
�

Jūsų saugai 

Šiame naudojimo instrukcijos priede pateikiamos bendrosios elgsenos taisyklės, kaip padargą 
naudoti pagal paskirtį, ir saugumo technikos nuorodos, kurių būtinai privalote laikytis dėl 
savo saugos! 
Išvardyta daug punktų, tačiau kai kurie punktai nėra susiję tik su pristatytu padargu. 
Tačiau nuorodų santrauka Jums primins apie žinomas, tačiau dažnai nepaisomas saugos 
taisykles, susijusias su kasdieniu mašinos ir padargo naudojimu.

1.  Naudojimas pagal paskirtį 
Padargas pagamintas naudoti tik įprastiems žemės ūkio darbams (naudojimas pagal paskirtį).

Bet koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal paskirtį. Už dėl to patirtą žalą gamintojas neatsako. 
Rizika tenka vien tik naudotojui.
 
Naudojimas pagal paskirtį – tai taip pat ir gamintojo nustatytų eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
einamojo patikrinimo sąlygų. 

Padargą leidžiama naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti tik su tuo susipažinusiems ir apie pavojus 
informuotiems asmenims. Perduokite visus saugos nurodymus taip pat ir kitiems naudotojams. 

Laikykitės atitinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių ir kitų visuotinai pripažintų darbų 
saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių. 

Dėl savavališkai atliktų pakeitimų netenkama teisės į gamintojo atsakomybę už su tuo susijusią žalą.
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2.  Bendrosios saugumo technikos nuorodos ir nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklės 

Prieš pradėdami eksploatuoti kaskart patikrinkite padargą ir traktorių, ar jie yra saugūs važiuoti bei 
eksploatuoti!

Laikykitės bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!

Prie padargo pritvirtinti įspėjamieji ir nurodomieji ženklai suteikia svarbių nuorodų, kaip 
nepavojingai jį eksploatuoti. Jų laikantis bus užtikrinta Jūsų sauga!

Važiuodami viešojo susisiekimo keliais, laikykitės atitinkamų nuostatų!

Prieš pradėdami dirbti, susipažinkite su visais įrenginiais ir aktyvinimo elementais bei jų veikimu. 
Dirbant tai daryti jau yra per vėlu!

Naudotojo drabužiai turi gerai priglusti. Stenkitės nevilkėti laisvais drabužiais!

Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, mašina turi būti švari!

Prieš pradėdami važiuoti ir eksploatuoti padargą, patikrinkite artimą zoną! (Vaikai!) Atkreipkite 
dėmesį, kad būtų pakankamas matomumas!

Dirbant ir transportuojant būti ant darbo padargo draudžiama!

Padargus prikabinkite pagal taisykles ir tik prie tam skirtų įtaisų!

Prikabindami prie traktoriaus padargus arba atkabindami nuo jo, būkite ypač atsargūs!

Prikabindami ir atkabindami atraminius įrenginius nustatykite į tinkamą padėtį! (Stabilumas!)

Svorius visada tvirtinkite pagal taisykles tam skirtuose tvirtinimo taškuose!

Atkreipkite dėmesį į ašių apkrovas, bendrąją masę ir transportinius matmenis!

Patikrinkite ir pritvirtinkite transportavimo įrangą, pvz., apšvietimą, įspėjamuosius ir galimus 
apsauginius įtaisus!

Greitaveikių movų aktyvinimo lyneliai turi kaboti laisvai ir žemiausioje padėtyje neturi suveikti 
automatiškai!

Važiuodami niekada nepalikite vairuotojo vietos!

Dėl pakabintų arba prikabintų padargų ir balastinių svorių daroma įtaka važiavimo savybėms, 
valdomumui bei stabdymo efektyvumui. Todėl atkreipkite dėmesį į tai, kad valdomumas ir stabdymo 
efektyvumas būtų pakankami!

Važiuodami posūkiais, atsižvelkite į padargo siekį ir inercinę masę!
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Padargus eksploatuokite tik tada, kai visi apsauginiai įtaisai yra pritvirtinti ir nustatyti į apsauginę padėtį!

Būti darbo zonoje draudžiama!

Nebūkite padargo sukimosi ir pasukimo zonoje!

Hidraulinį sudedamą rėmą aktyvinkite tik tada, kai pasukimo zonoje nėra žmonių!

Ant pašalinės jėgos aktyvinamų dalių (pvz., hidrauliškai) yra suspaudimo ir nupjovimo vietų!

Greitaeigiuose padarguose su įrankiais su pavara nuo važiuojamojo rato juos pakėlus kyla pavojus 
dėl inercinės masės! Artinkitės tik tada, kai jei visiškai sustoja!

