Návod k provozu
Kultivátor
blue bird 3 GR (F)

Před uvedením přístroje do provozu byste si měli pečlivě přečíst - a respektovat - tento návod
k provozu a bezpečnostní pokyny („Pro Vaši bezpečnost“).
Obsluhující osoba musí být školením kvalifikována pro použití a údržbu stroje i z hlediska
bezpečnostních požadavků a musí být poučena o nebezpečích. Předejte veškeré bezpečnostní
pokyny dále i ostatním uživatelům.
Je nutné dodržovat platné předpisy pro předcházení úrazům i ostatní všeobecně uznávané
bezpečnostně technické předpisy, pravidla o ochraně zdraví při práci a právní předpisy pro
silniční provoz.
Dbejte „výstražných znamení“!
Pokyny v tomto návodu s tímto symbolem a výstražný znak
na přístroji varují před nebezpečím! (Vysvětlení výstražných
znaků viz příloha „Piktogramy“.)
Ztráta záruky
Kultivátor je vyroben výhradně pro běžné zemědělské použití. Jiné použití platí jako
nepřiměřené a za škody z něj vyplývající se neručí.
K použití přiměřenému určení patří také dodržování předepsaných podmínek pro provoz,
údržbu a opravy: např. omezení počtu kW/PS i výhradní používání originálních náhradních dílů.
Při použití cizího příslušenství a/nebo cizích dílů (díly podléhající opotřebení a náhradní díly),
které nebyly schváleny firmou Rabe, zaniká veškerá záruka.
Svévolné opravy popř. změny na přístroji vylučují ručení za takto vzniklé škody.
Eventuální reklamace při dodání (přepravní škody, úplnost) musí být okamžitě písemně
nahlášeny.
Nároky ze záruky i záruční podmínky, které se musí dodržovat, popř. vyloučení ručení se řídí
našimi dodacími podmínkami.

Technické údaje

(Právo na změny vyhrazeno)

Kultivátor blue bird GR
Hmotnost
Typ

GR 3000
GRF 3000
GR 4500
GRF 4500

Počet
hrotů

Pracovní
šířka cca
cm

13

300

19

450

Výška
rámu cca
cm

Kultivátor

71

815

76

1192

71

1223

76

1774

pro traktor do
kW/PS

Tažná lišta
s tyčovým
hutnícím
válcem Ř
540 mm

nožové
rotační
kypřidlo

670

605

118 (160)

1000

910

170
(230)

Přepravní šířka 3,0 m.
Hladina hluku: < „70 dB(A)“
Vybavení: Typ GR - tuhé hroty se střižnými šrouby jako pojistkou proti přetížení
Typ GRF - odpružené hroty s automatickým zpětným vedením
Dvoubřitá radlice o šířce 13 cm (volitelně s tvrdým plasmovým povlakem, obr. 12) nebo radlice „husí noha“ o šířce 26 cm (obr. 13), radlice Quick Fix o šířce 26 cm nebo 11 cm s možností
rychlé výměny (obr. 14).
GR (F) 4500 je možné hydraulicky zatáhnout na šířku méně než 3 m (dvojčinně) - hydraulické
blokování. Tříbodový závěs Kat.II (3,0 m), Kat.III (4,5 m).
Dodatečné vybavení: Tažná lišta s tyčovým hutnícím válcem Ř 540 mm, nožové rotační
kypřidlo, podpěrná kola 185 R 14 C (potřebná při kombinaci s nožovým rotačním kypřidlem),
osvětlovací jednotka.
Výstražné značky (piktogramy)
Výstražné symboly upozorňují na možná místa nebezpečí, slouží bezpečnosti všech osob, které
mají s kultivátorem „co do činění“.
Vysvětlení těchto symbolů viz příloha „Vysvětlení výstražných značek (piktogramy)“, jejich
umístění viz dole (6 mimo jiné = pořadové číslo ve „Vysvětlení“, r = pravá strana přístroje, l =
levá strana přístroje).
Chybějící výstražné značky nahraďte.
1, 2, 3, 16, 21
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Bezpečnostní pokyny
Při připojování a odpojování nesmí nikdo
stát mezi traktorem a přístrojem, také při
obsluze vnějšího ovládání hydrauliky nevstupujte do tohoto prostoru mezi traktor a
kultivátor! Nebezpečí zranění!
Před připojením a odpojením nastavte regulaci hydrauliky traktoru do „Regulace polohy“!
Před každým uvedením traktoru a kultivátoru do provozu zkontrolujte jejich provozní a jízdní bezpečnost!
Dbejte na dostatečnou bezpečnost řízení,
přední náprava traktoru musí být dostatečně
zatížena!
V oblasti tříbodového závěsu a sklopných
bočních částí i u oje pro připojení válce je
nebezpečí zranění - zmačknutí, střih!
Nebezpečí zranění dobíhajícími hutnícími
válci, byl-li přístroj při rychlé jízdě zvednut!
Nevstupujte do prostoru dříve, dokud se
válce nezastaví!
Před obsluhou přístroje (zatažení / sklopení) popř. před najížděním dbejte na to,
aby se nikdo nenacházel v pracovní oblasti
přístroje!
Nastupování a spolujízda na přístroji i pobyt
v nebezpečné oblasti jsou zakázány!
Pro přepravu zablokujte řídicí ventily hydrauliky traktoru proti neúmyslné obsluze!
Před opuštěním traktoru spusťte přístroj
dolů, vypněte motor a vytáhněte klíčky ze
zapalování!
Nastavovací práce a údržbu provádějte jen
tehdy, je-li přístroj spuštěn zcela dolů!
Před prvním použitím - a po dlouhém
nepoužívání - zkontrolujte pevné dotažení
všech šroubů, dostatečné mazání ložisek
(a těsnost hydraulického zařízení popř. tlak
pneumatik)!
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Připojení
Dbejte na stejné přípojné rozměry (závěs
Kat.: traktor/kultivátor).
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Zkontrolujte tlak pneumatik traktoru.

