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Mes džiaugiamės tapę jūsų žemės ūkio technikos tiekėjais! 

Su gerais norais, Laumetrio technikos efektyvumas žymiai padidins jūsų bendrus rezultatus. 

Geriausi linkėjimai, 

Laumetris 
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GARANTIJA 

Standartinis gamyklinės garantijos periodas Laumetrio technikai yra 12 mėnesių po pristatymo. 
Garantija galioja tik esant teisingai pasirašytam garantinio sertifikatui (3 psl.), kurio skenuota kopija 
buvo išsiųsta atgal Laumetriui paštu arba el. paštu: garantija@laumeris.lt 

Produkto pardavėjai gali suteikti kitokius garantijos terminus, tuo atveju kreiptis į pardavėją dėl 
garantijos. 

Nagrinėjamos tik teisingai užpildytos ir ne vėliau, kaip per dvi savaites nuo defekto atsiradimo 
pateiktos pretenzijos. Prieš atiduodant techniką garantijos tvarkymui, technika neturi turėti jokio 
krovinio viduje bei technika turi būti išvalyta, išplauta. Garantijos paraiškos dokumentą ir procedūros 
veiksmus galite rasti čia: 

https://www.laumetris.lt/parsisiuntimai 

Laumetris pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti medžiagas ar gaminio dizainą, koncepciją, 
brėžinius. Garantija negali būti aiškinama taip, kad Laumetris būtų atsakingas už bet kokią žalą, 
tiesioginę ar pasekminę ar susijusią su turtu. Be to, Laumetris neatsako už žalą, atsiradusią dėl bet 
kokių priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios. Ši garantija netaikoma pasėlių praradimui, blogam 
sudygimui, nuostoliams, atsiradusiems dėl sodinimo ar derliaus nuėmimo vėlavimo, bet kokioms 
išlaidoms ar darbo jėgos, atsargų, nuomos įrangos praradimui ar dėl bet kokios kitos priežasties. 

Garantija negalioja, jei: 

• žala padaryta dėl perkrovos, greičio viršijimo, perkaitimo; 

• padaryti savavališki pakeitimai; 

• yra netinkamas naudojimas. 

Garantija negalioja greitai dylančioms dalims ir mazgams: guoliams, atpjovimo diskams, kaltams, 
išsėjimo diskams, volams.  

https://www.laumetris.lt/parsisiuntimai
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Atitikties deklaracija 

 

 
  
 

ES MAŠINŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Pagal ES mašinų direktyvą 2006/42/EC 

UAB „Laumetris“, Technikos g. 5, Keleriškių km., Kėdainių r., 57342, LIETUVA 

tvirtina, kad toliau išvardytos transportavimo mašinos yra pagamintos laikantis  

direktyvos 2006/42/EC 

 
Pirmiau pateikta deklaracija taikoma šioms tiesioginėms žieminio rapso sėjamosioms: 

RSL-XX; DPL-XX 
Serijos Nr.: LAUXXXXXJXXXXX550 - LAUXXXXXXXXXXX999 (X yra kintamas simbolis) 

 
Keleriškiai 2019 02 13 

 
 
 

 
 

Jonas Putna 
Komercijos direktorius 

UAB „Laumetris“ 
Technikos g. 5, Keleriškių kaimas, Kėdainių rajonas, 57342 

Pasirašęs asmuo yra įgaliotas sudaryti aukščiau išvardytų mašinų techninę dokumentaciją 
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ĮVADAS 

Šis dokumentas (instrukcija) aprašo tiesioginės žieminio rapso sėjamosios  naudojimą ir aptarnavimą. 
Rapso sėjamosios: 
RSL-20; RSL-30; RSL-40; RSL-50. 
Naudojimo instrukcija talpina dalinę informaciją apie darbinio gylio nustatymą, sėklos normos 

nustatymą, mineralinių ir skystų trąšų normos nustatymą, naudojimo ir konservavimo ypatumus. Dėl 
detalesnės informacijos, taip pat dėl garantinio remonto reikia kreiptis į pardavėją arba gamintoją. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminių konstrukciją, gerinant jų kokybę, papildomai nepranešus 

pirkėjui. Taip pat gamintojas neprivalo atlikti tokius pakeitimus jau parduotiems gaminiams.
 

Tiesioginė rapso sėjamoji RSL pagaminta saugiam naudojimui vadovaujantis naudojimo instrukcija. 
Todėl, prieš pradedant naudotis gaminiu, privaloma perskaityti šią instrukciją. 

Prieš naudojant gaminį perskaityti instrukciją. 
Naudojimo instrukcija yra pagrindinis gaminio vadovas. 
Kita svarbi informacija yra pateikta svetainėje: www.laumetris.lt/parsisiuntimai  
Jeigu reikalingos informacijos negalima rasti nei šioje instrukcijoje, nei Laumetrio svetainėje, 

paprašykite jos tiesiogiai. UAB "Laumetris" neprisiima jokios atsakomybės už galimus įvykius. Gaminį valdyti 
gali tik profesionalas ir prieš kiekvieną naudojimą, tiesioginę rapso sėjamąją reikia patikrinti, kad būtų 
užtikrintas operatoriaus, aplinkos ir aplinkinių saugumas. 

1.1 Identifikacija 

Kreipiantis dėl garantinio remonto ar kitų klausimų, prašome pateikti tiesioginės rapso 
sėjamosios identifikacijos ir serijos numerius esančius ant rėmo ir ženklinimo lentelėje. 

 
1.1 pav. Identifikacijos lentelė yra sėjamosios priekyje, centre. 

http://www.laumetris.lt/parsisiuntimai
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1.2 pav. sėjamosios identifikacijos lentelė. 

Tiesioginės žieminio rapso sėjamosios identifikacijos duomenys yra identifikacijos lentelėje, kuri yra 
ant rėmo priekio, centre. Numeris užrašytas lentelėje ir iškaltas šalia lentelės ant rėmo. 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA YRA PAGRINDINIS SĖJAMOSIOS VADOVAS 

1.2 Paskirtis 

Tiesioginės žieminio rapso sėjamosios paskirtis - sėti žieminį rapsą tiesiai į ražieną.  
Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji gali būti agreguojamos su savaeigiais traktoriais, turinčiais išorinę 

hidraulinę sistemą, išvadą įspėjamajai ir stabdymo šviesos signalizacijai, prikabintuvą žemės ūkio mašinoms 
prikabinti. 

Naudojant sėjamąją reikia vadovautis gamintojo numatytomis naudojimo, aptarnavimo ir 
konservavimo sąlygomis. 

Su tiesiogine rapso sėjamąja gali dirbti asmenys susipažinę su jos konstrukcija, aptarnavimo 
instrukcija, išklausę darbų saugos bei pirmos medicininės pagalbos kursą ir turintys traktoriaus valdymo 
pažymėjimą. 