Prieš išlipdami iš traktoriaus, padargą nuleiskite ant žemės, išjunkite variklį ir ištraukite uždegimo raktą!

Kol mašina neapsaugota nuo riedėjimo stovėjimo stabdžiu ir (arba) neužfiksuota atraminėmis 
trinkelėmis, tarp traktoriaus ir padargo neturi būti žmonių!

Sudėtą rėmą ir kėlimo įtaisus užfiksuokite transportavimo padėtyje!

Prieš važiuodami keliais, pasukite ir užblokuokite dirvos tankintuvo griebtuvus!

Ženklintuvą užfiksuokite transportavimo padėtyje!
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2.1 Pakabinti padargai 

Prieš pakabindami padargus ant tritaškės pakabos arba nukabindami nuo jos, valdymo įtaisą 
nustatykite į padėtį, kurioje bus išvengta neplanuoto pakėlimo arba nuleidimo!

Esant tritaškio pakabinimo sistemai, turi būtinai sutapti traktoriaus ir padargo pakabinimo kategorijos 
arba jas reikia suderinti!

Tritaškės trauklių ir svirčių sistemos srityje dėl suspaudimo ir nupjovimo vietų kyla sužalojimo 
pavojus!

Aktyvinant išorinį tritaškės pakabinimo sistemos valdymo įtaisą, eiti tarp traktoriaus ir padargo 
draudžiama!

Kai padargas yra transportavimo padėtyje, visada atkreipkite dėmesį į tai, kad traktoriaus 

Tritaškė trauklių ir svirčių sistema šonuose būtų tinkamai užblokuota!

Važiuojant keliais su pakeltu padargu, valdymo svirtis turi būti užfiksuota, kad nenusileistų!
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2.2  Prikabinti padargai 

Užfiksuokite padargus, kad jie neriedėtų!

Atkreipkite dėmesį į maks. leistiną traukos ir sukabinimo įtaiso, svyruojamojo prikabinimo įtaiso 
arba prikabintuvo apkrovą!

Prikabindami grąžulą, atkreipkite dėmesį į tai, kad prikabinimo taške būtų pakankamai lankstumo!
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2.3  Darbo veleno režimas (tik darbo velenu varomuose padarguose) 

Naudokite tik gamintojo nurodytus kardaninius velenus!

Kardaninio veleno apsauginis vamzdis ir apsauginis piltuvas bei darbo veleno apsauga (taip pat ir 
padargo pusėje) turi būti pritvirtinti ir tvarkingos būklės!

Kardaniniuose velenuose atkreipkite dėmesį nurodytas vamzdžių užlaidus transportavimo ir darbinėje 
padėtyse!

Kardaninį veleną montuokite ir išmontuokite tik tada, kai darbo velenas ir variklis yra išjungti, 
o uždegimo raktas – ištrauktas!

Visada atkreipkite dėmesį, kad kardaninis velenas būtų tinkamai sumontuotas ir užfiksuotas!

Užkabinkite grandines ir užfiksuokite kardaninio veleno apsaugą, kad ji nesisuktų kartu!

Prieš įjungdami darbo veleną įsitikinkite, kad pasirinktas traktoriaus darbo veleno sūkių skaičius 
sutampa su leistinu padargo sūkių skaičiumi!

Naudodami sinchroninį darbo veleną, atkreipkite dėmesį į tai, kad sūkių skaičius priklauso nuo 
važiavimo greičio, o, važiuojant atbuline eiga, sukimosi kryptis yra atvirkštinė!

Prieš įjungdami darbo veleną, atkreipkite dėmesį į tai, kad padargo pavojaus zonoje nebūtų žmonių!

Niekada nejunkite darbo veleno, kai variklis išjungtas!

Dirbant su darbo velenu, besisukančio darbo arba kardaninio veleno srityje neturi būti žmonių!

Jei susidaro per didelis nuokrypis ir darbo veleno nebereikia, jį visada išjunkite!

Dėmesio! Išjungus darbo veleną, kyla pavojus dėl inercinės masės! Tuo metu nesiartinkite prie 
padargo per arti. Prie jo galima dirbti tik tada, kai jis visiškai sustos! Būtinai išjunkite variklį ir 
ištraukite uždegimo raktą!

Darbo velenu varomą padargą arba kardaninį veleną valykite, tepkite ar nustatykite tik tada, kai 
darbo velenas ir variklis yra išjungti bei ištrauktas uždegimo raktas!

Atjungtą kardaninį veleną padėkite ant tam skirto laikiklio!
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Išmontavę kardaninį veleną, ant darbo veleno galo uždėkite apsauginį gaubtą!

Galimus pažeidimus pašalinkite neatidėliodami. Niekada nedirbkite su pažeistu padargu!
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2.4  Hidraulinė sistema 

Hidraulinėje sistemoje yra didelis slėgis!

