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GARANTIJA 

Standartinis gamyklinės garantijos periodas Laumetrio technikai yra 12 mėnesių po pristatymo. 
Garantija galioja tik esant teisingai pasirašytam garantinio sertifikatui, 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, perkaitimo, velenų užkirtimo prieš tai neišsukus velenų; 

• padaryti savavališki pakeitimai; 

• yra netinkamas naudojimas. 

Garantija negalioja greitai dylančioms dalims ir mazgams: padangoms, stabdžių detalėms, guoliams, 
kardanams, transporterio žvaigždutėms, išbėrimo velenų pjovimo peiliukams.  

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 šiems mėšlo kratytuvams: 

MKL-XX;  
Serijos Nr.: MKLXXXXXXXXXXX000 - MKLXXXXXXXXXXX999 (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 mėšlo kratytuvų naudojimą ir aptarnavimą. 
Mėšlo kratytuvai: 
MKL-10; MKL-12; MKL-14; MKL-16; MKL-18; MKL-20; 
Naudojimo instrukcija talpina dalinę informaciją apie galimų krovinių pervežimą, 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.
 

Mėšlo kratytuvai MKL pagaminti 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/downloads  
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, mėšlo kratytuvą reikia patikrinti, kad būtų užtikrintas 
operatoriaus, aplinkos ir aplinkinių saugumas. 

1.1 Identifikacija 

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

 

1.1 pav. Identifikacijos lentelė yra mėšlo kratytuvo dešinėje pusėje. 

http://www.laumetris.lt/downloads
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1.2 pav. Mėšlo kratytuvo identifikacijos lentelė. 

Mėšlo kratytuvo identifikacijos duomenys yra identifikacijos lentelėje, kuri yra ant rėmo priekyje 
dešinėje pusėje. Numeris užrašytas lentelėje ir iškaltas šalia lentelės ant rėmo. 

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA YRA PAGRINDINIS MĖŠLO KRATYTUVO VADOVAS 

 
Ašies identifikacijos lentelė 

 
Ašies markė ir tipas yra nurodyti ašies identifikavimo lentelėje esančioje ašies viduryje. 

 
1.3 pav. Mėšlo kratytuvo ašių identifikacijos lentelė.  
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1.2 Paskirtis 

Mėšlo kratytuvų paskirtis - mėšlo transportavimas į laukus ir jo paskleidimas. 
UAB „Laumetris“ gaminami mėšlo kratytuvai komplektuojami su vertikaliais mėšlo paskleidimo 

velenais. Vertikalūs mėšlo paskleidimo velenai geriau susmulkina bei didesniu atstumu paskleidžia mėšlą. 
Šių modelių kratytuvo mėšlo skleidimo plotis yra iki 12 metrų.  

Mėšlo kratytuvai gali būti agreguojamos su savaeigiais traktoriais, turinčiais išorinę hidraulinę 
sistemą, išvadą įspėjamajai ir stabdymo šviesos signalizacijai, prikabintuvą ž.ū. mašinoms prikabinti. 

Mėšlo kratytuve negalima pervežti žmonių. 
Mėšlo kratytuve negalima pervežti kuro, dujų balionų, toksinių medžiagų t.t., taip pat nesaugių 

krovinių, kuriais gali būti užteršta aplinka, ar kurių pervežimas reikalauja laikytis papildomų techninių 
sąlygų. Gamintojas už tai neatsako - šitą riziką prisiima mašinos naudotojas. 

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

Su mėšlo kratytuvu gali dirbti asmenys susipažinę su jo 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 mėšlo kratytuvo konstrukciją, gamykla gamintoja neatsako. 

1.3 Komplektuotė 

Mėšlo kratytuvas pristatomas pilnai surinktas. 
Į komplektą įeina: 

• mėšlo kratytuvas; 

• naudojimo instrukcija; 

• garantinis sertifikatas su garantijos sąlygomis; 
Pagal užsakovo pageidavimą mėšlo kratytuvas gali būti sukomplektuota su hidrauliniais stabdžiais. 

1.4 Transportavimas 

Mėšlo kratytuvas yra paruoštas pardavimui pilnai surinktas ir jam nereikia papildomo pakavimo. 
Pakavimas reikalingas nebent kratytuvo dokumentacijai ir papildomiems tvirtinimams. Mėšlo 
kratytuvas yra klientui pristatomas arba ant sunkvežimio priekabos arba tempiant traktoriui. 

1.4.1 Mašinos transportavimas su tralu 

Pakrovimas ir nukrovimas mėšlo kratytuvo 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. Mėšlo kratytuvas turi būti sukabintas su traktoriumi tvarkingai 
remiantis šia instrukcija. Mėšlo kratytuvo stabdžių sistema turi būti patikrinta prieš važiuojant 
pakrovimo rampa. 
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1.4 pav. Mėšlo kratytuvo pritvirtinimo kilpos priekyje ir gale. 

Užvarius kratytuvą ant pervežimo platformos turi būti įveržiamas rankinis stabdis. Tvirtinimo diržai 
arba grandinės per nurodytas kilpas turi būti sujungiami su pervežimo platforma ir įtempiami. Po kratytuvo 
pritvirtinimo atjunkite traktorių. 
 Dėmesio! Kai mėšlo kratytuvas transportuojamas ant platformos, jis turi būti pritvirtintas 

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 užkrautas mėšlo kratytuvas. 
Naudokite tik sertifikuotas ir techniškai patikimas tvirtinimo priemones. Įdėmiai perskaitykite 
gamintojo nurodymus teisingam tvirtinimui. 
Tvirtinimo metu reikia saugotis nepažeisti mėšlo kratytuvo tvirtinimo kilpų ar dažų. Mėšlo kratytuvo 

svoris yra nurodytas 3.1 ir 3.2 lentelėse. 
Dėmesio! Netinkamas tvirtinimo elementų įtvirtinimas gali sukelti avariją. 

1.4.2 Reikalavimai prieš pradedant eksploatuoti 

Prieš pradedant mėšlo kratytuvą tempti traktoriumi nuosekliai perskaitykite naudojimo instrukciją. 
Transportavimo metu priderinkite važiavimo greitį prie kelio sąlygų, bet neviršinkite leistino 
maksimalaus greičio. 

Dėmesio! Prieš savarankiškai transportuojant mėšlo kratytuvą 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. 
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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 
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 mėšlo kratytuvo operatoriaus vadovas. Toliau perduodant 
mašiną kitiems naudotojams būtina perduoti ir naudojimo instrukciją. Asmuo perėmęs mėšlo kratytuvą turi 
susipažinti ir su naudojimo instrukcija.  

2.3 Bendri darbų saugos ir naudojimo reikalavimai 

Naudojant ir aptarnaujant mėšlo kratytuvą, vadovautis bendrais darbų saugos reikalavimais, dirbant 

su traktoriumi. 

Prieš pradedant dirbti su mėšlo kratytuvu, susipažinti su jo konstrukcija ir darbų saugos reikalavimais. 

Patikrinti ar ant mėšlo kratytuvo yra visi įspėjamieji ir informaciniai ženklai ir užrašai. 
Patikrinti mėšlo kratytuvo prijungimo prie traktoriaus, bei jo dalių valdymo sistemų prijungimo prie 

traktoriaus sistemų patikimumą. 
Draudžiama naudoti mėšlo kratytuvą vaikams, neturintiems teisių ar neblaiviems asmenims. 

2.3.1 Darbų saugos reikalavimai 

1. Mėšlo kratytuvą prijungti prie traktoriaus gale sumontuoto hidrofikuoto kablio arba prie prikabinimo 
šakutės. 

2. Prijungiant ar atjungiant mėšlo kratytuvą būti atidiems, nes gali būti pavojus susižeisti dėl prikabintuvo 

gale susidariusios keliamosios ar spaudžiamosios jėgos. Jei mėšlo kratytuvo rankinis stabdys 
neįjungtas, negalima stovėti tarp traktoriaus ir mėšlo kratytuvo arba už jo. 

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

4. Prieš pradedant darbą, patikrinti: 
- mėšlo kratytuvo prijungimo prie traktoriaus patikimumą. Būtina užfiksuoti prikabintuvo 

kaištį; 
- hidro sistemos ir pneumo sistemos prijungimo patikimumą; 
- šviesos signalizacijos sistemos ir stabdžių sistemos prijungimo patikimumą ir techninę būklę; 
- oro slėgį padangose (vadovautis 2.1 lentele); 
- ar pakankamas matomumas, ar pradedant važiuoti nėra arti žmonių; 
- kokiu spinduliu galės suktis traktorius su mėšlo kratytuvu nekliudydamas grąžulu kitų 

traktoriaus pakabos sistemos dalių. 
5. Dirbant su mėšlo kratytuvu DRAUDŽIAMA: 

- dirbti nesusipažinus su mėšlo kratytuvo konstrukcija ir darbų saugos reikalavimais; 
- jungti mėšlo kratytuvo hidraulinę, pneumatinę ir elektros signalizacijos sistemas prieš tai 

nepatikrinus mėšlo kratytuvo prijungimo prie traktoriaus patikimumo; 
- dirbti po pakeltu galiniu bortu, neužfiksavus jo hidrauliniais užraktais; 
- dirbti su neveikiančiais mėšlo kratytuvo stabdžiais; 
- dirbti su sugedusia šviesos signalizacija; 
- tempti mėšlo kratytuvą didesniu nei 25 km/h greičiu; 
- viršyti mėšlo kratytuvo didžiausią leidžiamą bendrą masę, nustatytą ES Reglamente Nr.167 / 

2013, 17 straipsnyje. 
Dėmesio! Tam, kad išvengti perkrovos, vadovautis 6.1 lentelėje duotais pagrindinių 
gabenamų medžiagų tankiais. 