Dirbant turi būti laikomasi galiojančių darbų saugos reikalavimų, darbo medicinos, saugaus vairavimo 
ir kelių eismo taisyklių. 

Už pasekmes, savavališkai pakeitus sėjamosios konstrukciją, gamykla gamintoja neatsako. 

1.3 Komplektuotė 

Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji pristatoma pilnai surinkta. 
Į komplektą įeina: 

• Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji; 

• APV valdymo pultas/kompiuteris; 

• APV rapso išsėjimo velenėlis. 

• 7-nių signalų greičio ir galulaukių sensorius arba greičio sensorius nuo ratuko ir traukės 
pakėlimo jutiklis; 

• Sėjamosios naudojimo instrukcija; 

• APV naudojimo instrukcija; 

• Maišelis kalibravimui, svarstyklės kalibravimui; 

• Garantinis sertifikatas su garantijos sąlygomis; 
Pagal užsakovo pageidavimą rapso sėjamoji gali būti sukomplektuota su mineralinių arba skystų 

trąšų sistemomis. 
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1.4 Transportavimas 

Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji yra transportuojama atskyrus išsėjimo ratukų segmentą. Atvežus 
sėjamąją pas klientą pirmiausia nukraunama sėjamoji, po to su hidrauliniu krautuvu prikabiname 
išsėjimo segmentą prie sėjamosios ir užtvirtiname jį 6-iais U formos varžtais. Pakavimas reikalingas 
nebent sėjamosios dokumentacijai, instrukcijai, papildomam velenėliui ir papildomiems tvirtinimams. 
Sėjamoji yra klientui pristatoma arba ant sunkvežimio priekabos arba tempiant traktoriui. 

1.4.1 Mašinos transportavimas su tralu 

Pakrovimas ir nukrovimas sėjamosios nuo tralo yra atliekamas naudojant pakrovimo rampą ir 
naudojant žemės ūkio paskirties traktorių. Atliekant darbą remtis bendrais sveikatos ir saugos 
principais. Asmuo atliekantis nukrovimo / pakrovimo darbus turi turėti kvalifikaciją reikalingą šias 
transporto priemones valdyti. Sėjamoji turi būti sukabinta su traktoriumi tvarkingai remiantis šia 
instrukcija.  
 
1.4 pav. Sėjamosios pritvirtinimo kilpos priekyje ir gale. 

Tvirtinimo diržai arba grandinės per nurodytas kilpas turi būti sujungiami su pervežimo platforma ir 
įtempiami. Po sėjamosios pritvirtinimo atjunkite traktorių. 
 Dėmesio! Kai sėjamoji transportuojama ant platformos, ji turi būti pritvirtinta pagal 

saugumo reikalavimus ir direktyvas. 
Transporto priemonės vairuotojas turi būti ypač atsargus transportavimo metu, kadangi transporto 
priemonės masės centras pakilo aukštyn, po to kai buvo užkrauta sėjamoji. 
Naudokite tik sertifikuotas ir techniškai patikimas tvirtinimo priemones. Įdėmiai perskaitykite 
gamintojo nurodymus teisingam tvirtinimui. 
Tvirtinimo metu reikia saugotis nepažeisti tiesioginės žieminio rapso sėjamosios tvirtinimo kilpų ar 

dažų. Sėjamosios svoris yra nurodytas 3.1 lentelėje. 
Dėmesio! Netinkamas tvirtinimo elementų įtvirtinimas gali sukelti avariją. 

1.4.2 Reikalavimai prieš pradedant eksploatuoti 

Prieš pradedant rapso sėjamąją tempti traktoriumi nuosekliai perskaitykite naudojimo instrukciją. 
Transportavimo metu priderinkite važiavimo greitį prie kelio sąlygų, bet neviršinkite leistino 
maksimalaus greičio, atminkite, kad prikabinta ar pakabinta sėjamoji padidino bendrą sąstato svorį ir 
stabdymo kelias ilgės. 

Dėmesio! Prieš savarankiškai transportuojant tiesioginę žieminio rapso sėjamąją vartotojas 
turi nuosekliai perskaityti naudojimo instrukciją. 

2. BENDRI DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 

2.1 Simboliai ir apibrėžimai 

 

DĖMESIO ! 
SVARBU ! 
Šitas simbolis instrukcijoje nurodo atkreipti dėmesį į naudojimo 
saugumą, t. y. galimas gedimas ar susižeidimo pavojus. 
Įspėjamieji ženklai turi būti gerai įskaitomi. Juos apgadinus, būtina 
nedelsiant pakeisti. Originalių lipdukų galima įsigyti UAB „LAUMETRIS“. 
Nevykdant šio nurodymo gali sugesti mašina ar jos atskiros dalys. 

Kvalifikuotais vadinami išsilavinę ir patyrę asmenys, gerai žinantys darbų saugos reikalavimus dirbant 
su technika, sugebantys nustatyti galimus pavojus ir žinantys kaip jų išvengti bei turintys pirmos pagalbos 
suteikimo susižeidusiems žinių. 

Sąvoka „naudojimas“ apima montavimą, paleidimą (paruošimas naudojimui) ir aptarnavimą 
(paleidimas, įjungimas, išjungimas ir t.t.). 

Svarbu atkreipti dėmesį į kitus esminius punktus, tokius kaip transportavimas, montavimas, 
naudojimas ir aptarnavimas, bei į techninius duomenis (naudojimo instrukcijoje, gamybinėje 
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dokumentacijoje ir tiesiogiai ant mašinos), tam, kad išvengti pavojų, kurie gali sukelti traumas žmonėms ar 
sugadinti inventorių. 

2.2 Privaloma informacija 

„Naudojimo instrukcija“ yra pagrindinis rapso sėjamosios operatoriaus vadovas. Toliau perduodant 
mašiną kitiems naudotojams būtina perduoti ir naudojimo instrukciją. Asmuo perėmęs tiesioginę žieminio 
rapso sėjamąją turi susipažinti ir su naudojimo instrukcija.  

2.3 Bendri darbų saugos ir naudojimo reikalavimai 

Naudojant ir aptarnaujant sėjamąją, vadovautis bendrais darbų saugos reikalavimais, dirbant su 

traktoriumi. 

Prieš pradedant dirbti su sėjamąja, susipažinti su jos konstrukcija ir darbų saugos reikalavimais. 

Patikrinti ar ant tiesioginės sėjamosios yra visi įspėjamieji ir informaciniai ženklai ir užrašai. 
Patikrinti sėjamosios prijungimą prie traktoriaus, bei jos dalių valdymo sistemų prijungimo prie 

traktoriaus sistemų patikimumą. 
Draudžiama naudoti sėjamąją vaikams, neturintiems teisių, neblaiviems asmenims ar kitaip 

apsvaigusiems asmenims. 

