztítót és a kereszttartóval együtt tolják be a tartófejbe és rögzítsék a
lengéscsillapítót.
Steht der Stockputzer auf einem Abstellgestell, kann dies von einer Person allein
vorgenommen werden.
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Hidraulika bekötése
Hidraulika bekötése a traktorra:
A törzstisztítóhoz két hidraulika cső megy, amik a hajtáshoz szükségesek és nem szabad
őket felcserélni.
A vastag hidraulikacső a visszafolyó ág (a traktoron egy szabad visszafolyóra csatlakoztatni)
A vékony hidraulikacső a nyomó ág (a traktor vezérlőszelepére csatlakoztatni).
A további csövek az oszlop emelésére, döntésére, stb. valók.
Ezeket mindig párban kell bekötni, egy-egy kettős működésű vezérlőszelepre.

A csöveket úgy kell vezetni, hogy össze legyenek kötegelve, ne feszüljenek, ne legyenek
becsípődve és ne érhessenek hozzá a kerekekhez.
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A munkaszélesség és szög beállítása

Magasságállítás

Rögzítő csavarok

Mukavégzés szöge

Munkaszélesség

A KMS Törzstisztítónál többféle beállítási lehetőség létezik.
A munkaszélesség és a két tisztítófej szöge is beállítható.
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