Prijungdami hidraulinius cilindrus ir variklius, atkreipkite dėmesį į tai, kad hidraulinės žarnos būtų 
prijungtos pagal reikalavimus!

Prijungdami prie traktoriaus hidraulinės sistemos hidraulines žarnas, atkreipkite dėmesį į tai, kad ir 
traktoriaus, ir padargo hidraulinėje sistemoje nebūtų slėgio!

Jei traktorius ir padargas sujungti hidraulinėmis funkcinėmis jungtimis, jungiamosios movos ir 
kištukai turi būti paženklinti, kad būtų išvengta valdymo klaidų! Dėl sukeistų jungčių atsiranda 
atvirkštinė funkcija (pvz., kelti / nuleisti) – nelaimingų atsitikimų pavojus!

Hidraulines žarnas reguliariai tikrinkite, o, atsiradus pažeidimams ir senėjimo požymiams, jas 
pakeiskite! Keičiamos žarnos turi atitikti techninius padargo gamintojo reikalavimus!

Ieškodami nuotėkio vietų, kad nesusižeistumėte, naudokite tinkamas pagalbines priemones!

Su dideliu slėgiu ištrykštantys skysčiai (hidraulinė alyva) gali prasiskverbti po oda ir sukelti sunkius 
sužalojimus! Patyrus sužalojimus, būtina iš karto kreiptis į gydytoją! lnfekcijos pavojus!

Prieš dirbdami prie hidraulinės sistemos, nuleiskite padargą, pašalinkite iš sistemos slėgį, išjunkite 
variklį ir ištraukite uždegimo raktą!
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2.5  Stabdžiai ir padangos 

Prieš važiuodami, kaskart patikrinkite, kaip veikia stabdžiai!

Reguliariai atlikite nuodugnias stabdžių sistemų patikras!

Stabdžių sistemos reguliavimo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik specializuotose dirbtuvėse 
arba pripažintose stabdžių tarnybose! Naudokite tik nurodytą stabdžių skystį ir keiskite jį pagal 
nurodymus!

Dirbdami prie padangų, atkreipkite dėmesį į tai, kad padargas būtų saugiai pastatytas ir apsaugotas 
nuo riedėjimo (atraminėmis trinkelėmis)!

Padangoms montuoti reikia pakankamų žinių ir tinkamo montavimo įrankio!
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Padangų ir ratų remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams tam skirtais 
montavimo įrankiais!

Reguliariai tikrinkite oro slėgį! Laikykitės nustatyto oro slėgio! 

•

•

2.6  Techninė priežiūra 

Remonto, techninės priežiūros ir valymo darbus atlikite, o veikimo sutrikimus šalinkite iš esmės tik 
tada, kai išjungta pavara ir nejuda variklis! Ištraukite uždegimo raktą!

Reguliariai tikrinkite, ar tvirtai priveržti varžtai bei veržlės, ir, jei reikia, priveržkite!

Atlikdami pakelto padargo techninės priežiūros darbus, visada jį užfiksuokite tinkamais atraminiais 
elementais!

Keisdami darbo įrankius su pjovimo briaunomis, naudokite tinkamą įrankį ir pirštines!

Tinkamai utilizuokite alyvą, tepalus ir filtrus!

Prieš atlikdami darbus prie elektros įrangos, visada atjunkite srovės tiekimą!

Atlikdami traktoriaus ir pakabintų padargų elektrinio suvirinimo darbus, nuo generatoriaus ir 
akumuliatoriaus atjunkite kabelius!

Dujų rezervuarams pripildyti naudokite tik azotą – sprogimo pavojus!

Atsarginės dalys turi atitikti bent padargo gamintojo nustatytus techninius reikalavimus! Todėl savo 
saugai užtikrinti naudokite originalias atsargines dalis!
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2.7  Papildomos nuorodos: mechaninės sėjamosios 

Atlikdami sėklos normos bandymą, atkreipkite dėmesį į pavojingas vietas dėl besisukančių ir 
vibruojančių mašinos dalių!

Vaikščiojimui skirtus paviršius naudokite tik pripildydami. Eksploatuojant ant sėjamosios važiuoti 
draudžiama!

Važiuodami keliais, apsaugokite arba nuimkite ženklintuvo iki sudygimo vėžės diskus arba juos 
nuimkite!

Pripildydami sėkladėžę, laikykitės padargo gamintojo nuorodų!

Ženklintuvą užfiksuokite transportavimo padėtyje!

Į sėkladėžę nedėkite jokių dalių maišymo velenėlis sukasi net ir manevruojant!

Atkreipkite dėmesį į leistiną pripildymo kiekį! 
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