2.3.1 Darbų saugos reikalavimai 

1. Tiesioginę žieminio rapso sėjamąją prijungti prie traktoriaus gale sumontuotomis kilpoms kabinti su 
kaiščiais prie traktoriaus šlaunų ir traukės. 

2. Prijungiant ar atjungiant sėjamąją būti atidiems, nes gali kilti pavojus susižeisti dėl prikabintuvo gale 
susidariusios keliamosios ar spaudžiamosios jėgos.  

3. Prijungiant sėjamosios hidraulinę, pneumatinę ir elektros sistemas prie traktoriaus atitinkamų sistemų 
traktoriaus variklis turi būti išjungtas ir išimtas variklio užvedimo raktelis. 

4. Prieš pradedant darbą, patikrinti: 
- sėjamosios prijungimo prie traktoriaus patikimumą. Būtina užfiksuoti prikabinimo kaiščius; 
- hidraulinės sistemos ir pneumatinės sistemos prijungimo patikimumą; 
- šviesos signalizacijos sistemos ir stabdžių sistemos prijungimo patikimumą ir techninę būklę; 
- ar pakankamas matomumas, ar pradedant važiuoti nėra arti žmonių; 
- kokiu spinduliu galės suktis traktorius su sėjama nekliudydamas su rėmu traktoriaus ratų. 

5. Dirbant su tiesiogine žieminio rapso sėjamąja DRAUDŽIAMA: 
- dirbti nesusipažinus su sėjamosios konstrukcija ir darbų saugos reikalavimais; 
- jungti sėjamosios hidraulinę, pneumatinę ir elektros signalizacijos sistemas prieš tai 

nepatikrinus sėjamosios prijungimo prie traktoriaus patikimumo; 
- dirbti su sugedusia šviesos signalizacija; 

6. Važiuojant būti atsargiems, nes sėjamosios traktoriui perduodama vertikali apkrova gali turėti įtakos 
manevravimui. 

7. Važiavimo greitį pasirinkti pagal aplinkos sąlygas. Vengti staigių posūkių judant į kalną ar nuokalne. 
8. Laikytis distancijos. 
9. Esant būtinybei važiuoti atbuline eiga, įsitikinti ar pakankamas matomumas (gali pagelbėti kitas 

asmuo). 
10. Stovint traktorius turi būti su įjungtais rankiniais stabdžiais. 
11. Gedimus šalinti tik užgesinus traktoriaus variklį ir išėmus užvedimo raktelį. 
12. Išlipant iš traktoriaus užgesinti variklį ir išimti užvedimo raktelį. Įjungti rankinį stabdį. 
13. Pakraunant arba iškraunant sėjamąją - lynus kabinti tik specialiais ženklais pažymėtose vietose. 

2.3.3 Hidraulinė sistema 

1. Hidraulinėje sistemoje yra didelis slėgis. Hidraulinėje sistemoje didžiausias leistinas slėgis - 15-20 
MPa. 

2. Pajungiant hidraulinę sistemą reikia laikytis mašinos gamintojo rekomendacijų.  
3. Pajungiant hidraulinę sistemą prie atitinkamos traktoriaus sistemos reikia, kad movos iš sėjamosios ir 

traktoriaus pusės nebūtų veikiamos slėgio. 
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4. Reguliariai kontroliuoti hidraulinius sujungimus, keisti pažeistas ar susidėvėjusias dalis. Žarnų 
keitimas turi atitikti gamintojo techninius reikalavimus. Hidraulines žarnas keisti kas 5 metus, net 
jeigu jos iki to laiko ir nebuvo pažeistos. 

5. Tepalo lašėjimas hidraulinėje sistemoje neleidžiamas. Šalinant gedimus, nuimti slėgį ir užgesinti 
traktoriaus variklį. 

2.3.4 Periodinis aptarnavimas 

1. Atliekant sėjamosios priežiūros darbus naudoti atitinkamus instrumentus ir dėvėti apsauginius rūbus. 
2. Valymo, aptarnavimo ir remonto darbus atlikti tik užgesinus traktoriaus variklį. 
3. Reguliariai tikrinti ir, esant reikalui, paveržti varžtinius sujungimus. 
4. Reguliariai tikrinti šarnyrinių sujungimų būklę: ar neišsidėvėję, ar patikimai užkaiščiuoti kaiščiai. 
5. Susidėvėjusias dalis ar mazgus keisti naujomis, atitinkančiomis gamyklos gamintojos joms keliamus 

techninius reikalavimus. 
6. Naudojimui nebetinkamas detales priduoti į atitinkamus punktus laikantis gamtosauginių 

reikalavimų. 
7. Atliekant suvirinimo darbus, kai sėjamoji prijungta prie traktoriaus, atjungti laidus nuo 

akumuliatoriaus. 
8. Tiesioginė sėjamoji turi būti saugoma po stogu taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms ir gyvūnams. 

2.3.5 Važiavimas visuomeniniais keliais 

1. Prieš išvažiuojant patikrinti sėjamosios elektros signalizacijos ir skiriamųjų ženklų būklę. 
2. Laikytis kelių eismo taisyklių. 

2.4 Naudojami ženklai ir užrašai 

Sėjamąją ženklinantys ženklai ir įspėjamieji užrašai turi būti gerai įskaitomi ir negali būti pašalinti. 
Pažeistas ar pašalintas ženklas turi būti atstatytas. Originalių ženklų ar lipdukų galima įsigyti UAB 
„LAUMETRIS“. 

 

Informacinis ženklas 
DĖMESIO! 
Perskaityti instrukciją ir 
eksploatacijos metu laikytis 
darbų saugos rekomendacijų. 
Išdėstymo vieta: sėjamosios 
priekyje. 

 

Informacinis ženklas  
Ženklas žymi tvirtinimo vietą 
kėlimui su lanksčiais stropais. 
Išdėstymo vieta: ties rėmo 
šoninėm sijom. 

 

Informacinis ženklas 
 
Išjungti variklį ir išimti 
užvedimo raktelį prieš 
pradedant techninį 
aptarnavimą ar remontą. 
Išdėstymo vieta: rėmo 
priekyje. 
 

 

Įspėjamasis ženklas 
Aukšto slėgio skystis, galimybė 
prasiskverbi į kūną. Išdėstymo 
vieta: sėjamosios priekyje. 

 Informacinis ženklas 
Laikytis saugaus atstumo nuo 
elektros linijų.  
Išdėstymo vieta: sėjamosios 
priekyje. 
 