6. Krauti į kratytuvą tik tada, kai: 
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- mėšlo kratytuvas prijungtas prie traktoriaus; 
- mėšlo kratytuvas stovi ant tvirto ir lygaus paviršiaus; 
- nėra žmonių iškrovimo zonoje; 
- nėra didelių šoninių vėjų; 
- saugus atstumas iki antžeminės elektros energijos perdavimo linijos. 

7. Važiuojant būti atsargiems, nes mėšlo kratytuvo traktoriui perduodama vertikali apkrova gali turėti 
įtakos manevravimui. 

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

asmuo). 
11. Prieš įvažiuojant į posūkį, įvertinti sąstato inerciją. 
12. Stovint traktorius ir mėšlo kratytuvas turi būti su įjungtais rankiniais stabdžiais. 
13. Gedimus šalinti tik užgesinus traktoriaus variklį ir išėmus užvedimo raktelį. 
14. Išlipant iš traktoriaus užgesinti variklį ir išimti užvedimo raktelį. Įjungti rankinį stabdį. 
15. Prieš atjungiant mėšlo kratytuvą nuo traktoriaus - įjungti jo rankinį stabdį. 
16. Sekti, kad visada būtų pritvirtinti šie įspėjamieji užrašai: 

- mėšlo kratytuvo priekyje ''Griežtai draudžiama lipti į judantį mėšlo kratytuvą''; 
17. Pakraunant arba iškraunant mėšlo kratytuvą - lynus kabinti tik specialiais ženklais pažymėtose vietose. 

2.3.2 Ratai 

1. Nuolatos tikrinti slėgį padangose! Slėgį laikyti vadovaujantis instrukcija (2.1 lentelė). Pripučiant 
padangą oru nestovėti prieš ratą. Esant per dideliam slėgiui, padanga gali sprogti ir sužeisti! 

2. Reguliariai tikrinti padangų stovį. Naudoti tik originalias padangas. 
3. Reguliariai tikrinti ratų priveržimą. 
4. Ratų priveržimą atlikti tam tikra seka. 
5. Keisti ratus, reguliuoti stebulių guolius ar stabdžius, tik pastačius po ratų balansyru ar ašimi 

apsaugines atramas ir po priešingos pusės ratais pakišus apsauginius pleištus (trinkas). 
6. Kėliklius statyti ant tvirto pagrindo po balansyru ar ašimi tik specialiais ženklais pažymėtose vietose. 

2.3.3 Hidraulinė ir pneumatinė sistemos 

1. Hidraulinėje ir pneumatinėje sistemose yra didelis slėgis. Hidraulinėje sistemoje didžiausias leistinas 
slėgis - 15 MPa, pneumatinėje dviejų kontūrų sistemoje didžiausias leistinas slėgis - 0,8 MPa. 

2. Pajungiant hidraulinę ir pneumatinę sistemas reikia laikytis mašinos gamintojo rekomendacijų.  
3. Pajungiant hidraulinę ir pneumatinę sistemas prie atitinkamų traktoriaus sistemų reikia, kad movos iš 

mėšlo kratytuvo ir traktoriaus pusės nebūtų veikiamos slėgio. 
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 mėšlo kratytuvo 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 mėšlo kratytuvas prijungtas prie traktoriaus, atjungti laidus nuo 

akumuliatoriaus. 
8. Mėšlo kratytuvas turi būti saugomas po stogu taip, kad nekeltų pavojaus žmonėms ir gyvūnams. 
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2.3.5 Važiavimas visuomeniniais keliais 

1. Prieš išvažiuojant patikrinti mėšlo kratytuvo elektros signalizacijos ir skiriamųjų ženklų būklę. 
2. Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite stabdžių kokybę ir stabdymo sistemą. Pratestuokite stabdžius 

pradėjus važiuoti. 
3. Mėšlo kratytuvas turi turėti lėtaeigiam transportui skirtą ženklą. 
4. Laikytis kelių eismo taisyklių. 
5. Neviršyti mėšlo kratytuvui leidžiamo judėjimo greičio (25 km/h). Laikytis visų reikiamų atsargumo 

priemonių, kad įvertintumėte saugų važiavimo greitį atsižvelgiant į kelio būklę, pakrovimo kokybę: 
krovinio išdėstymas (daugiau krovinio vienoje pusėje nei kitoje); apkrovos tankis (galimi krovinio 
judesiai); apkrovos kiekis; būkite ypač atsargūs gabendami skysčius. 

6. Neviršyti leistinos krovinio masės pagal savo šalies kelių taisykles, reglamentą(ES) nr. 167/2013 ar bet 
kurį kitą reglamentą, ribojantį keliamąją galią ir techninę apkrovą. Paprastai techninė apkrova yra 
didesnė nei pagal kelių taisykles. 

7. Nedirbti su mėšlo kratytuvu esant didesniam kaip 8° paviršiaus nuolydžiui. 
8. Eksploatavimo pradžioje atkreipti dėmesį į neprisidirbusius stabdžius - stabdymas gali būti silpnas. 
9. Paliekant pakrautą mėšlo kratytuvą stovėti nuokalnėse, įjungti rankinį stabdį ir padėti po ratais 

apsauginius pleištus (trinkas). 

2.4 Naudojami ženklai ir užrašai 

Mėšlo kratytuvą 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: Kėbulo 
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: Kėbulo 
priekyje. 
 

 

Nurodantis ženklas 
Maksimalus leistinas mėšlo 
kratytuvo greitis 
Išdėstymo vieta: mėšlo kratytuvo 
gale. 

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

 

Įspėjamasis ženklas 
Dėmesio! 
 
Nestovėkite ant grandininio 
transporterio jeigu traktoriaus 
variklis įjungtas ir darbinis velenas 
sukasi. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Įspėjimo apie prispaudimo 
pavojų pažymėjimas. 
Išdėstymo vieta: ant galinio 
borto. 
 

 

Įspėjamasis ženklas 
Vežti žmones draudžiama. 
Išdėstymo vieta: 
Mėšlo kratytuvo priekyje. 
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 Įspėjamasis ženklas  
Laikytis saugaus atstumo nuo 
transporto priemonės 
Vieta: mėšlo kratytuvo 
priekyje. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Įspėjimo apie prispaudimo pavojų 
pažymėjimas. 
Nestovėkite prie atidaromo mėšlo 
kratytuvo galinio borto. 

 

Informacinis ženklas  
Pakrovimo kablio tvirtinimo 
vietos žymėjimas 
Išdėstymo vieta: ant mėšlo 
kratytuvo šoninių sijų. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Dėmesio! 
Įspėjimo apie prispaudimo pavojų 
pažymėjimas. 
Nekiškite rankų prie veikiančio 
grandininio transporterio 
elementų.  

 

Informacinis ženklas 
Žymi kėliko atramos vietą. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Įspėja apie lėtai važiuojančią 
transporto priemonę. 
Išdėstymo vieta: mėšlo kratytuvo 
gale. 

 

Informacinis ženklas  
Sutepimo taškų žymėjimas 
Išdėstymo vieta: ant 
važiuoklės, kėbulo, 
buksyravimo kilpos. 

 

 

Įspėjamasis ženklas 
Saugokitės išmetamų objektų. 
Išmetami objektai kelią visam 
kūnui riziką. Laikytis saugaus 
atstumo nuo mėšlo kratytuvo, 
minimum 25 metrus. Išdėstymo 
vieta: mėšlo kratytuvo gale. 
 

    

 

Įspėjamasis ženklas 
Įspėjimo apie prispaudimo 
pavojų pažymėjimas. 
Laikykitės saugaus atstumo 
nuo besisukančių paskleidimo 
diskų. Išdėstymo vieta: mėšlo 
kratytuvo gale. 

 

Informacinis ženklas 
Patikrinkite grandininio 
transporterio įtempimą. 
Išdėstymo vieta: mėšlo kratytuvo 
priekyje, šone. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Palaukite kol visi mašinos 
elementai sustos, prieš 
liečiant. Išdėstymo vieta: 
mėšlo kratytuvo gale. 

 

Informacinis ženklas 
Pakėlimas/nuleidimas galinio 
dangčio prieš skleistuvus 
(reguliuojamas iš mėšlo 
kratytuvo). Išdėstymo vieta: 
mėšlo kratytuvo gale. 