1

Vodicí kloub traktoru:
- nastavit do stejné výšky,
- při použití do stran volný, při použití ve
svahu stranovou volnost pohybu omezit.
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Horní závěs upevnit tak, že při použití se od
traktoru ke kultivátoru mírně zvedá.
1

Předpisově zajistěte spojovací zařízení
(tříbodovou osu).
GR (F) 4500: Připojte hydraulické hadice
- dbejte na správné připojení (také hydr.
sklápěného nožového rotačního kypřidla).
Funkce „Zvedat“ - zatahovat
”Spustit“ – sklopit
Připojení kombinovaných přístrojů

1

Tažná lišta s tyčovým hutnícím válcem:
Rám (1/1) s upevňovací deskou (1/2), doraz
(1/3) a šroubovanou patku (1/4) upevněte
pomocí šroubů.

2

Nožové rotační kypřidlo:
Rám (1/1) s upevňovací deskou (1/2), doraz
(1/3) a šroubovanou patku (1/4) upevněte
pomocí šroubů.
Upevněte podpěrné vřeteno (2/1) a nastavovací vřeteno (2/2).
Pro připojení a odpojení hydraulických hadic
u GR(F) 4500 odtlakujte hadice - v „plovoucí“ poloze řídicího ventilu traktoru.
Odstavení přístroje
Sklopné kultivátory mohou být odstaveny v
zatažené (pro přepravu zajištěné) a sklopené poloze.
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Nožové rotační kypřidlo spusťte dolů až se
dotkne země.
(od kultivátoru odpojené nožové rotační
kypřidlo vždy odstavujte ve sklopené poloze.)
Hydraulické spojky chraňte před
znečištěním.
Dbejte na bezpečné postavení.
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Přepravní poloha (obr. 3)
GR (F) 3000: Rozšířené části na obou
stranách tažné lišty zatáhněte (bez obr.).
Podpěrná kola zatáhněte směrem dovnitř
(7/1).
Pozor: Nebezpečí skřípnutí!
GR (F) 4500: Zatažení je zajištěno odblokovatelným zpětným ventilem (4/1).
Zástrčku (8/1) dejte do spodní pozice.
3

Sklopné nožové rotační kypřidlo: Boční
části zajistěte zástrčkami (5/1), na nožovém
rotačním kypřidle přestavte pera směrem
dovnitř (6/1).
Při zatahování popř. zvedání kultivátoru
dbejte na dostatečný volný prostor při
otevřeném zadním skle!

1

Namontujte osvětlení a výstražné tabule (dle
předpisů o silničním provozu).
4

Tříbodový závěs traktoru stranově aretujte.
Zajistěte řídicí ventily traktoru.
Respektujte pokyny pro přepravu na straně
9!

1
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1
1
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Pracovní poloha
Sklopné kultivátory sklopte a zablokujte
zástrčkou (8/1).
GR (F) 3000: Rozšířené části na tažné liště
sklopte.
- u GR(F) 3000 vytočte kola ve vidlicovém
držáku směrem ven (7/1 = přepravní poloha).