 

 Įspėjamasis ženklas  
Laikytis saugaus atstumo nuo 
transporto priemonės 
Vieta: sėjamosios priekyje. 
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Informacinis ženklas  
Pakrovimo kablio tvirtinimo 
vietos žymėjimas 
Išdėstymo vieta: ant 
sėjamosios rėmo 

 

Informacinis ženklas  
Sutepimo taškų žymėjimas 
Išdėstymo vieta: ant hidraulinių 
cilindrų ausų, atpjovimo diskų,  
 

 

Įspėjamasis ženklas 
Palaukite kol visi mašinos 
elementai sustos, prieš 
liečiant. Išdėstymo vieta: 
sėjamosios priekyje, ant 
trąšadėžės 

 Įspėjamasis ženklas 
Draudžiama važiuoti, kol ant 
sėjamosios yra žmonių. 
Sėjamosios priekyje 

 

Nelipkite ant mašinos ratų ar 
tankinimo volo, nes jie gali 
pasisukti net ir mašinai stovint. 

 

Saugokite kojas – gali suspausti. 

 

Visuomet stebėkite, kad 
nebūtų kliūčių visame padargo 
darbo ir išskleidimo 
plote! Niekada nevaikščiokite 
po iškelta sekcija. 
Įsitikinkite, kad suskleistos 
šoninės sekcijos pervežant, 
pastačius ir (arba) atliekant 
priežiūros darbus yra 
užfiksuotos. 
Įsitikinkite, kad 
fiksavimo kabliams netrukdo 
tinkamai veikti dirvožemio 
ir augalų likučiai. 

 

Draudžiama stovėti tarp 
traktoriaus ir mašinos, kai 
norima ją prikabinti ir 
traktorius 

 

Pasirūpinkite, kad ant 
sėjamosios 
niekas nestovėtų, kai 
frontaliniu 
krautuvu kraunamos sėklos ir 
(arba) trąšos. 

 

Mašinos kopėtėlės, laipteliai ir 
platforma nėra skirti sėkloms iš 
mažų sėklų maišelių krauti 
rankiniu 
būdu. 

GELTONA 
MINERALINIŲ IR SKYSTŲ 
TRĄŠŲ HIDRO VARIKLIAI 

ŽALIA IŠSĖJIMO SEKCIJA 

RAUDONA PURENIMO KOJOS 

MĖLYNA ATPJOVIMO DISKAI 
 

Informacinis ženklas 
Informuoja apie hidraulinių šlangų žymėjimo 
reikšmes. Išdėstymo vieta: ant trąšadėžes arba 
sėjamosios priekio. 

DĖMESIO! 
Tiesioginės žieminio rapso sėjamosios naudotojas privalo rūpintis ant jos išdėstytų įspėjamųjų 
simbolių ir užrašų įskaitomumu. Juos pažeidus - pakeisti naujais.  
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3. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Modelis RSL-2.5L RSL-3.5L RSL-3.5 RSL-4.5L RSL-4.5 RSL-6.0 

Tipas pakabinamas pakabinamas pakabinamas pakabinamas pakabinamas prikabinamas 

Sėjimo plotis, m 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 6 
Sėjimo gylis, cm 10 – 20 
Purenimo kojų kiekis, 
vnt. 

5 7 7 9 9 11 

Tarpueilių plotis, cm 50 50 50 50 50 54,5 
Masė, kg 2300 2800 3400 3800 4450 5800 
Reikiama min. galia, AG 180-220 200-260 240-280 260-300 300-380 380 
Transportavimo plotis, 
m 

2,2 3,2 3,2 4,2 4,2 4 

Lentelė 3.1. Techninės RSL specifikacijos. Specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į skirtingas produkto galimybe. 

* Masė pateikta be sėklų ir trąšų masės. APV sėkladėžė yra 120 l talpos. Atkreipkite į tai dėmesį 

agreguojant su traktoriumi. 

4. KONSTRUKCIJA IR VEIKIMO PRINCIPAS 

Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji RSL yra metalinės konstrukcijos padargas skirtas žieminio rapso 
sėklos pasėjimui tiesiai į ražieną. Sėjamosios yra  komplektuojamos su APV 120 M1 pneumatinėmis 
sėjamosiomis, sėjamosios valdymu, kliento pageidavimu su mineralinių trąšų trąšadėže bei kliento 
pageidavimu gali būti komplektuojama su traktoriaus priekyje pakabinama skystų trąšų talpa.  

RSL - tiesioginė žieminio rapso sėjamoji gaminami pagal ES Nr. 167/2013 direktyvą ir funkcinės 
saugos ES 2015/208 reikalavimus. 

4.1 Rėmas 

Rėmą sudaro iš storasienio stačiakampio profilio metalinio vamzdžio suvirinta konstrukcija, turinti 
tvirtinimo vietas atpjovimo diskams, purenimo kojoms, volui, trąšadėžei (jeigu užsakyta), sėkladėžei, ir 
išsėjimo kojelėms. 

4.2 Purentuvo mazgas 

   
4.1 pav. Purentuvo mazgas: 1 - sparnas; 2 - kojos pavadėlis; 3 -kronšteinas; 4 -kojos kronšteinas; 5 - purentuvo kaltas; 6 - purentuvo 
antdėklas; 7 - purentuvo kaištis; 8 - veržlė M24; 9 - Varžtas M24x90x54; 10 - Varžtas M16x40; 11 - Veržlė M16; 12 - Poveržlė. 
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4.3 Atpjovimo diskų mazgas 

 
4.2 pav. U formos volo mazgas: 1 - Kairys volas; 2 -dešinys volas; 3 - poveržlė; 4 - veržlė M24; 5 - varžtas M6x20. 

 
4.3 pav. Atpjovimo diskų mazgas: 1 - Vamzdis; 2 - plokštė; 3 - įvorė; 4 - guma; 5 - laikiklis - 1; 6 - laikiklis - 2; 7 - kepurė; 8 - 

atpjovimo diskas; 9 - kamštis 70x70; 10 - varžtas M12x40; 11 - varžtas M20x140x52; 12 - Fiks. varžtas M12x20; 13 - Veržlė M20; 14 - 
Veržlė M 12; 15 - poveržlė; 16 - poveržlė. 

Reguliariai patikrinkite atpjovimo diskų guoliavietės dėl klibėjimo. Esant klibėjimui guoliavietę 
paveržkite, jei tai nepadeda, guolį reikia keisti. 
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4.4 Išsėjimo sekcija 

 

 
4.4 pav. Išsėjimo sekcija: 1 - guma; 2 - kaištis - 1 ; 3 - kaištis- 2; 4 -apkaba; 5 - apkaba; 6 - vamzdis; 7 - ranka; 8 - kepurė; 9 - 

sėjimo ratas; 10 - Reguliavimo kolonėlė; 11 - Hidraulinis cilindras 60/50x40-200-435; 12 -varžtas M12x40; 13 - Varžtas M12x40; 14 - 
veržlė M8; 15 -veržlė M12; 16 - veržlė M16; 17 - veržlė M20; 18 - Poveržlė; 19 - Poveržlė; . 20 - Poveržlė. 