 

Įspėjamasis ženklas  
Prieš lipant į mėšlo kratytuvo 
kėbulą atlikti priežiūrą, ar 
remontą, išjunkite variklį ir 
išimkite traktoriaus raktą iš 
uždegimo, siekiant apsaugoti 
traktorių nuo neautorizuoto 
įėjimo. Išdėstymo vieta: prie 
kopėčių. 

 

Įspėjamasis ženklas 
Aukšto slėgio skystis, galimybė 
prasiskverbi į kūną. Išdėstymo 
vieta: mėšlo kratytuvo priekyje. 
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Informacinis ženklas 
Darbinio veleno  
apsisukimai / min. Išdėstymo 
vieta: mėšlo kratytuvo 
priekyje. 

 

Informacinis ženklas 
Hidraulinis atraminis kojelės 
kilnojimas(valdomas iš 
traktoriaus). Išdėstymo vieta: 
mėšlo kratytuvo priekyje. 

 

Informacinis ženklas 
Pakėlimas/nuleidimas galinio 
dangčio už skleistuvų 
(reguliuojamas iš mėšlo 
traktoriaus). Išdėstymo vieta: 
mėšlo kratytuvo gale. 

 

Informacinis ženklas 
Grandininio transporterio 
krypties perjungimas į išpylimą/ į 
kratytuvą (reguliuojamas iš 
traktoriaus). Išdėstymo vieta: 
mėšlo kratytuvo priekyje. 

GELTONA ATRAMINĖ KOJA 

ŽALIA GALINIS BORTAS 

RAUDONA GRANDININIS TRANSPORTERIS 

MĖLYNA GRĄŽULO CILINDRAI 
 

Informacinis ženklas 
Informuoja apie hidraulinių šlangų žymėjimo 
reikšmes. Išdėstymo vieta: mėšlo kratytuvo priekyje. 

 
Didžiausia vilkties apkrova – 3,0 t ant vilkties 
Padangų slėgis – 0,4 MPa ant ratų ratlankių 
Maksimalus pneumatinės stabdžių sistemos slėgis – 0.8 MPa – dviguba grandinė rėmo priekyje 
Maksimalus hidraulinės stabdymo sistemos slėgis – 15 MPa rėmo priekyje 
Lipti į judantį mėšlo kratytuvą griežtai draudžiama kėbulo priekyje 
2.1 Lentelė. Kiti įspėjamieji ženklai. 

DĖMESIO! 
Mėšlo kratytuvo naudotojas privalo rūpintis ant jos išdėstytų įspėjamųjų simbolių ir užrašų 
įskaitomumu. Juos pažeidus - pakeisti naujais. 
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2.1 pav. Lipdukų išdėstymo schema. 

3. TECHNINIAI RODIKLIAI 

Modelis MKL-10 MKL-12 MKL-14 

Didžiausias krovinio svoris, t* 10 12 14 
Talpa, m3 10 12 14 
Plotis, m 3,0 3,0 3,0 
Ilgis, m 8,4 8,5 8,5 
Aukštis, m 3,4 3,4 3,4 
Mašinos konstruktyvinė masė, kg 6000 6250 6500 
Ratai 650/65-R30,5 650/70R32 750/65R32 
Maksimalus važiavimo greitis, km/h 25 25 25 
Reikiama min. galia, AG 120 140 150 

Lentelė 3.1. Techninės MKL - 10/12/14 specifikacijos. Specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į skirtingas produkto galimybe. 

Modelis MKL-16 MKL-18 MKL-20 
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Didžiausias krovinio svoris, t* 16 18 20 
Talpa, m3 16 18 20 
Plotis, m 3,0 3,0 3,0 
Ilgis, m 8,5 9,6 10,9 
Aukštis, m 3,4 3,4 3,4 
Mašinos konstruktyvinė masė, kg 8000 8500 9000 
Ratai 600/55R26.5 600/55R26.5 710/50R26.5 
Maksimalus važiavimo greitis, km/h 25 25 25 
Reikiama min. galia, AG 170 180 200 

Lentelė 3.2 Techninės MKL-16/18/20 specifikacijos. Specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į skirtingas produkto galimybes. 

*Didžiausias krovinio svoris atspindi gaminio techninį krovumą – tai nenurodo leistino krovumo pagal kelių eismo taisykles ar kitus 
teisinius reikalavimus. 

4. KONSTRUKCIJA IR VEIKIMO PRINCIPAS 

Mėšlo kratytuvai MKL yra metalinės konstrukcijos mašinos skirtos mėšlo transportavimui į laukus bei 
mėšlo paskleidimui. Mėšlo kratytuvai komplektuojami su vertikaliais mėšlo paskleidimo velenais.  

Mėšlo kratytuvų važiuoklė turi darbinius pneumatinius stabdžius kiekvienai ašiai, priklausomus nuo 
pervežamo krovinio svorio. Mėšlo kratytuvas turi įspėjamąją šviesos signalizaciją ir gali būti naudojama 
važiuojant visuomeniniais keliais. 

Mėšlo kratytuvai gaminami pagal ES Nr. 167/2013 direktyvą ir funkcinės saugos ES 2015/208 
reikalavimus. 

Grandininio transporterio schema: 

 4.1 pav. Grandininio transporterio schema: 1 - grandininis transporteris; 2 - grandininio transporterio įtempimo varžtai; 3 - 
grandininio transporterio įtempimo ašis; 4 - grandininio transporterio varančioji ašis; 5 - reduktorius; 6 - hidro variklis. 

Pavaros transmisijos schema: 
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4.2 pav. Pavaros transmisijos schema: 
1 - kardaninis velenas su pajungimu prie traktoriaus; 2 -veleno guoliavietė; 3 - perdavimo velenas; 4 - perdavimo velenas; 5 - 
perdavimo velenas; 6 - kardaninis velenas; 7 - mėšlo skleistuvas. 

4.1 Rėmas 

Rėmą sudaro iš storasienio stačiakampio profilio metalinio vamzdžio suvirinta konstrukcija, turinti 
tvirtinimo vietas grąžului, važiuoklei, kėbului bei kitiems reikalingiems mazgams. 

4.2 Važiuoklė 

Vienos ašies važiuoklę sudaro kieta ašis kurios stebulės turi ratų pritvirtinimo varžtus ir būgninius 
stabdymo mechanizmus su išskečiamaisiais kumšteliais.  

Kratytuvuose gali būti naudojamos dviejų ar trijų ašių važiuoklės su automatinio vairavimo sistema. 
Dviašine sistema vairuojama viena ašis, triašėje dvi (pirma ir trečia). Vairuojamosios ašies stebulės gali 
pasisukti apie ašies galuose esančius vertikalius šarnyrus. Stebulių pasisukimo kampą reguliuoja trapecinės 
formos traukių sistema. Važiuojant į priekį krovinio svorio inercijos jėga veikia į ratus ir pasuka juos 
traktoriaus ratų judėjimo trajektorijos link. Tai žymiai sumažina pašalines jėgas veikiančias į ratus ir 
stebules, sumažina padangų dėvėjimąsi ir pagerino mėšlo kratytuvo manevringumą. Ašies trapecinio 
vairavimo traukių virpėjimą mažina amortizatorius. 

Naudojant mėšlo kratytuvą su dviaše važiuokle, važiuojant į priekį vairuojamosios ašies stebulių 
pasisukimą seka tarp stebulių įstatytas hidro cilindras, kuris važiavimo metu jungiamas į plaukiojantį režimą. 
Važiuojant atbuline eiga, hidrocilindras perjungiamas į ratus tiesinantį režimą, ištiesina ir užrakina ratus 
ištiesintoje pozicijoje. Važiuojant atbuline eiga ratai nesivairuoja. 

DĖMĖSIO! 
Jei mėšlo kratytuvo važiuoklė turi vairuojamas ašis, važiuojant atbuline eiga jas būtina blokuoti! 
Jei mėšlo kratytuvo važiuoklė turi vairuojamas ašis, važiuojant didesniu kaip 25 km/h greičiu jas 
būtina blokuoti! 

4.3 Kėbulas 

Kėbulas yra sandarus, gale turintis du vertikalius mėšlo paskleidimo velenus (galima papildomai - 
skleidimo lėkštės), mėšlo išstūmimo grandininį transporterį, pakeliamą galinį bortą.  

4.4 Kintamo aukščio atraminis įtaisas 

Mėšlo kratytuvas gali būti komplektuojamas su mechaniniu ar hidrauliniu kintamo aukščio atraminiu 
įtaisu. Kintamo aukščio atraminis įtaisas reikalingas kai mėšlo kratytuvas nenaudojamas (atjungtas nuo 
traktoriaus). 
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Mechaninis kintamo aukščio atraminis įtaisas. Sukant rankenėlę į vieną ar kitą pusę, kinta įtaiso ilgis, 
tuo pačiu keisdamas grąžulo prikabinimo kilpos padėtį vertikalia kryptimi. Kai mėšlo kratytuvas prijungtas 
prie traktoriaus, atraminis įtaisas perstatomas į horizontalią padėtį ir užfiksuojamas kaiščiu. 

