OBRACEČ A SHRNOVAČ PÍCNIN
OP -1, OP -1.2
K SYSTÉMU VARI – TERRA

NÁVOD K OBSLUZE

Odbraceč a shrnovač pícnin OP-1 a OP-1.2. Je určen pro rozhození pokosených pícnin,
obracení pícnin, shrnování do řádků, vyhrabávání listí apod.
TECHNICKÝ POPIS
Rám je svařen z ocelových trubek a je uložen na dvoukolovém samořiditelném
podvozku. Pracovní ústrojí má příčný hrabicový pás tvořený dvěma klínovými
řemeny, které jsou v pravidelných roztečích spojeny příčkami s přišroubovanými
hrabicemi. Příčky jsou uloženy v ložiskách a mezi sebou propojeny vzpěrou.
Hrabicový pás se v rámu-stroje pohybuje na dvou párech řemenic. Stroj má na čelní
straně pracovního ústrojí plechový kryt. Pro zapojení obraceče s motorovou jednotkou
je ve středu zadní části domeček s náhonovým hřídelem, který se zasouvá do
domečku vývodového hřídele motorové jednotky. Zajištění domečků je pomocí
výsuvného čepu, který zapadá pro přepravní polohu do kulatého otvoru (vývodový a
náhonový hřídel do sebe nezabírají -pracovní ústrojí je v klidu), v pracovní poloze do
oválového otvoru (hřídele do sebe zabírají - pracovní ústrojí je zapnuto). Tímto oválným
otvorem je zajištěno kopírování terénu. Pojezdová kolečka jsou nezávisle výškové
stavitelná.
ZAPOJENÍ STROJE NA MOTOROVOU JEDNOTKU
Zapojení by se mělo provádět na rovném zpevněném terénu. Opěrná noha
obraceče se nastaví do takové výšky, aby byl spojovací domeček na stroji i na
motorové jednotce v jedné ose. Motorovou jednotkou se popojede vpřed, aby došlo k
zasunutí domečků do sebe. Opěrná noha se zajistí v nejvyšší poloze. Výsuvný čep se
zasune do kulatého nebo oválného otvoru. Tímto je stroj zajištěn proti vysunutí.
JÍZDA SE STROJEM S VYPNUTÝM PRACOVNÍM ÚSTROJÍM
- na krátkou vzdálenost - máčkneme na řídítka motorové jednotky tak, aby celý
obraceč byl v takové výšce, aby nedřel hrabicemi o terén
- na delší vzdálenost - přestavíme opěrná kola obraceče do takové výšky, aby
hrabice nedřely o terén
ROZHOZENÍ A OBRACENÍ POKOSENÝCH PÍCNIN
Z obraceče sejmeme řádkovací clonu. Opěrná kola nastavíme tak, aby se hrabice
lehce dotýkaly terénu. Podle druhu a objemu pokosené píce se nastaví potřebné otáčky
motoru, aby hrabicový pás co nejlépe pracoval. Při rozhazování se jezdí tak, aby řádek
ležel mezi opěrnými koly.
SHRNOVÁNÍ DO RÁDKÚ
Na stroj se nasadí řádkovací clona. Vzdálenost clony od stroje je závislá na objemu
píce. Nutno vyzkoušet a seřídit tak, aby stroj řádkoval kvalitně. Vše ostatní je
stejné jako u obracení.
VYHRABÁVÁNÍ LISTÍ, MECHU A POD.
Opěrná kola přestavíme do polohy, aby hrabice pročesávaly porost větší silou při
obracení. Vše ostatní je stejné jako u obracení. Vyhrabávnání můžeme provádět s clonou
nebo bez clony podle vlastního uvážení.

ÚDRŽBA STROJE
-ložiska náhonového hřídele mažeme maznicí na domečku mazacím tukem po 25-ti
hodinách provozu (maznice č. 1 viz. mazací plán)
- podle potřeby napnout napínací kladkou náhonový klínový řemen
- podle potřeby napnout klínové řemeny hrabicového pásu
-po skončení sezóny zkontrolovat dotažení šroubů, které stahují ložiskové
domečky na klínové řemeny hrabicového pásu -ložiskový domeček vodících
řemenic mazat mazacím tukem po 25-ti hodinách provozu (maznice č. 2 a 3 viz.
mazací plán)
Bezpečnost práce při údržbě a opravách stroje
- opravy, údržba a čištění stroje se smí provádět pouze při vypnutém motoru pohonné
jednotky
- spojování stroje s pohonnou jednotkou se smí provádět pouze při vypnutém motoru
- obsluha zodpovídá za bezpečnost osob nacházejících se v pracovním prosto ru stroje
- dodržovat obecně platné předpisy pro opravy a údržby na strojích z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI PRÁCI SE STROJEM
-stroj smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let prokazatelně seznámená s
pokyny bezpečnosti práce a návodem k obsluze -stroj obsluhuje jedna osoba,
ostatní osoby musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od obraceče, minimálně 10
m, aby nedošlo k úrazu
- obsluha musí dodržovat bezpečný odstup od pracovních orgánů daný řídítky
pohonné jednotky
-je nutné dávat zvlášť pozor na nezakrytované rotující části pracovního ústrojí
- při práci se strojem je zakázáno používat zpětný chod
-doporučujeme vybavit základní pohonnou jednotku bezpečnostním
zkratovým zařízením
- před zahájením práce je obsluha povinna zkontrolovat napnutí hrabicového pásu,
případně provést jeho napnutí pomocí napínacích šroubů
- je zakázána práce bez ochranných krytů
- při práci na svahu dbát zvýšené opatrnosti, max. svahová dostupnost 10°
-při práci v hořlavém prostředí musí obsluha dodržovat základní protipožární
opatření