Kai išsėjimo diskai nudils iki kol bus apačioje 5 mm tarpas, tuomet atsukus diskus, išimkite 
metalinę poveržlę ir sudėkite išsėjimo diskus atgal. Tarpas dar išsėjimo diskų sumažės ir diskus 
galėsite naudoti ilgiau. 

Prispaudimo ratuko valiklių aukštis gali būti reguliuojamas (palaikykite 5 mm. tarpą), nudilus 
prispaudimo ratuko valikliui jį galima apsukti ir vėl naudoti. 
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4.5 Mineralinių trąšų mazgas 

 

. 
4.5 pav. Trąšadėžės mazgas: 1 -stiklas; 2 - plokštė; 3 -kreipiančioji; 4 -apsauga; 5 - rėmas; 6 -apsauga; 7 - lovelis; 8 - trąšų 

talpa; 9 - variklio mazgas; 10 - tentas; 11 - varžtas M10x80; 12 -varžtas M5x10; 13 - M6x16; 14 - M10x25; 15 -M12x30; 16 - veržlė 
M12; 17 - veržlė M10; 18 - veržlė M6; 19 - Poveržlė.  
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4.6 Skystų trąšų mazgas 

 
4.6 pav. skystų trąšų talpos mazgas: 1 - kaištis-1; 2 - kaištis-2; 3 -smeigė; 4 - rėmas; 5 -filtro mazgas; 6 -krano mazgas; 7 - 

siurblio mazgas; 8 - valdymo blokas; 9 - pakaba pritaikyta pagal traktorių; 10 - talpa ATENA-1500; 11 - srauto reguliatorius; 12 -
alkūnė šlangai D26-D29 90°; 13 - veržlė M20; 14 - veržlė M8; 15 -veržlė M12; 16 - poveržlė 20; 17 - poveržlė 8; 18 -poveržlė 12; 19 - 
varžtas M20x120x46; 20 - varžtas M8x25; 21 - varžtas M8x20; 22 - varžtas M12x50. 

4.7 Hidraulinės schemos  

Pjovimo diskų ir sėjimo sekcijų hidraulinė schema: 

 
4.7 pav. Pjovimo diskų ir sėjimo sekcijų hidraulinė schema: 1. Sėjimo sekcijų Hidraulinis cilindras 60/50x25-160-395 / 

Hydraulic cylinder 60/50x25-160-395; 2. Hidro-akumuliatorius H1500R / Hydraulic accumulator H1500R; 3. Kranas / Valve; 4. 
Manometras / Manometer; 5. Jungimo mova / Connector. 
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Giluminio kojų spaudimo hidraulinė schema: 

 
4.8 pav. Giluminio purentuvo kojų spaudimo hidraulinė schema: 1. Hidraulinis cilindras 60/50x40-191-396P / Hydraulic 

cylinder 60/50x40-191-396; 2. Hidro-akumuliatorius H1500R / Hydraulic accumulator H1500R; 3. Kranas / Valve; 4. Manometras / 
Manometer; 5. Jungimo mova / Connector. 

DĖMĖSIO!  
Iš Laumetrio giluminio purentuvų hidrauliniai cilindrai originaliai išeina nustatyti 90 MPa slėgiu, kad 

nesugadinti kojų, esant kietesnei dirvai galite slėgi padidinti iki 120 MPa, tačiau kojoS privalo atsilenkti 
susidūrus su akmeniu, ji negali būti kietai įtempta. 

Trąšadėžės ir mineralinių trąšų talpos hidro-variklių hidraulinė schema: 

 
4.9 pav. Giluminio kojų spaudimo hidraulinė schema: 1. Hidro-variklis MR50CD1RS/ Hydraulic motor MR50CD1RS; 2. Siurblys 

HYPRO 7560N/ Pump HYPRO 7560N; 3. Srauto reguliatorius VFD 120 / Reducted valve VFD 120; 4. Jungimo mova / Connector. 

5. NORMOS NUSTATYMAS 

5.1 APV sėjamosios normos kalibravimas 

Kalibravimas (bendroji informacija) 

NURODYMAS: greta kalibravimo atlikimo (sėjimo veleno sukimosi greičio nustatymo) 
šis meniu punktas skirtas darbiniam pločiui ir važiavimo greičiui nustatyti. Įvestos 
vertės naudojamos ir plotui (apsėtam plotui) apskaičiuoti. 
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Pereikite prie meniu punkto „Kalibravimas“ ir paspauskite 

mygtuką . 
 

 
Meniu punkte „Nustatymai“ galima atlikti šiuos 
nustatymus: 

 
 

 
Čia galite parinkti, ar kalibruojama bus pagal kg/ha ar 
pagal grūd./m² (su tūkstančio grūdelių mase ir daigumu). 

 
 
 

Nustatymus galima keisti mygtukais . 

Paspaudus mygtuką arba mygtuką vaizdas peršoka į kitą meniu punktą. 
 
Kalibravimas pagal kg/ha 
Jei pasirinkote nustatymų meniu „Kalibravimas pagal kg/ha“, kalibravimo meniu rodomi šie 
punktai: 
 

Čia reikia įvesti darbinį plotį. (Atkreipkite dėmesį į persidengimą!) 
 
 
 
 

 
Čia įveskite važiavimo greitį. 

 
 
 
 

Čia įveskite norimą kiekį (pvz., 103,5 kg/ha). 
 
 

Čia įveskite kalibravimo trukmę.  
Jei yra sumontuotas kalibravimo mygtukas ir programavimo meniu „Ar 

yra kalibravimo jungiklis?“ buvo parinktas TAIP, šis punktas rodomas 

nebus. 

PATARIMAS: 
kai sėklos smulkios, pvz., rapsų, facelijų, aguonų ir t. t., geriausia kalibruoti 2 minutes.    
Standartinis kalibravimo laikas 1 minutė. 
Kai sėklos stambios, pvz., kviečių, miežių, žirnių ir t. t., kalibruoti geriausia 0,5 minutės. 

NURODYMAS: prieš pradėdami kalibruoti, patikrinkite, ar mašinoje imtasi visų reikalingų 

priemonių (pvz., nuimtas kalibravimo dangtis ir t. t.), tikslų aprašymą rasite mašinos naudojimo 

instrukcijoje! Patikrinkite, ar tiksliai po apačia pastatytas kalibravimo maišas arba kalibravimo 

indas! Kalibravimą galima bet kada nutraukti paspaudus valdymo modulio mygtuką  arba 

. 
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Jei visos vertės yra teisingai nustatytos, pradėkite 

kalibravimą paspaudę . 
 