4.5 Hidraulinis galinio borto pakėlimo mechanizmas 

Hidraulinis galinio borto pakėlimo mechanizmas pakelia galinį bortą į viršų. Nuleidimas vyksta 
nuėmus slėgį sistemoje (borto svorio jėga išstumia tepalą iš hidraulinio cilindro), arba priverstinai. Galinio 
borto pakėlimo hidrauliniai cilindrai maitinami iš traktoriaus hidraulinės sistemos (4.3 schema). 

 
4.3 schema. Hidraulinė sistema. 1 - grandininio transporterio hidro variklis; 2 - galinio borto hidrauliniai cilindrai; 3 -

atraminės kojelės hidro cilindras; 4 - hidro užraktas; 5 - greitos jungtys. 

4.6 Įspėjamoji šviesos signalizacija 

Mėšlo kratytuvo elektros sistema pritaikyta dirbti kartu su traktoriaus pastovios srovės 12V elektros 
sistema.  

 
4.4 schema. Mėšlo kratytuvo MKL elektrinė schema. 1 - elektros jungiklio rozetė prie traktoriaus; 2 - elektros jungiklis prie 

mėšlo kratytuvo; 3 - galinis dešinys žibintas; 4 - galinis kairys žibintas; 5 - posūkių lemputė; 6 - pažibinčių lemputė; 7 - stabdžių 
lemputė; 8 - numerio apšvietimo lemputė; 9 - gabaritinių šviesų lemputė. 
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4.5 schema. Mėšlo kratytuvo MKL žibintų išdėstymo schema. 1 - prijungimo kištukas; 2 - laidai; 3 - baltas priekinis atšvaitas; 

4 - geltonas šoninis atšvaitas; 5 - gabaritinės šviesos; 6 - raudonas galinis atšvaitas; 7 - galinis dešinys žibintas; 8 - galinis kairys 
žibintas; 9 - numerio apšvietimo žibintas. 

4.7 Stabdžių sistema 

Mėšlo kratytuve gali būti įrengiama pneumatinė arba, kliento pageidavimu, hidraulinė stabdžių 
sistema. 

Hidraulinė vienos linijos stabdymo sistema.  

 
4.6 schema. Hidraulinė vienos linijos stabdymo sistemos schema. 1 - Pagrindinis vožtuvas; 2 - stabdymo jėgos reguliavimo 
vožtuvas; 3 - stabdžių hidrauliniai cilindrai; 4 - elektrinis valdymo kabelis; 5 - stabdžių valdymo linija; 6 - avarinio stabdymo 
akumuliatorius. 

Hidraulinė dviejų linijų stabdymo sistema. 

 
4.7 schema. Hidraulinė dviejų linijų stabdymo schema. 1 - Pagrindinis vožtuvas; 2 - stabdymo jėgos reguliavimo vožtuvas; 3 - 
stabdžių hidrauliniai cilindrai; 4 - elektrinis valdymo kabelis; 5 - stabdžių valdymo linija; 6 - papildoma linija į traktorių; 7 - 
avarinio stabdymo akumuliatorius. 
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Mėšlo kratytuvuose paprastai įrengta pneumatinė dviejų kontūrų darbinio stabdžio sistema, veikianti 
visus ratus. Ši sistema, sujungta su traktoriaus stabdžių sistema, veikia nuspaudus traktoriaus stabdžių 
pedalą.  

Sistemoje yra trijų pozicijų stabdymo jėgos reguliatorius kiekvienai ašiai, kuris valdosi automatiškai, 
priklausomai nuo kėbule esančio svorio. 

 
4.8 schema. Dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių sistemos schema. 1 - pneumatinio sujungimo galvutė; 2 - oro linijos filtras; 3 - 
stabdžių atleidimo vožtuvas; 4 - resiveris; 5 - drenažo vožtuvas su žiedu; 6 - LSV kontroleris; 7 - pneumatinė stabdžių kamera. 

5. 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 mėšlo kratytuvą; 

• 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, ratų guolius, hidraulinių cilindrų išlindusius kotus; 

6. INFORMACIJA NAUDOTOJUI 

6.1 Mėšlo kratytuvo paruošimas darbui 
Dėmėsio! 
Naudoti tik tvarkingą traktorių! 
Prijungiant mėšlo kratytuvą prie traktoriaus reikia: 

• susipažinti su mėšlo kratytuvo elementų pavadinimais ir išsidėstymu; 

• pašalinti nereikalingus daiktus iš kėbulo; 

• patikrinti oro slėgį padangose; 

• patikrinti varžtinius sujungimus ir šarnyrų ašelių kaiščiavimą. 

• Prijungti mėšlo kratytuvą prie traktoriaus sekančia tvarka: 

• nuleisti traktoriaus prikabinimo įtaisą iki mėšlo kratytuvo grąžulo kilpos aukščio; 

• pavažiuoti atbuline eiga, iki kol traktoriaus prikabinimo įtaiso kilpos kiaurymė sutaps su mėšlo 
kratytuvo kilpos kiauryme; 

• įstatyti kaištį ir jį užfiksuoti; 

• pakelti traktoriaus prikabinimo įtaisą į reikiamą aukštį; 

• užtraukti traktoriaus rankinį stabdį; 

• pakelti mėšlo kratytuvo atramą į reikiamą aukštį; 

• sujungti mėšlo kratytuvo hidraulinę ir pneumatinę sistemas su atitinkamomis traktoriaus 
sistemomis; 



 

 __________________________________________________________________________________________________  
Naudojimosi instrukcija Mėšlo kratytuvas MKL 23 

• prijungti mėšlo kratytuvo šviesos signalizacijos kabelį prie traktoriaus elektros sistemos; 

• patikrinti mėšlo kratytuvo hidraulinių cilindrų veikimą ir sistemos hermetiškumą; 

• patikrinti mėšlo kratytuvo stabdžių veikimą ir sistemos hermetiškumą; 

• patikrinti mėšlo kratytuvo šviesos signalizacijos veikimą; 

• prieš pradedant važiuoti, patikrinti ar išjungtas mėšlo kratytuvo rankinis stabdis. 

• Kiekvieną kartą prikabinant mėšlo kratytuvo, šiuos veiksmus pakartoti. 

• Prieš užpildant kratytuvą, patikrinti grandininio transporterio eigos kryptį. 
DĖMĖSIO! 
Mėšlo kratytuvo prijungimo metu pašaliniams būti tarp traktoriaus ir mėšlo kratytuvo draudžiama! 

6.2 Mėšlo kratytuvo pakrovimas 

Pakrauti mėšlo kratytuvą galima tik prijungtą prie traktoriaus ir stovint ant horizontalaus paviršiaus. 
Prieš pradedant pakrovimą patikrinti ar pilnai uždarytas mėšlo kratytuvo galinis bortas. 
Kraunant reikia stengtis krovinį paskirstyti tolygiai per visą kėbulą.  
Neperkrauti, kad vežant krovinys nebyrėtų. 
Jei pervežami daiktai išsikiša iš mėšlo kratytuvo gabaritų, vadovautis kelių eismo taisyklių 

reikalavimais žymint krovinį ir užtikrinant saugumą kelyje. 
DĖMĖSIO! 
Draudžiama viršyti mėšlo kratytuvo leidžiamą bendrą masę! Kad išvengti perkrovos, vadovautis 6.1 
lentelėje duotais pagrindinių gabenamų medžiagų tankiais 

Medžiaga Tankis, kg/m3 

Senas mėšlas 700-800 
Subrendęs mėšlas 800-900 
Šviežias mėšlas 700-750 
Kompostas 950-1100 
Žalia masė 200-600 
Durpės 350-1000 
Skiedra 600-750 
Mulčas 300-700 

Lentelė 6.1 Pagrindinių transportuojamų medžiagų tankiai. 

6.3 Mėšlo kratymas 

Mėšlo kratymas laukuose atliekamas taip: 

• Pasiruoškite važiuoti galulaukėje; 

• atidarykite kėbulo galinį bortą hidrauliniais cilindrais, prieš tai atidarius hidraulinius užraktus. 
Leiskite išbyrėti daliai krovinio; 

• įjunkite mėšlo skleidėjus; 

• Pradėjus važiuoti įjunkite grandininį transporterį; 

• Patikrinkite ar grandininio transporterio slinkimo kryptis į mėšlo kratytuvo galą 

• Norint pakeisti grandininio transporterio eigą tai atlikite keisdami hidro variklio apsisukimus 
iš traktoriaus; 

• Baigus kratyti mėšlą, išjunkite grandininį transporterį, vertikalius skleidimo velenus. 

