ŽACÍ_ ÚSTROJÍ_ BEZPRSTOVÉ - 1118
I- POUŽITÍ
Žací útrojí bezprstové ŽÚ - 1118 je určeno k sečení vzrostlýh udržovanýh i
neudržvanýh tenkostéblýh polníh a lučníh porostů, pro práci v zahradnictví,
sadech, parcíh atd.

II. TECHNICKÝ_ POPIS

Žací ústrojí bezprstové se skládá z kosy spodní, kosy
horní, přidržovačů, plazů, vodítek a spojovacího materiálu.
Žací ústrojí se připojuje k náhonu pomocí dvou šoubů M
14x1,5 s kuželovou dosedací plochou. Ke spojení mezi čepem
kliky

a

kosou

slouží

kulisa,

která

se

na

horní

kosu

přišroubuje dvěma šouby M 8x16.

III. TECHNICK_ ÚDAJE
Krok
Šířka záběru
Délka
Výška

mm
1118 mm
270 mm
60 mm

Šířka
Nastavení výšky

1118 mm

Strniště
Hmotnost

54

40-70 mm
11,5 kg

Žací ústrojí bezprstové se dodává pro malotraktor VARI dle
požadavku v šířce záběru / mm / 815, 865, 915, 966, 1016, 1118.
Hmotnost se pohybuje dle šířky záběru žacího ústrojí od 8 do
11,5 kg.
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IV. BEZPEČOSTNÍ PŘEDPISY
1. Obsluha musí dbát toho, že všechny zásahy, opravy a montáž se
mohou provádět pouze při vypnuté nebo odmontované žací liště.
2. Je zakázáno očistit a zasunout kosu rukou, je k tomu nutno
používat vhodných pomůcek např. dřevěných předmětů. Žací
ústrojí musí být přenášeno, převáženo a uskladněno v ochranném
pouzdru.
3.

Za chodu stroje je zakázáno zdržovat se v pracovním

okruhu žacího ústrojí.

V. NÁVOD K OBSLUZE
Připojení žacího ústrojí k náhonu

Desku náhonu přiložíme shora k nosnému dílu žacího ústrojí
a spojíme dvěma šrouby M 14x1,5. Kulisu, která je součástí
náhonu přišroubujeme na horní kosu žacího ústrojí dvěma šrouby
M 8x16 s pružnou podložkou tak, aby čep kliky náhonu zapadl do
drážky kulisy /viz. přiložený výkres /.
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VI. ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ
Po 1 až 2 hodinách provozu je nutné namazat pohyblivé části
žacího ústrojí /tmavý olej OD 8/. Kontrolujte správné dotažení
všech šroubů a matic, zvláště během prvních 50 hodin provozu.
Důležité je kontrolovat naostření nožů, poškozené nože ihned
vyměňte.
Vyjmutí horní kosy se provádí náledovně: odšroubujeme kulisu
z kosy a kulisu sejmeme - povolíme samojistící matice přidržovače,
potom mírným poklepem gumovou palicí z jedné či z druhé strany
vysuneme horní kosu.
Zpětná montáž: nejprve zasuneme ze strany horní kosu do
vodítek a žací ústrojí seřídíme. Žací ústrojí seřizujeme i je-li
vedení kosy po delším provozu opotřebené.
Nejprve povolíme 8 ks šroubů vodítek /10/ a matice /18/.
Posuneme horní kosu /2/ před vi spodní /3/ o 1 - 3 mm. Obě kosy
stáhneme na okrajích přes nože svěrkami. Všechny kluzné plochy
namažeme tukem. Vodítka /5/ natlačíme na sraženou hranu nosníku
horní kosy /2/ a lehce dotáhneme šrouby vodítek /10/. Poté
posuneme přidržovač /4/ k přední hraně kluzných desek /16/ a opět
lehce přitáhneme samojistící matice /18/. Dotáhneme šrouby vodítek
a přidržovač seřídíme maticemi M 10 /18/ tak aby po našroubování
kulisy na horní kosu /2/ bylo možno pohyb kosy vyvolat tahem ruky.
K zajištění co nejvíce spokojenosti s našimi výrobky po
dlouhou dobu je nutné věnovat žacímu ústrojí náležitou péči co se
týče údržby a ošetřování.

Dbejte proto těchto pokynů:
U nových žacích ústrojí po 1 hodině provozu překontrolujte
seřízení žací lišty.
Kontrolujte dotažení šroubů v průběhu sečení a dbejte na to,
aby všechny dosedací a připojovací plochy byly čisté.
Po delším odstavení žací lišty tyto plochy lehce
nakonzervujte konzervačním olejem a chraňte proti povětrnostním
vlivům.
-3-

VII. SEZNAM SOUČÁSTÍ

Poz

Název

Číslo dílce

KS Obj.
č.

1 A

Nůž 930-2/t2

532 154 001 A

19 132 509

1 B

Nůž 930-3/t2

532 154 001 B

3 132 515

1 C

Nůž 930-2/t3

532 154 001 C

22 132 508

2

Kosa horní

532 9 5049 002 8

1 132 516

3

Kosa spodní

532 154 003

1 132 517

4
5

Přidržovač
Vodítko

532 0 5042 024 8
532 0 5030 079 8

6 132 500
12 132 510

6

Držák plazu

532 0 5060 009 8

2 132 501

7
8

Plaz
Nýt 5 x 12

532 0 5060 008 8
ČSN 022311

2 132 518
38 132 519

9
10

Nýt 5 x 1 8
Šroub M8 x 20

ČSN 022311
ČSN 021143.50

42 129 519
16 105 501

11
12

Podložka 8,4
Šroub M8 x 25

ČSN 021702.15
ČSN 021319.05

20 131 517
2 132 520

13
14

Matice M8
Šroub M8 x 35

ČSN 021401.25
ČSN 021319.05

4 104 572
2 150 541

15

Nýt 5 x 14

ČSN 022301

16
17

Kluzná deska
Šroub M10 x 35

532 154 016
ČSN 021326.05

6 132 521
6 132 522

18

Matice MlO sam.

ČSN 021492.25

6 195 527

19

Podložka

532 154 019

6 132 523
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24 129 518

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. U dodaného výrobku výrobce odpovídá za konstrukci,
funkci, jakost a účelnost žacího ústrojí. A to
jen za podmínek, že s žacím ústrojím je zacházeno podle
návodu k obsluze, jež je nedílnou součástí každého
žacího ústrojí.
2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným
opotřebením žacího ústrojí, špatným seřízením
nebo neodbornou obsluhou, případně na poškození
zppůobené odběratelem nebo třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárií žacího ústrojí, jež nebyla
způsobena závadou vzniklou u výrobce, nebo jakýmkoli
zásahem do konstrukce žacího ústrojí bez
souhlasu výrobce.
4. Záruční doba dva roky.

Pokyny k objednání náhradních dílů
Při objednávání náhradních dílů uveďte pro snazší
identifikaci:
- typ žacího ústrojí
- výrobcem určené "číslo dílce" v seznamu součástí a její
název
- počet objednaných kusů u každé položky zvlášť
- přesnou adresu, případně telefonní číslo
- pokud si nebudete jisti svojí správnou identifikací
součásti, zašlete poškozenou součást servisnímu středisku
nebo výrobci.
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