Vyksta kalibravimas:  
po paleidimo sėjimo velenas be ventiliatoriaus variklio pradeda 
suktis automatiškai. Pasibaigus nustatytam laikui, sėjimo velenas 
automatiškai sustoja. 

 
 
 
 Jei yra kalibravimo jungiklis, laukiama, kol jis bus paspaustas 
 
 

 

Dabar pasverkite kalibruotą sėklų kiekį ir įveskite masę, patvirtinkite paspausdami . 
Kad būtų išbarstytas tikrai norimas barstymo kiekis, rekomenduojame kalibravimą kartoti tiek 

kartų, kol nebebus rodomas pranešimas „Kalibravimas ne tikslus! Ar pakartoti?“. Jei ekrane 

rodomas pranešimas „Per didelis sėjimo veleno sukimosi greitis“, sėjimo velenas negali 

pakankamai greitai suktis. Jei ekrane rodomas pranešimas „Per mažas sėjimo veleno sukimosi 

greitis“, sėjimo velenas negali  

pakankamai lėtai suktis. Paspaudus mygtuką  vėl rodoma paskiausia rodyta vertė. Tik tada, 
kai automatinis papildomas sėjimo veleno reguliatorius yra žemiau 3 % (skirtumas), pagrindiniame 
ekrane rodomas varnelės simbolis ir išbarstytas kiekis kg/ha. 

 
Dabar automatiškai nustatytas teisingas sėjimo veleno greitis. Po to 

indikatorius vėl grįžta į pagrindinį meniu. 

 
 

PS, MDP, MDG:  
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5.2 Mineralinių trąšų normos nustatymas 

Norint nustatyti atitinkamą mineralinių trąšų normą, jums reikės svarstyklių, maišelio, ir plokštelės 
uždengti trąšadėžės angas. Pirmiausia pasirinkite norimą trąšų normą, tuomet nustatykite trąšų ritės 
išstūmimo padėtis (standartiškai parduodama pilnai išstumta - 4 cm. ritė). Toliau remiantis lentele 
(5.1 lent.) ir grafiku (5.3 pav.) nustatome hidraulinio srauto reguliatoriaus poziciją. 
Su kartonu ar metaline plokštele uždenkite trąšadėžės vienos pusės visas išskyrus vieną angą (5.2 
pav.). Uždenkite 3 trąšadėžės angas, o ant paskutinės užpilkite mineralines trąšas.  

 
5.2 pav. Uždengtos visos išskyrus 1 trąšadėžės anga. 

Tuomet, kai jau būsit  nustatę reguliatoriaus padėtį pagal ištręšiamą normą ir važiavimo greitį V 
[km/h], atlikite kalibravimą.  
Prasukite hidraulinį variklį trąšadėžės 60 s. 
tada 1 kojos ištręšiamas kiekis per 60 s - M [kg]. 
Tai visų kojų išsėjama norma N į ha= 

𝑁 =
1200𝑀

𝑉
 [𝑘𝑔/ℎ𝑎]; 

*Formulė pateikta esant 50 cm. tarpueiliui. 

Apskaičiavus N, atitinkamai keičiame hidro reguliatoriaus padėtį. Dėl didesnio tikslumo, 
rekomenduojama, kalibravimą pakartoti. 
5.1 Lentelė. Mineralinių trąšų norma priklausomai nuo trąšų ritės išstūmimo, važiavimo greičio, ir srauto hidro srauto 

reguliatoriaus pozicijos. 

  Trąšų norma Kg/ha 

Važiavimo greitis, 
Km/h 

8 8 9 9 10 10 11 11 

Trąšų ritės  
išstūmimas, cm 

3 4 3 4 3 4 3 4 
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2-70 167 332 148 295 133 265 121 241 

3-115 300 495 267 440 240 396 218 360 

4-170 390 750 347 667 312 600 284 545 

5-242 525   467   420   382   
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5.1 pav. Mineralinių trąšų norma priklausomai nuo trąšų ritės išstūmimo, važiavimo greičio, ir srauto hidro srauto 

reguliatoriaus pozicijos. 

5.3 Skystų trąšų normos nustatymas 

Originaliai skystų trąšų dozatorius yra 1,8/72, pagal planuojamą važiaviavimo greitį pasirenkame 
skystų trąšų normą m1 ir pagal tai atitinkamai didiname arba mažiname slėgį sistemoje, norint 
mažesnės normos dozatoriaus, kreiptis į Laumetrį. 
Nustatę slėgį p1[bar], tuomet 60s, pildome matavimo tarą ir gauname m2. 

𝑚2 = 𝑥  [𝑚𝑙], 

𝑝2 = 𝑝1 ∙
𝑚2

𝑚1
 [𝑏𝑎𝑟]; 

Apskaičiavus p2, atitinkamai keičiame slėgį. Dėl didesnio tikslumo, rekomenduojama kalibravimą 
pakartoti. 
5.2 Lentelė. Skystų trąšų normos nustatymas priklausomai nuo važiavimo greičio ir slėgio sistemoje. 

 
Purkštuko kodas 050.030.1c.04.00 - pilkos spalvos penkiaskylis 1,8/72 
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6. LYGIAGRETUMO NUSTATYMAS 

Sulyginkite sėjamosios vilktį su traktoriaus sukabintuvo aukščiu. 

 
6.1 pav. Lygiagretumo nustatymas 

Sureguliuokite, kaip parodyta paveikslėlyje. Reguliuojant mašina privalo išlikti prikabinta prie traktoriaus 

ir visa mašina privalo išlikti pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Teisingai sureguliavus, mašinos rėmas turi 

būti visiškai lygiagretus su žemės paviršiumi. 

7. DARBINIO GYLIO NUSTATYMAS 

 
7.1 pav. Purenimo kojų darbinio gylio reguliavimas. 
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Norint pakeisti purenimo kojos darbinį gylį, reikia perstatyti kaiščius nurodytus 7.1 pav. Kad tai atlikti 
būtų lengviau, sutraukite išsėjimo kojelių hidraulinį cilindrą, kol balkis nebus nuspaustus. 
Purenimo kojų darbinį gylį rapso sėjimui rekomenduojame 220-270 cm. 

 
7.2 pav. Purenimo kojų sekcijos aukščio ir lygiagretumo nustatymo kolonos. 

Sureguliuokite išsėjimo sekcijos lygiagretumą, jeigu norite pakelti ar nuleisti sekcijas, rankenėles 
sukite vienodą apsisukimų skaičių. 