• Uždarykite galinį bortą ir užfiksuokite jį, uždarant hidraulinių cilindrų užraktus. 
DĖMĖSIO! 
Iškrovimo zonoje būti draudžiama. 
Įsitikinkite, kad grandininio transporterio eiga į išmėtimą! 
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6.1 pav. Grandininio transporterio greičio reguliavimas (reguliuojamas nuo mėšlo kratytuvo). 

 
6.2 pav. Grandininio transporterio įtempimo varžtas. 

Abiejuose mėšlo kratytuvo pusėse prisukam neįspaustas spyruoklines tarpines, tuomet 40 mm 
įveržiame veržlę, po to pagal transporterio įtempimą, veržlę priveržiame arba atleidžiame. 

6.4 Mėšlo kratytuvo atjungimas nuo traktoriaus 

Atjungti mėšlo kratytuvą nuo traktoriaus sekančia tvarka: 

• įtempti mėšlo kratytuvo rankinį stabdį; 

• jei mėšlo kratytuvas statomas nuokalnėje ar nelygioje aikštelėje, būtina po ratais padėti 
apsauginius pleištus (trinkas); 

• atjungti mėšlo kratytuvo hidraulinę ir pneumatinę sistemas nuo traktoriaus; 

• atjungti mėšlo kratytuvo kardaną nuo traktoriaus darbinio veleno; 

• atjungti šviesos signalizacijos kabelį nuo traktoriaus elektros sistemos; 

• pastatyti mėšlo kratytuvo atramą; 

• nuleisti traktoriaus prikabinimo įtaisą iki kol mėšlo kratytuvo grąžulo atrama atsirems į žemę; 

• išimti kaištį jungiantį mėšlo kratytuvo grąžulo kilpą su traktoriaus prikabinimo įtaisu. 
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6.3 pav. Apsauginių pleištų statymo metodas. 

DĖMĖSIO! 
Negalima atjungti mėšlo kratytuvo nuo traktoriaus, jeigu: 

• sukasi darbinis velenas; 

• po ratais nepadėti apsauginiai pleištai (trinkos). 

 
6.4 pav. Stabdžių įveržimo trosas. 

Kad stabdžių įveržimo trosu užspausti stabdžius, sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, jei atleisti - 
prieš.  

DĖMĖSIO! 
Prieš pradedant važiuoti atleisti stabdymą trosu! 
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7. VEIKSMAI APTARNAVIMO METU 

7.1 Važiuoklė 

7.1.1 Ratų priežiūra 

Mėšlo kratytuvų naudojimo metu reikia nuolatos sekti stebulių, ratlankių, padangų stovį bei ratų 

priveržimą, tikrinti oro slėgį padangose. Padangos neturi būti suskilusios ar įpjautos. 

Ratų priveržimui naudoti specialų veržliaraktį (dinamometrą). Užveržimo momentą pasirinkti iš 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 paveikslėlių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 lentelės pagal stebulės konstrukciją.  

Veržliaraktis 
(mm) 

Smeigių skaičius Užveržimo 
momentas (kgm) 

Užveržimo 
momentas (Nm) 

Svirtis (mm) Taikoma jėga 
(kg) 

17 4 – M 12 x 1,5 9 min – 10 max 90 min – 100 max 450 20 
19 5 – M 14 x 1,5 13 min – 15 max 130 min – 150 max 450 30 
24 6 – M 18 x 1,5  27 min – 29 max 270 min – 290 max 450 60 
27 8 – M 20 x 1,5 35 min – 38 max 350 min – 380 max 600 60 
30 10 – M 22 x 1,5 45 min – 51 max 450 min – 510 max 800 60 
36 10 – M 24 x 1,5 55 min – 61 max 550 min – 610 max 920 60 

7.1 Lentelė. Užveržimo momento instrukcija poliruotoms veržlėms. 

Veržliaraktis 
(mm) 

Smeigių skaičius Užveržimo 
momentas (kgm) 

Užveržimo 
momentas (Nm) 

Svirtis (mm) Taikoma jėga 
(kg) 

17 4 – M 12 x 1,5 9 min – 10 max 90 min – 100 max 450 20 
19 5 – M 14 x 1,5 15 min – 17 max 130 min – 150 max 450 30 
24 6 – M 18 x 1,5 30 min – 34 max 300 min – 340 max 500 60 
27 8 – M 20 x 1,5 40 min – 44 max 400 min – 440 max 700 60 
30 10 – M 22 x 1,5 50 min – 56 max 500 min – 560 max 900 60 
36 10 – M 24 x 1,5 60 min – 66 max 600 min – 660 max 1050 60 

7.2 Lentelė. Užveržimo momento instrukcija smeigėms.  

 
7.1 pav. Ratų užveržimo procesas. 

  
1. Viengubi ratlankiai su DIN veržle 2. Viengubi ratlankiai su DIN veržle ir poveržle 
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3. Dvigubi ratlankiai su DIN veržle 4. Dvigubi ratlankiai su DIN veržle ir poveržle 

7.1 pav. Montavimas su centravimu ant smeigių. 1 -montuodami visada nepamirškite įdėti kūgines poveržles ant smeigės 
(iliustracijoje pažymėtos mėlyna spalva) prieš ratlankį, kaip parodyta. 

Matmenys Smeigės 
sriegis 

Veržliaraktis Skylė smeigei Stebulės 
centras 

Ratų centras Illiustracijos 

D1 (mm) mm D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) 
4 x Ø 95 M 12 x 1,5 17 16 62 63 1 

5 x Ø 140 M 14 x 1,5 19 18.5 93 94 1 
6 x Ø 205 M 18 x 1,5 24 21.5 160 161 1 – 3 
8 x Ø 275 M 18 x 1,5 24 21.5 220 221 1 – 3 
8 x Ø 275 M 18 x 1,5 27 21.5 220 221 2 – 3 – 4 
8 x Ø 275 M 20 x 1,5 30 27 220 221 3 – 4 

10 x Ø 335 M 22 x 1,5 30 27 280 281 3 – 4 
 7.3 Lentelė. 7.2 pav. 1 – 2 – 3 – 4 iliustracijų užveržimo informacija. 

 
5. vienas ratas su kūgine veržle 

7.3 pav. 5 Iliustracija. 

Matmenys Smeigės 
sriegis 

Veržliaraktis Skylė smeigei Stebulės 
centras 

Ratų centras Illiustracijos 
 
 D1 (mm) mm D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) 

8 x Ø 275 M 18 x 1,5 29 21.5 220 221 5 
10 x Ø 335 M 22 x 1,5 32 27 280 281 5 

7.4 Lentelė. 7.3 pav. 5 Iliustracijos užveržimo informacija. 
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6. Vienas ratas su ISO veržle 7. Dvigubi ratlankiai su ISO veržle 
7.4 pav. Montavimas su centravimu ant stebulės. 

Matmenys Smeigės 
sriegis 

Veržliaraktis Skylė smeigei Stebulės 
centras 

Ratų centras Illiustracijos 

D1 (mm) mm D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) 
8 x Ø 275 M 20 x 1,5 28 27 220.5 211 6 – 7 

10 x Ø 225 M 22 x 1,5 32 27 175.5 176 6 – 7 
10 x Ø 335 M 22 x 1,5 32 27 280.5 281 6 – 7 
10 x Ø 335 M 24 x 1,5 36 27 280.5 281 6 – 7 

7.5 Lentelė. 7.4 Iliustracijos užveržimo informacija. 

 
7.5 pav.. Rato montavimą ant stebulės galima palengvinti naudojant centravimo žiedus bent dviejuose smeigėse, kaip 

nurodyta 1 iliustracijoje. Tai ypač naudinga montuojant dublius, nes dėl disko poslinkio stebulės padėtis gali tai problematiška. 

7.1.2 Ašių priežiūra 

Dažnai patikrinkite stebulės dangčių priveržimą. Pamestą ar sugadintą dangtį reikia pakeisti, kad 

stebulė būtų apsaugota nuo nešvarumų prasiskverbimo. Bekeičiant užsukamus uždengimus, reikia pakeisti 

ir tarpines. Dangtį reikia reguliariai priveržti (kas 3 mėnesius). 

Įprastomis darbo sąlygomis, stebulės guolius reikia tepti kas 500 darbo valandų arba po kiekvieno 

8500 km., taip pat pakeičiant stabdžių kaladėles. Esant sunkioms darbo sąlygoms, reikia dažniau sutepti. 