1

Pozor: Nebezpečí zranění!
GR (F) 4500: Boční části na tažné liště a
tyčový hutnící válec se hydraulicky sklápějí
společně s bočními částmi kultivátoru.
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Přestavte podpěrná kola do pracovní polohy:
Použití
Při použití nedělejte ostré zatáčky - před
„couváním“ přístroj zvedněte.
Nezatěžujte kultivátor „tlačící tříbodovou
hydraulikou“.
Na horním závěsu nastavte rám kultivátoru
souběžně se zemí.
Při použití ve svahu omezte stranovou
volnost pohybu tříbodového závěsu.
Při kultivaci strnišť se doporučuje nepracovat
do takové hloubky, do jaké se bude později
orat;
to platí zvláště pro lehké až střední a lepivé půdy. Jsou-li vyjeté jízdní pruhy v poli
nebo je-li sláma v pruzích špatně rozložena,
dosáhne se diagonální jízdou zarovnání a
lepšího rozložení slámy.
Má-li být pole kultivováno dvakrát, je výhodné jet vzájemně šikmo a při první jízdě pracovat s plošším nastavením než podruhé.
2

3

... s tažnou lištou a tyčovým hutnícím válcem
(Tažnou lištu je možné použít i samostatně)
Tažná lišta a hroty jsou odpruženy a
samostatně nastavitelné šroubem.
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Podle půdy, pracovní hloubky, rychlosti a
organické hmoty nastavte tažnou lištu tak,
že bez problémů srovnává zemi - dbejte na
správné uspořádání obloukových vodítek
(9/1), která je možné stranově přesouvat.
Úhel náběhu tažné lišty (i světlost nosníku
lišty) nastavte šroubem (9/2) (s vřetenovou
maticí) a šroubem (9/3) nastavte hloubku /
tlak na půdu.

1
9

Tlak hrotů na půdu nenastavujte šroubem
(9/4) příliš silný, odpružení by při použití
nemělo jít na doraz.
6

3
17

... s nožovým rotačním kypřidlem
(Kultivátor vybavte dvoubřitými radlicemi
a podpěrnými koly; nikoliv posouvatelnými
středními radlicemi)
Kultivátorem jezděte se smíšenou regulací
popř. s regulací tažné síly.
Pracovní hloubku nastavte prostřednictvím
podpěrných kol (dodatečné vybavení).

2

1

Nastavte hloubku nožového rotačního
kypřidla (napínací mechanismus 10/1);
přizpůsobte úhel náběhu (šroub 10/2) např. trochu zvedněte přední řadu oblouků,
mají-li v kypré půdě tendenci se sunout
(šroub doleva).
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Na šroubu pro nastavení hloubky (10/1)
slouží vřetenová matice jako pojistka proti
přetočení - šroubem (10/3) nastavte tuhost
chodu šroubu pro nastavení hloubky („šroub
zajistěte“).
Okrajová pera (11/1) nastavte na nejlepší
efekt přihrnování.
Ochrana proti přetížení
Pevné i odpružené hroty jsou proti přetížení
chráněny střižným šroubem: pevné - střižný
šroub (15/1) M16x60 / 8.8 odpružené střižný šroub (16/3) M20x1,5x70 / 10.9

1
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Radlice
Dvoubřitá radlice (obr. 12) = šířka záběru 13
cm (volitelně s tvrdým povlakem),
Radlice „husí noha“ se středním břitem (obr.
13) = šířka záběru cca 26 cm.
Systém pro rychlou výměnu Quick-Fix
(obr. 14)
Úzká radlice = šířka záběru cca 11 cm,
radlice „husí noha“ = šířka záběru cca 26
cm.
Výměna se provádí lehkým poklepáním kladivem.
Špička zajišťovacího pera (14/1) musí pevně
zapadnout do otvoru radlice (14/2)!
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Nebezpečí zranění: Při výměně noste
ochranné rukavice (ostré hrany) a radlici
pevně držte!