 
7.3 pav. Atpjovimo diskų sekcijos lygiagretumas ir gylis nustatomas per traukes. 

Atpjovimo diskų rapso sėjai rekomenduojame 80-120 mm. darbinį gylį. 
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7.4 pav. Išsėjimo sekcijos pakėlimo / nuleidimo hidrauliniai cilindrai. 

Rapso sėklą rekomenduojame sėti 5-15 mm. gylyje. 

 
7.5 pav. Sėklos pasėjimo gylį reguliuojame per prispaudimo ratuko kaištį.  
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7.6 pav. Prispaudimo volų grandiklis.  

Kai reikia, tankinimo volo grandikliai gali būti sureguliuoti. Grandiklio ašmenys gali būti perstūmiami 
išilgai pailgų skylių. 

Atstumas tarp tankinimo volo ratuko ir grandiklio krašto turi būti apie 5 mm. 

8. SĖJIMAS 

Sėjamoji yra skirta sėti tiesiai į ražieną. Seklus sėjimas reikalauja labai gerų augimo sąlygų, drėgmės ir 
gero žemės įdirbimo. Sėjant per giliai augalai užauga per silpni. 

Sėjos metu yra labai svarbu palaikyti darbinį gylį, todėl priklausomai nuo to ar laukas minkštos ar 
kietos žemės, atitinkamai reikia susireguliuoti padargą, taip pat priklausomai ar trąšadėžė pilna ar tuščia, 
turi įtakos išsėjimo gyliui, ypač, jei dirvožemis purus. Sėjimo gylis turi būti reguliuojamas taip, kad visame 
lauke gylis būtų tinkamas. 

Sėjimo gylio pokyti nuo trąšadėžės ir sėkladėžės pripildymo svorio ar dirvos purumo galime lengvai 
reguliuoti naudojant valdymo cilindra [žaliai pažymėta pora]. 

Sėjimo gylį per darbo dieną reikia reguliariai tikrinti (kas 5 Ha ar kas 1 valandą); 
Sėjimo gylis turi būti reguliuojamas taip, kad rapso sėklos būtų 5-15 mm gylyje; 
Žieminio rapso sėklos normą rekomenduojame 1-1,5 kg/ha. 

9. VALYMAS 

Po ilgalaikio nenaudojimo, pirmiausia patikrinkite ar bunkeris yra švarus, prasukite velenėlius su 
tuščiais bunkeriais. 

Po naudojimo ištuštinkite bunkerius, po to su pneumatiniu pistoletu, išpūskite visas užsilikusias sėklas 
ar trąšas. 

Dygstančios sėklos gali užkimšti pneumatines žarnas ir sėklavamzdžius. 
Tikrinkite reguliariai ir sezono pabaigoje: 
• Patikrinkite ar bunkeryje, išsėjimo ritinėlyje, trąšų dozatoriaus ritėje ar tiekimo žarnose nėra likę 

sėklų ar trąšų. 
• Patikrinkite ar išmetimo vamzdeliai, žarnos ir skirstytuvai yra švarūs. 
• Patikrinkite ar į ritinėlius ar sėklavamzdžius nėra patekę pakuočių liekanų. 



 

 __________________________________________________________________________________________________  
Naudojimosi instrukcija Tiesioginė žieminio rapso sėjamoji - RSL 29 

Išvalykite sėkladėžę, trąšadėžę, dozavimo rites, dozatoriaus korpusą, skirstytuvus. 
Patikrinkite ar nereikia keisti APV išsėjimo velenėlio prispaudimo šluotelių,  

10. SAUGOJIMAS 

Mašina turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir lietaus. Jei ratai gali būti veikiami saulės, 
reikia sumažinti oro slėgį padangose. Po ratais turi būti padėti apsauginiai pleištai (trinkos). 

Ruošiant saugoti reikia: 

• nuplauti rapso sėjamąją; 

• pakeisti ar suremontuoti susidėvėjusias detales ar mazgus; 

• pakeisti pasenusias hidraulinės sistemos žarnas naujomis. Tai atlikti kas 5 metai; 

• nudažyti įbrėžtas ar pažeistas rūdžių vietas; 

• sutepti tepalu šarnyrų ašis, diskų guolius, hidraulinių cilindrų išlindusius kotus; 

11. INFORMACIJA NAUDOTOJUI 

11.1 Tiesioginės žieminio rapso sėjamosios paruošimas darbui 

Dėmėsio! Naudoti tik tvarkingą traktorių! 
Prijungiant tiesioginę žieminio rapso sėjamąją prie traktoriaus reikia: 

• susipažinti su tiesioginės žieminio rapso sėjamosios elementų pavadinimais ir išsidėstymu; 

• pašalinti nereikalingus daiktus iš sėkladėžės ir trąšadėžės; 

• patikrinti varžtinius sujungimus ir šarnyrų ašelių kaiščiavimą. 
Prijungti tiesioginę žieminio rapso sėjamąją prie traktoriaus sekančia tvarka: 

• nuleisti traktoriaus šlaunis iki rapso sėjamosios tvirtinimo ausų, užkaiščiuoti sukabinimą, 
pritvirtinti traukę ir ją užkaiščiuoti; 

• užtraukti traktoriaus rankinį stabdį; 

• sujungti sėjamosios hidraulinę ir pneumatinę sistemas su atitinkamomis traktoriaus 
sistemomis; 

• Sujungti sėjamosios elektrinę sistemą ir sujungti sėjamosios laidus su APV 5.2 kompiuteriuku; 

• patikrinti sėjamosios hidraulinių cilindrų veikimą ir sistemos hermetiškumą; 

• Kiekvieną kartą prikabinant sėjamąją, šiuos veiksmus pakartoti. 

• Prieš užpildant mineralinių trąšų trąšądėžę patikrinti velenėlio sukimosi kryptį. 
DĖMĖSIO! 
Sėjamosios prijungimo metu pašaliniams būti tarp traktoriaus ir sėjamosios draudžiama! 

11.2 Sėjamosios pakrovimas 

Pakrauti sėjamąją galima tik prijungtą prie traktoriaus ir stovint ant horizontalaus paviršiaus. 
Užpildant sėklądėžę ir trąšadėžę įsitikinkite ar prieš tai jose nebuvo pašalinių objektų ar nėra 

užsilikusių sukietėjūsių drėgnų trąšų gabaliukų. 
Neperkrauti, kad vežant krovinys nebyrėtų. 