Tepant guolius, būtina patikrinti stabdžių kaladėlių storį, būgnus ir spyruokles, taip pat išvalyti ir sutepti 

stabdžių kumštelį. 
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Standžios ir vairuojamosios ašies sutepimo ir priežiūros lentelė 

Sutepimas 
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Sutepimas 
Su specialių ADR Lithogrease 3 tepalais 

     

A - tepalų keitimas rėmo guoliuose 
    

 

B - stabdžių ekscentrikas 
  

 
  

C - stabdžių svirtys 
  

 
  

D - vairo traukės jungtys 
  

 
  

E - vairuojamos ašies šarnyras 
  

 
  

Priežiūra 
     

1 - ratų veržlių užveržimo momento patikra 

 
 

 
  

2 - stabdžių kaladėlių frikcinio antdėklo storio patikra 
  

 
  

3 - guolio dangtelio patikra ir koregavimai 
 

 
 

 
 

4 - strektės patikra ir koregavimas 
  

 
  

5 - vairuojančios ašies šarnyrų laisvumo patikra ir reguliavimas 

 
  

 
 

6 - amortizatoriaus varžtų užveržimo momento patikra 
   

 
 

7 - vairavimo valdymo cilindro tvirtinimo varžto užveržimo momento 
patikra 

   
 

 

8 - vairo traukės tvirtinimo varžto užveržimo patikra ir ratų pasisukimo 
kampo reguliavimas 

   
 

 

9 - stabdymo cilindro atramos veržlės užveržimo patikra 
   

 
 

7.6 Lentelė. Standžios ir vairuojamosios ašies sutepimo ir priežiūros lentelė. 

Dėmesio! 

Kiekvienai instrukcijai padidinkite apžiūros dažnumą dirbant didelėmis apkrovomis! 
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7.6 pav. Standi ašis: Sutepimo ir priežiūros schema. 

 
7.7 pav. Dviejų režimų vairavimo ašis: tepimo ir priežiūros taškų schema. 
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7.8 pav. Standartinė savaeigė ašis: sutepimo ir priežiūros schema. 

 2. Stabdžių kaladėlių frikcinio antdėklo 
patikra. 

Kas 500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotų 8500 
km ). 
Patikrinkite stabdžių kaladėlės frikcinio antdėklo 
nusidėvėjimą. Atverkite abu patikros langelius 
stabdžių nugarėlėje ir patikrinkite frikcinio 
antdėklo storį už atskaitos linijos. 

 Atskaitos linija turi būti visada gerai 
matoma ir dėl transporto priemonės 

saugumo yra rekomenduojama pakeisti frikcinį 
antdėklą, kai elemento storis lieka 2 mm už 
atskaitos linijos. Visuomet naudokite originalius 
to pačio tipo frikcinius antdėklus, kuriuos 
keičiate.  
Frikcinio antdėklo savybės yra nurodytos šalia 
frikcinio antdėklo, ant atskaitos linijos.  

7.7 Lentelė. Stabdžių kaladėlių frikcinio antdėklo storio patikra. 
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2. Guolių laisvumo patikra (versija su 
įspaudžiamu stebūlės dangteliu) 

Po pirmųjų 200 darbo valandų esant pilnai apkrovai 
(arba po 300 nuvažiuotų km), po to kas 1500 valandų 
(arba kas nuvažiuotus 25000 km).  
Įsitikinkite kad ratų guoliai nekliba. Ši patikra 
atliekama pakėlus ašį su domkratu, kol ratai nesieks 
žemės ir sukasi laisvai. Įkiškite svirtį tarp rato ir žemės 
ir kelkite ratą aukštyn, kad rastumėte kokių tarpų. 
Guolių tarpų reguliavimas -  
- nuimkite stebulės kamštelį 
- nuimkite elastingą fiksatoriaus kaištį nuo stebulės 
veržlės 
- priveržkite stebulės veržlę, tuo pačiu metu sukdami 
ratą, kol stebulė bus šiek tiek stabdoma 
- sukite veržle tol kol rasite angą fiksatoriui, ir įkiškite 
elastingą kaištį. Įsitikinkite, kad stebulė sukasi rankiniu 
būdu, šiek tiek pasipriešindama - ant matomos guolio 
dalies pripilkite ADR Lithogrease 3 tepalo ir 
sumontuokite atgal įspaudžiamą stebulės dangtelį 

 

7.8 Lentelė. Guolių laisvumo patikra ašyje su įspaudžiamu guolio dangteliu. 

2. Guolių laisvumo patikra (versija su flanšiniu 
stebulės dangteliu) 

 
Po pirmųjų 200 darbo valandų esant pilnai apkrovai 
(arba po 300 nuvažiuotų km), po to kas 1500 valandų 
(arba kas nuvažiuotus 25000 km).  
Įsitikinkite kad ratų guoliai nekliba. Ši patikra 
atliekama pakėlus ašį su domkratu, kol ratai nesieks 
žemės ir sukasi laisvai. Įkiškite svirtį tarp rato ir žemės 
ir kelkite ratą aukštyn, kad rastumėte kokių tarpų. 
Guolių tarpų reguliavimas -  
- nuimkite stebulės flanšinį dangtelį, atsukdami 6 
varžtus; 
- nuimkite elastingą fiksatoriaus kaištį nuo stebulės 
veržlės; 
- priveržkite stebulės veržlę, tuo pačiu metu sukdami 
ratą, kol stebulė bus šiek tiek stabdoma 
- sukite veržle tol kol rasite angą fiksatoriui, ir įkiškite 
elastingą kaištį. Įsitikinkite, kad stebulė sukasi rankiniu 
būdu, šiek tiek pasipriešindama - ant matomos guolio 
dalies pripilkite ADR Lithogrease 3 tepalo ir 
sumontuokite atgal stebulės dangtelį būdami atsargūs 
nesuplėšant ar pametant sandariklio. Jei sugadinta, 
pakeiskite tarpine su originalia gamintojo atsargine 
dalimi; 
- Sumontuokite stebulės dangtelį ir priveržkite 6 
varžtais. 

 

7.9 Lentelė. Guolių laisvumo patikra ašies su flanšiniu stebulės dangteliu. 
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3. Guolių laisvumo patikra ("Teknoax" 

versija su įsukamu stebulės dangteliu) 

Po pirmųjų 200 darbo valandų esant pilnai 

apkrovai (arba po 300 nuvažiuotų km), poto kas 

1500 valandų (arba kas nuvažiuotus 25000 km).  

Įsitikinkite kad ratų guoliai nekliba. Ši patikra 

atliekama pakėlus ašį su domkratu, kol ratai 

nesieks žemės ir sukasi laisvai. Įkiškite svirtį tarp 

rato ir žemės ir kelkite ratą aukštyn, kad rastumėte 

kokių tarpų. 

Guolių tarpų reguliavimas -  

- nuimkite stebulės dangtelį 3.6 ir 3.5 tarpinę; 

- Nuimkite 3.4 varžtus ir 3.3 fiksacine poveržle; 

- priveržkite 3.2 ašies veržlę, tuo pačiu metu 

sukdami ratą, kol stebulė bus šiek tiek stabdoma. 

- pakeiskite 3.3 fiksacinės poveržlės padėtį ir 

pritvirtinkite 3.2 ašies veržlę su 3.4 varžtais. 

Įsitikinkite, kad stebulė sukasi rankiniu būdu, šiek 

tiek pasipriešindama 

 - ant matomos guolio dalies pripilkite ADR 

Lithogrease 3 tepalo ir sumontuokite atgal 3.6 

stebulės dangtelį būdami atsargūs nesuplėšant ar 

pametant sandariklio. Jei sugadinta, pakeiskite 

tarpine su originalia gamintojo atsargine dalimi; 

- Sumontuokite stebulės dangtelį ir priveržkite 6 

varžtais. 

 

7.10 Lentelė. Guolio laisvumo patikrinimas Teknoax ašies versijoje su įspaudžiamu stebulės apsauginiu dangteliu. 

 
7.9 pav.Tepalų keitimas stebulės guoliuose. 
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Tepalų keitimas stebulės guoliuose. 

 

Kas 3000 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 

50000 km). 

Kaip ir su guolių laisvumo patikra, pakelkite ašį su 

domkratu, kol ratas laisvai suksis, tada: 

 

Flanšinis stebulės 

dangtelis 

versija 

"Teknoax" versija 

1. Nuimkite 

stebulės dangtelį; 

2. Nuimkite elastinį 

stop kaištį nuo 

veržlės; 

3. Nuimkite veržlę; 

1. Nuimkite stebulės 

dangtelį ir tarpinę; 

2. Nuimkite stop varžtelius 

ir laikiklį; 

3. Nuimkite srieginę 

laikiklio veržlę; 

 

4. Pilnai nuimkite stebulę su būgnu ir guoliais nuo 

veleno. 

5. Atlikite šią operacija tik ant vieno rato tuo 

pačiu metu, kad išvengti komponentų sukeitimo. 

tuo pačiu metu nuimami keli ratai, pažymėkite 

guoliavietes, kad neteisingai jų nesumontuoti. 

6. Išvalykite stabdžius, patikrinkite bendras 

sąlygas ir susidėvėjimą. Pakeiskite visas 

nusidėvėjusias ar pažeistas dalis, pašalinkite bet 

kokius tepalų likučius, kurie gali pakenkti 

kokybiškam stabdymui. 