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
- před uvedením stroje do provozu musí být obsluha prokazatelně seznámena s
návody k obsluze, jak stroje samotného, tak i energetického prostředku m.j. i v
oblasti požární bezpečnosti
- obsluha se řídí pokyny z obou návodů k obsluze a dbá na přístupnost hasících
prostředků dle obecně platných předpisů
- před započetím práce je obsluha povinna zkontrolovat požární bezpečnost stroje.
Zjištěné nedostatky ihned odstranit, totéž platí vyskytnou-li se nedostatky během práce
- denní kontrolou se musí sledovat, aby nedocházelo k namotávání či zanášení části
stroje materiálem

- nebezpečí tření, zahřívání a vznícení. Denně se musí odstranit závady – čistit
několikrát dle potřeby
- během práce, údržby a další činnosti kolem stroje je zakázáno v bezprostřední
blízkosti kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Opravy vyžadující použití
otevřeného plamene se musí provádět při obzvláštním opatření vycházejícím z
požárních a obecně platných předpisů a zvýšené opatrnosti
- mazací hmoty, které se nedostanou dovnitř mazacích míst, např. při úkapu či
přeplnění, se musí ihned do sucha vytřít
- obsluha musí být prokazatelně seznámena s obecně platnými předpisy v
oblasti požární bezpečnosti a specifických zvláštností v místních podmínkách
OCHRANA OBSLUHY PROTI HLUKU A VIBRACI
Všichni uživatelé tohoto typu stroje musí být prokazatelně seznámeni formou
návodu k použití s tím, že:
- práce s obracečem musí být pravidelně přerušována přestávkami a nesmí
přesáhnout úhrnnou dobu 70 minut za směnu u jednoho pracovníka
-v době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotnického hlediska, nesmí být
pracovník vystaven působení nadměrných vibrací a hluku -při profesionálním
používání (překročení citované maximální doby expozice)
bude příslušnému orgánu hygienické služby podán návrh na určení práce jako
rizikové z hlediska hluku a vibrací.

¨

Typ stroje

OP-1

OP-1.2

Typ stroje

OP-1

OP-1.2

Délka (mm)

950

950

Počet hrabic

9

10

Šířka (mm)

1400

1550

Rozteč hrabic
(mm)

300

300

Výška (mm)

800

800

Pracovní
rychlost

Hmotnost (kg)

60

66

Výkon
(ha/hoď)

Šířka záběru
(mm)

1000

1200

do 4 km/hoď
0,25-0,35

0,30-0,35

VARI a.s.

ZÁRUČNÍ LIST

Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou

Typové označení výrobku:
Výrobní číslo:
Datum expedice:

Výše uvedený výrobek byl včetně příslušné technické dokumentace bez závad předán zástupcem prodejny
uživateli. Uživatel byl řádně poučen o zásadách správné obsluhy a technické údržby.

Jméno a příjmení uživatele:................................................................................................................
Adresa uživatele: ..............................................................................................................................
Podpis uživatele:................................................................................................................................

Datum prodeje:.......................................................................................................................
razítka a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti a parametry uvedené
v návodu na použití, a že při dodávce je stroj kompletní.
2) Záruční doba poskytnutá výrobcem činí 24 měsíců od data prodeje obchod ní organizací prvnímu
uživateli.
3) Záruční nárok uživatele zaniká, jestliže:
- výrobku bylo nesprávně použito (k jinému účelu, přetížení, apod.)
- nebylo o výrobek řádně pečováno (uskladnění, obsluha, údržba)
- na výrobku byly nepovolanou osobou provedeny zrněny, opravy, násilné
či neodborné zásahy
- byla některá součást nahrazena neoriginální součástí
- vada vznikla havárií, pokud tato nevznikla prokazatelně vadou výrobku
- vada vznikla následkem přírodních jevů (kroupy, povodně, apod.)
4) Záruka nepokrývá výměnu dílu, které podléhají běžnému opotřebení vyplý
vajícího z jejich používání.
5) Reklamaci uplatňuje uživatel u prodejce, kde byl výrobek zakoupen nebo
přímo u výrobce. Vždy je nutné předložit řádně vyplněný záruční list.
6) Ostatní vztahy mezi výrobcem a uživatelem se řídí příslušnými ustanovení
mi platného Občanského zákoníku.

Výrobek odpovídá svoji konstrukcí požadavkům zákona č. 22/1997 Sb.
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace stroje oproti informacím v
tomto návodu k použití, které nemají vliv na funkci a na bezpečnost stroje, bez
předchozího upozornění a bez vystavení se jakýmkoliv závazkům.

MAZACÍ MÍSTA-MAZACÍ PLÁN

1) maznice ložisek náhonového hřídele mazat po 25-ti hodinách provozu

2) ložiskový domeček vodících řemenic pevný - na rámu
vlevo, mazat po 25-ti hodinách
provozu

3) ložiskový domeček vodících řemenic napínací- na rámu vpravo,
mazat po 25-ti hodinách provozu

4) maznice rejdového čepu pojezd, kola mazat dle potřeby aby se čep
nezadřel