11.3 Sėjamosios atjungimas nuo traktoriaus 

Atjungti sėjamąją nuo traktoriaus sekančia tvarka: 
• pastatyti sėjamąją horizontaliai; 
• nuleisti atramines kojeles ir sėjamąją pastatyti ant jų; 
• ištraukti fiksavimo kaiščius ir atjungti pagrindinę traukę; 
•atjungti hidraulinius sujungimus; 
• atjungti elektrinius sujungimus; 
• ant elektrinių sujungimų, kur yra uždėti dangtelius; 
• Atjungus nuo traktoriaus ir palikus stovėti išvalyti sėkladėžę ir trąšadėžę; 
• Valant sėklądėžę atkelkite su rankėnėle APV sėklos prispaudimo šluoteles. 

12. VEIKSMAI APTARNAVIMO METU 

DĖMĖSIO! Atlikdami sėjamosios priežiūros ir remonto darbus ir dirbdami prie sėklądėžės ar 
trąšadėžės visada išjunkite traktorių ir ištraukite užvedimo raktelį. 
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Atliekant sėjamosios priežiūros ir remonto darbus sėjamoji turi būti nuleista ir stovėti ant plokščio 
paviršiaus. 
DĖMĖSIO! Atlikdami sėjamosios priežiūros ir remonto darbus, po sėjamąją dirbkite tik tada, kai ji 
yra pastatyta ant atramų, o kėlimo cilindras užblokuotas. Prieš montuojant fiksatorių, mašina turi 
būti aukščiausioje padėtyje. 

12.1 Hidraulinė sistema 

DĖMĖSIO! Prieš atlikdami bet kokius hidraulinės sistemos priežiūros ar remonto darbus, būtinai 
nuleiskite sėjamąją ant žemės!  
Būtina užtikrinti, kad tepalas traktoriaus hidraulinėje sistemoje, sėjamosios, mineralinių trąšų ir 

skystų trąšų hidraulinėje sistemoje būtų tos pačios markės. Naudoti skirtingų markių tepalą draudžiama. 
Rapso sėjamosios hidraulinė sistema turi būti sandari. 
Patikrinti hidro variklių sukimąsi, pakelti purenimo kojas, išsėjimo sekcijas, atpjovimo diskus. 

Nustačius tepalo pratekėjimus - paveržti sujungimus. Jei tas nepadeda - pakeisti žarnas ar sujungimus 
naujais. Pažeidus mazgą mechaniškai reikia keisti nauju. Traktoriaus ir sėjamosios hidraulinės sistemos 
jungiamieji elementai turi būti švarūs. 

13. GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 

Eil. Nr. Gedimas Priežastis Pašalinimo būdas 

1. Tepalas ant hidraulinės 
sistemos žarnų ar 
sujungimų 

Silpnai užveržti sujungimai ar pažeistos 
žarnos 

Paveržti ar pakeisti detales 

2. Tepalas ant hidraulinio 
cilindro 

Pažeistos hidraulinio cilindro tarpinės ar 
sulenktas kotas 

Pakeisti tarpines arba nauju 

13.1 Lentelė. Galimos problemos ir jų šalinimo būdai. 

14. PERIODINIS APTARNAVIMAS 
14.1 Tepimas 

Tepimas yra vienas iš svarbiausių faktorių nulemiančių atskirų mazgų ir mechanizmų ilgaamžiškumą. 
Savalaikis tepimas, atitinkamų tepalų panaudojimas, žymiai sumažina priešlaikinį dilimą ir gedimų 
atsiradimo galimybę. Sėjamosios tepimą atlikti laikantis sekančių principų: 

• prieš užpildant tepimo tašką, jį išvalyti; 

• tepalą į tepimo tašką spausti tol, kol pasirodys atidirbęs senas tepalas; 

• patepus, ant tepimo taško galvutės palikti truputį tepalo. 
Tepti pagal pateiktą diagramą (14.1 pav. ir 14.1 lentelė). 
14.1 Lentelė. Sutepimo lentelė.  

Tepimo 
taško Nr. 

Tepimo taško vieta Tepalas Tepalo pagrindas Sutepimo 
dažnumas 

1 Purenimo kojos hidraulinis cilindras Litol 24 Li Kartą metuose 
2 Atpjovimo disko guoliavietė Litol-24 Li Kartą metuose 
3 Išsėjimo sekcijos reguliuojamo aukščio kolonėlės Litol-24 Li Kartą metuose 
4 Mineralinių trąšų hidro variklio kardano kryžmė Litol-24 Li Kartą metuose 
5 Volų guoliavietės Litol-24 Li Kartą metuose 
6 Išsėjimo sekcijos pakėlimo hidrauliniai cilindrai Litol-24 Li Kartą metuose 
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14.1 pav. Sutepimo taškai. 
DĖMĖSIO! Naudoti tik aukštos kokybės tepalus. Stebulės turi būti su dangteliais! 
 

14.2 Techninis aptarnavimas 

Tiesioginės žieminio rapso sėjamosios ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo sąlygų, intensyvumo, 
savalaikės priežiūros ir aptarnavimo. Bet koks neatsargumas gali turėti nepageidaujamas pasekmes. Laiku 
šalinami gedimai reikalauja minimalių sąnaudų, bet duoda maksimalų efektą.  

Sėjamosios gedimai gali būti nustatomi ir greitai pašalinami tik pastoviai nuvalant ir stebint jos 
techninį stovį. Esant švariai sėjamajai lengviau pastebėti trūkumus. 

Reikia atkreipti dėmesį į mazgų tepimą. 
Saugoti geriausia po stogu, taip išvengiant atmosferos poveikio. 
Kasdieninė priežiūra: 

• srieginių sujungimų tikrinimas ir apsauga nuo nepageidaujamo atsilaisvinimo; 

• hidraulinės sistemos sandarumo tikrinimas ir pažeidimų šalinimas; 

• mechanizmų veikimo tikrinimas; 

• tepimo atlikimas pagal instrukcijos reikalavimus; 

14.3 Remonto instrukcija 

Atliekant smulkų remontą atkreipti dėmesį į darbų švarą, teisingą detalių montavimą ir reguliavimą.  
Išmontuotos detalės sandėliuojamos ir saugomos nuo užteršimo. Atkreipti dėmesį į guolių saugojimą. 
Remontuojant lauko sąlygomis laikytis švaros: nukritusias ant žemės detales kruopščiai nuvalyti. 
Atliekant einamuosius ir kapitalinius remontus būtina laikytis techninių detalių ir mazgų montavimo 

taisyklių, garantuojančių atitinkamą darbų kokybę ir efektyvumą. 
Po kiekvieno remonto patikrinti sėjamosios mechanizmų darbą. 

15. SĖJAMOSIOS LIKVIDAVIMAS 

Likviduojama sėjamoji (ir po remontų likę jos nereikalingos dalys) pristatoma į metalo laužo 
supirktuvę. Kitos nereikalingos dalys pristatomos į antrinių žaliavų supirktuvę. 
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16. SERVISO ISTORIJA / UŽRAŠAI 
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