7. Pašalinkite visus tepalų likučius, išvalykite 

guolius, stabdžių frikcinius antdėklus, pakeiskite 

pažeistas dalis; 

8. Sutepkite kūginius korpusus ir guolių ritinėlius, 

kaip nurodyta iliustracijoje, naudojant ADR 

Lithogrease 3 tepalus, kiekvienam guoliui reikia 

apie 150 g; 

9. Sumontuokite atgal visas dalis, kaip nurodyta 

iliustracijoje su įvorių pagalba, kad išvengti 

derinimo klaidų, kurios gali pakenkti guoliams.; 

10. Prieš užveržiant stebulės veržlę (flanšinį 

dangtelį) užpilkite sluoksnį tepalų ant guolio, 

surinkite ir sureguliuokite veržlę, kaip nurodyta 3 

punkte - guolių laisvumo reguliavimas. 
7.11 Lentelė. Tepalų keitimas stebulės guoliuose. 
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B. Stabdžių kumštelio velenėlio 
sutepimas. 
 

Kas 500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 
8500 km) ir prieš važiavimą po ilgalaikio 
nenaudojimo. 
Sutepkite tepimo taškus nurodytus iliustracijoje su 
ADR Lithogrease 3 tepalais. Sutepkite velenėlį, kol 
tepalai prasiskverbs pro dangtelį. 
 

Tepalų ir alyvos patekimas ant stabdžių 
draudžiamas.  
Pakartokite operaciją netgi po kiekvieno mašinos 
valymo su aukšto slėgio įranga. 

 

 

7.12 Lentelė. Stabdžių kumštelio velenėlio sutepimas. 

 4. Strektės eigos patikra ir reguliavimas. 
 

Kas 500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 
8500 km). 
Įsitikinkite kad stabdžių cilindrų strypai, esant 
pilnam stabdymui neviršija 40 mm- 45 mm. 
Eiga turi būti sureguliuota sukant iliustracijoje 
indikuotą varžtą su raktu, kol varžtas atsirems į 
būgną. Nuo galinės pozicijos atsukite varžtą atgal 
per 2 trakštelėjimus ir įsitikinkite, kad dabartinė 
eiga atitinka instrukcijos reikalavimus po 

reguliavimo.  
C. Sutepimas. 
 

Kas 500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 
8500 km 
Sutepkite iliustracijoje indikuotą tepimo tašką. 

 Pakartokite operaciją netgi po kiekvieno 
mašinos valymo su aukšto slėgio įranga. 

 

7.13 Lentelė. Strektės eigos patikrinimas ir visi pakeitimai. 
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E. Sutepkite vairuojamos ašies šarnyrus. 
Kas 500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus 8500 km). 

Sutepkite su ADR Lithogrease 3 tepalais 
naudojantis tepimo taškais nurodytais 
iliustracijoje, iki kol tepalai prasiskverbs pro 
korpusą. 
 

 Pakartokite operaciją netgi po kiekvieno 
mašinos valymo su aukšto slėgio įranga. 

 

 

7.14 Lentelė. Sutepti vairavimo ašies šarnyrą. 

 5. Vairuojamos ašies šarnyro tarpų 
patikrinimas ir reguliavimas. 

 
Po pirmųjų 10 km. esant pilnai apkrovai, po to po 
1500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus25000 
km). 
Įsitikinkite, kad tarpas tarp įvorės ir šarnyro, tiek 
apačioje, tiek viršuje nėra mažesnis nei 2 mm. kaip 
nurodyta iliustracijoje, kai mėšlo kratytuvas 
tuščias. Jei tarpas mažesnis sureguliuokite šarnyro 
kaištį taip: 
Nuimkite dangtelį III; 
Atleiskite veržlę V, kad atlaisvintume reguliavimo 
veržlės IV sukimąsi; 
Sukite veržlę IV pagal laikrodžio rodyklę, kad 
atstatytumėte reikalingą tarpą; 
Užblokuokite veržlę su varžtu V; 
Surinkite atgal uždengimą III ir užtvirtinkite jį su 
tarpinėmis II ir veržlėm I; 
Jei O-žiedas dangtelyje III yra pažeistas pakeiskite 
jį su originalia gamintojo atsargine dalimi. 

 

Reguliavimo veržlės ir fiksavimo varžto užveržimo momento instrukcija 

Detalė Ašies serija sriegis Užveržimo momentas 
(Nm) 

IV 

Lengvos M42 350 ± 10 

Vidutinės M48 450 ± 10 

Sunkios M55 500 ± 

Ypač sunkios M75 600 ± 10 

  

V Visų serijų M10 78 
7.15 Lentelė. Vairuojamos ašies šarnyro laisvumo patikra ir reguliavimas. 
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6. Amortizatoriaus tvirtinimo veržlių 

užveržimo momento patikra 

 

Po pirmųjų 10 km. esant pilnai apkrovai, po to po 

1500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus25000 

km). 

Patikrinkite varžto užveržimo momentą naudojant 

dinamometrą ir remkitės žemiau pateikta lentele. 

Dvi galimos variacijos yra pateiktos. 

 Jei savaime užsirakinančios veržlės yra 

atsilaisvinusios kartu su nailono žiedu, pakeiskite 

palaidas veržles su ADR - Colaert originaliomis 

dalimis. Patikrinkite amortizatoriaus galinio 

tildančio bloko būklę, jei susidėvėjęs ar pažeistas 

pakeiskite amortizatorių su ADR - Colaert 

originalia atsargine dalimi. 

 

7.16 Lentelė. Amortizatoriaus veržlės užveržimo patikra.  

ID Varžtas Raktas 
Detalių skaičius 

kuriuos reikia suveržti 

Užveržimo 

momentas (kgm) 

Užveržimo 

momentas (Nm) 

6-1 M 12 19 1 7 min / 9 max 70 min / 90 max 

6-2 M 20 30 3 40 min / 45 max 400 min / 450 max 

6-3 M 14 21 2 12 min / 15 max 120 min / 150 max 

7 M 14 21 4 18 min / 20 max 180 min / 200 max 
7.17 Lentelė. Detalių (Lentelės 7.15 ir 7.16) užveržimo momento instrukcijos. 
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7. Ratų valdymo cilindro veržlių 
užveržimo momento patikra 

 
Kas 1500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus25000 km). 
Patikrinkite varžtų užveržimo momentą su 
dinamometru. Ratų valdymo cilindro užveržimo  
momentas yra nurodytas praeito puslapio 
lentelėje. 

 
 

 
7.18 Lentelė. Valdymo cilindro tvirtinimo varžto sukimo momento patikrinimas. 

id varžtas raktas 
Detalių skaičius kuriuos 

reikia suveržti 
Užveržimo 

momentas (kgm) 
užveržimo 

momentas (Nm) 

8-A M 20 30 4 40 min / 45 max 400 min / 450 max 

8-B M 18 27 2 58 min / 62 max 580 min / 6100 max 

9-1-A M 16 24 4 18 min / 22 max 180 min / 220 max 

9-1-B M 20 30 4 40 min / 45 max 400 min / 450 max 

9-2-A M 20 30 4 40 min / 45 max 400 min / 450 max 
7.19 Lentelė. Detalių (7.18 Lentelė) užveržimo momento instrukcijos. 

Ratų 
pasisukimo 

kampas 

L±1 mm 

Vairavimo tipas 

SM ST SW 

8° 52 47 42 

9° 50 44 39 

10° 47 42 37 

11° 45 39 34 

12° 42 37 32 

13° 40 35 29 

14° 37 32 26 

15° 35 30 24 

16° 32 27 21 

17° 30 25 - 

18° 27 22 - 
Lentelė 7.20. Apytikslis vairavimo kampo reguliavimas pagal L kvotą. 
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8-A. Ratų traukės tvirtinimo veržlių 

užveržimo momento patikra 

 

Kas 1500 darbo valandų (arba kas 

nuvažiuotus25000 km). 

Patikrinkite varžtų užveržimo momentą su 

dinamometru. Vairavimo valdymo cilindro 

užveržimo momentas yra nurodytas lentelėje. 

žemiau 

 Jei savaime užsirakinančios veržlės yra 

atsilaisvinusios kartu su nailono žiedu, pakeiskite 

palaidas veržles su gamintojo originaliomis 

dalimis. 

 

8-B. Ratų posūkio kampo reguliavimas. 

Jei to reikalauja eksploatavimo sąlygos, 

kad pakeisti rato posūkio kampą. 

Ratų posūkio kampas reguliuojamas naudojant 

detales I ir II, kurios detaliau nurodytos 

iliustracijoje. 

Atliekami šie veiksmai: 

Atlaisvinkite veržle I kol pasieksite varžto galvutę; 

Sureguliuokite rato posūkio kampą naudojantis 

varžtu II. Leistinoms rato posūkio kampo vertėm, 

remkitės instrukcijomis pateiktomis lentelėje; 

Pakartoki veiksmus kitoje vairavimo ašies pusėje. 

 Kad išvengti vairavimo valdymo cilindro 

pažeidimo, maksimalus ratų posūkio kampo 

pakeitimas negali viršyti patvirtintų ir indikuotų 

gamintojo techninių specifikacijų 

D. Sutepkite vairavimo jungtis. 

 

Kas 500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 

8500 km) arba po nuplovimu aukštu slėgiu. 