1
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Údržba
Při práci na připojeném přístroji vypněte
motor a vytáhněte klíček ze zapalování!
Nepracujte na zvednutém přístroji!
Musí-li být zvednut, pak jej dodatečně
bezpečně zajistěte proti neúmyslnému klesnutí!
Před prácemi na hydraulickém zařízení
spusťte sklopený kultivátor zcela dolů a
zařízení odtlakujte!
Olej předpisově odstraňte! (hydraulický olej
na bázi minerálního oleje)
Po prvních cca 8 hodinách provozu dotáhněte veškeré šrouby a později
pravidelně kontrolujte jejich pevné dotažení
(střižné šrouby u pevných hrotů nedotahujte
příliš silně).
Rovněž po prvních hodinách provozu - a pak
pravidelně - kontrolujte ložiska podpěrných
kol a případně je nastavte = kuželíková
ložiska.
Všechna ložiska pravidelně promazávejte
pomocí mazacích čepů - např. zatahování,
každých 25 h: ložiska nožových hřídelí,
ložiska hutnících válců, kola, odpružené
hroty (vedení tyčí a bod otáčení - viz 16/1 a
16/2.
Olejujte klouby, nastavovací šrouby udržujte
v chodu.
Na odpružených hrotech nastavte bod
otáčení (16/2) „bez vůle“ a dbejte na to, aby
doléhaly opěrné šrouby (16/3).
U pevných hrotů používejte jako pojistku
proti přetížení (15/1) pouze střižné šrouby
s hodnotou 8.8 (M16x60; 8.8 - viz Seznam
náhradních dílů).
Hadicová vedení hydrauliky pravidelně
kontrolujte a v případě poškození popř.
zkřehnutí vyměňte (seznam náhradních
dílů).
Hadicová vedení podléhají přirozenému
stárnutí, doba použití by neměla přesáhnout
5-6 let.
Při čištění nesměřujte proud vody (zvláště
při tlakovém čištění) přímo na ložiska a
uložení.
Na odstaveném přístroji chraňte
prostředkem proti korozi radlice, nožové
hřídele (rotační nožové kypřidlo), oblouková
vodítka tažné lišty a hutnící válce, tukem
bez kyseliny konzervujte pístní tyče.
Opravte poškození laku.
Opotřebované dvoubřité radlice včas otočte
popř. vyměňte, používejte jen originální
radlice RABE, ty jsou přesné, pracují lépe a
vydrží déle.
Tlak pneumatik: --2,5 baru

1

3
1

2
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Pozor / přeprava
Uveďte přístroj do transportní pozice, zkontrolujte způsobilost pro přepravu.
Jízda na přístroji i pobyt v nebezpečné oblasti jsou zakázány!
Přizpůsobte rychlost přepravy poměrům na
komunikacích. Pozor v zatáčkách: Přípojné
přístroje vybočují!
Je nutné respektovat ustanovení pravidel o
silničním provozu. Podle pravidel o silničním
provozu je uživatel zodpovědný za bezpečné
spojení traktoru a přístroje při jízdě na
veřejných komunikacích.
Připojením přístroje nesmí být překročeno
povolené zatížení náprav, povolená celková
hmotnost a nosnost pneumatik (v závislosti na rychlosti a jejich tlaku). Pro zajištění
bezpečného řízení musí zatížení přední
nápravy činit minimálně 20% vlastní hmotnosti vozidla.
Maximální povolená přepravní šířka činí 3 m.
Při nadměrně širokých přístrojích musí být k
dispozici vyjímka.
Při připojení vepředu nesmí odstup mezi
předním koncem kultivátoru a středem volantu traktoru činit více než 3,5 m; bude-li
tento rozměr překročen, musí být provozovatelem provedena vhodná opatření, aby
bylo kompenzováno omezení výhledu při
výjezdech ze dvora, vjezdech na silnici a
křižovatkách. To je možné zajistit např. tak,
že doprovodná osoba dává řidiči potřebné
pokyny pro bezpečné řízení.
Z obrysu vozidla nesmí žádné části vyčnívat
tak, aby provoz ohrožovaly více než je
nevyhnutelné. Není-li možné přečnívání
částí předejít, musí být zakryty a zřetelně
označeny.
Bezpečnostní prostředky jsou nutné také
pro označení vnějších obrysů přístroje i pro
zabezpečení zadní části - např. červenobíle
pruhované výstražné tabule 423 x 423 mm.
Osvětlení je nutné, pokud přípojné přístroje
zakrývají světla traktoru nebo pokud to
vyžadují povětrnostní podmínky: např.
dopředu a dozadu, pokud přípojný přístroj
stranově přečnívá světla traktoru o více než
40 cm - nebo pro zajištění zadní části, je-li
odstup mezi koncovými světly traktoru a
koncem přístroje větší než 1 m.
Bude-li při připojení přístroje dopředu nutný
dodatečný pár světlometů (přičemž smí být
zapnut pouze 1 pár), je nutná vyjímka.
Zařízení pro osvětlení - s výstražnými tabulemi - je možné i dodatečně objednat od
firmy RABE.
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