Sutepkite su ADR Lithogrease 3 tepalu 

naudojantis tepimo taškus nurodytus 

iliustracijoje, kol naujas tepalas prasiskverbs pro 

korpusą 
7.21 Lentelė. Ratų traukės tvirtinimo veržlių užveržimo momento patikra (7.20 lentelė); . Ratų posūkio kampo reguliavimas 

(pagal 7.20 lentelę); sutepkite vairavimo jungtis. 
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9 Stabdymo cilindro tvirtinimo 
varžto užveržimo momento patikra. 

Remtis 9-1 Pneumatinių stabdžių sistema 
Remtis 9-2 Hidraulinė stabdymo sistema 
 
Kas 1500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus 25000 km). 
Patikrinkite varžto užveržimo momentą 
naudodami dinamometrą. Užveržimo 
momentas nurodytas lentelėje praeitame 
puslapyje. 

 Jei savaime užsirakinančios veržlės 
yra atsilaisvinusios kartu su nailono žiedu, 
pakeiskite palaidas veržles su gamintojo 
originaliomis dalimis. 

 

 

 

7.22 Lentelė. Stabdžių cilindrų tvirtinimo varžtų užveržimo momento patikrinimas. 
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7.1.3 Dviašės ir triašės linginės pakabos priežiūra 

Dviašės ir Triašės mechaninės pakabos sutepimo ir priežiūros lentelė 

 Sutepimas 
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Sutepimas 
Su lipniu, vandenį atstumiančiu ir E.P priedų turinčiu tepalu 

    

A - vidutiniškai sutepkite lingių atramas ir atitinkamai lingės laikiklio laisvo 
lingės galo atsirėmimo vietoje (fiksuotas ir svirtines atramas)  

 
 

 

Priežiūra 
    

0 - Vizualinė patikra visų komponentų vientisumo 
 

 
 

 
1 - Ašies tvirtinimas prie linginės pakabos: patikrinkite tvirtinimo korpusą, 
patikrinkite užveržimo momentą dinamometru.   

 
 

2. Kaiščių užveržimo momento patikra ant svirties atramos. 
   

 
3 - traukių kaiščių užveržimo momento patikrinimas. 

 
  

 
4 - Ašies reakcijos strypų tvirtinimo varžtų užveržimo momento patikra. 

   
 

5 - lingių fiksavimo varžtų užveržimo momento patikra. 
 

  
 

7.23 Lentelė. Dviašės ir triašės mechaninės pakabos sutepimo ir priežiūros lentelė. 

 
7.10 pav. Dviašės ir triašės pakabos išdėstymas. 
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7.11 pav. Sutepimo ir priežiūros schema. 

 1 - Ašies tvirtinimas prie lingės lapų. 
Po pirmųjų 10 km. esant pilnai apkrovai, 

po pirmųjų 500 darbo valandų (arba pirmų 
nuvažiuotų 8500 km), po kiekvieno 1500 darbo 
valandų (arba kas nuvažiuotus 25000 km). 
Patikrinkite atitinkamas ašies tvirtinimo prie 
linginės pakabos apkabas ir įsitikinkite, kad jos yra 
tinkamai priveržtos. 
Patikrinkite užveržimo momentą pagal įstrižainių 
seką su dinamometru pagal iliustraciją 

 
7.24 Lentelė. Ašies tvirtinimas prie lingės lapų. 

U varžtas Raktas Užveržimo momentas (kgm) Užveržimo momentas (Nm) 

Ø 18 27 23 min / 27 max 230 min / 270 max 

Ø 22 34 45 min / 50 max 450 min / 500 max 

Ø 24 36 55 min / 60 max 550 min / 600 max 

Ø 27 41 60 min / 72 max 600 min / 720 max 

Ø 30 46 90 min / 100 max 900 min / 1000 max 
7.25 Lentelė. Detalių (Lentelės 7.24) užveržimo momento instrukcija. 
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2 - Kronšteino kaiščio užveržimo momento 
patikra. 

 
Kas 1500 darbo valandų (arba kas nuvažiuotus 
25000 km). 
Patikrinkite srieginio kaiščio užveržimo momentą 
naudodamiesi dinamometru ir remkitės užveržimo 
momento lentele žemiau. 

 Turi būti matomas minimalus 4 mm tarpas 
tarp srieginio kaiščio galvutės ir lingės laikiklio 
atramos su šia užveržimo momento reikšme. Jei 
tarpelis mažesnis ar jo nėra reikia pakeist silent 
block'ą . 

 - Susisiekite su gamintoju, kad pakeisti 
silent block'us. 

 
7.26 Lentelė. Kronšteino kaiščio užveržimo momento patikra. 

ID Varžtas Raktas 
Skaičius kaiščių, 

kuriuos reikia užveržti 
Užveržimo 

momentas (kgm) 
Užveržimo 

momentas (Nm) 
Dviašė Triašė 

2 M 24 36 2 4 27 min / 30 max 270 min / 300 max 
7.27 Lentelė. Detalės (Lentelė 7.26) užveržimo momento instrukcija. 

3 - Traukės kaiščių užveržimo momento 
patikra 

 
Kas 1500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus25000 km). 
Patikrinkite kaiščių užveržimo momentą 
naudodamiesi dinamometru ir remkitės užveržimo 
momento lentele žemiau. 

 Turi būti matomas minimalus 4 mm tarpas 
tarp srieginio kaiščio galvutės ir kronšteino. Jei 
tarpelis mažesnis ar jo nėra reikia pakeist silent 
block'ą . 

 - Susisiekite su gamintoju, kad pakeisti 
silent block'us.  

7.28 Lentelė. Traukės kaiščio užveržimo momento patikrinimas. 
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4 - Traukių fiksavimo varžtų užveržimo 
momento patikra. 

 
Kas 1500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus25000 km). 
Patikrinkite traukių varžtų užveržimo momentą 
naudodamiesi dinamometru ir remiantis lentele 
žemiau. 

 Nepakankamas traukės užveržimas gali 
daryti įtaką traukės sureguliavimui ir ašių 
lygiagretumo. 
  

7.29 Lentelė. traukių fiksavimo varžto užveržimo momento patikrinimas. 

ID Varžtas Raktas Užveržimo momentas (kgm) Užveržimo momentas (Nm) 

3 M 24 36 10 min / 12 max 100 min / 120 max 

4 M 12 19 8 min / 10 max 80 min / 100 max 
7.30 Lentelė. Detalės (Lentelė 7.28 ir 7.29) užveržimo momento instrukcijos. 

5 - Lingių fiksacinių varžtų užveržimo 
momento patikrinimas. 
 

Po pirmųjų nuvažiuotų 10 km. esant pilnai 
apkrovai, po to kas 1500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus 25000 km). 
Vizualiai patikrinkite linginės pakabos fiksacinius 
varžtus Įsitikinkite, kad veržlės yra užveržtos ir 
varžtai korpuse nekliba. Jei varžtai yra pažeisti, 
pakeiskite juos tik po žalos nustatymo priežasties.. 

 - Esant pažeidimams, susisiekite su 
gamintoju  

A - Lingių galai  
 

Po pirmųjų nuvažiuotų 10 km. esant pilnai 
apkrovai, po to kas 500 darbo valandų (arba kas 
nuvažiuotus 8500 km)  
 
Saikingai sutepkite lingių lapų galus ir atitinkamas 
slydimo vietas lingių laikikliuose (fiksuotos atramos 
ir švytuoklės). Naudokite tepalus kurie turi klijų 
savybių, atsparių vandeniui ir su E.P priedu, 
paskleidžiant tepalą po visą paviršių su teptuku. 

 

7.31 Lentelė. Lingių fiksacinių varžtų užveržimo momento patikrinimas; Lingių lapų laikiklių sutepimas. 
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7.1.4 Rato stebulės guolių reguliavimas 

Mėšlo kratytuvas pristatoma sureguliuotais stebulių guoliais. Pravažiavus pirmus 100 km o toliau po 
sekančių 1500-2000 km būtina patikrinti, ir esant reikalui, sureguliuoti ratų stebulių guolius. Reguliavimą 
atlikti sekančia tvarka: 

• prijungti mėšlo kratytuvą prie traktoriaus ir užtraukti traktoriaus rankinį stabdį; 

• po priešingu nei reguliuojamas ratu padėti apsauginius pleištus; 

• po ašimi, pažymėtoje vietoje, pakišti kėliklį ir pakelti ratą; 

• nuimti stebulės dangtelį; 

• atlenkti ir išimti vielokaištį; 

• atlaisvinti veržlę; 

• patikrinti rato sukimosi laisvumą. Jei reikia, pašalinti stabdymo priežastį (stabdžių būgną 
spaudžia kaladėlės, sulūžę guoliai). Tik po to reguliuoti guolius; 

• užveržti veržlę taip, kad ratas be klibėjimo sunkokai suktųsi. Ratą sukioti į abi puses tam, kad 
guolių ritinėliai užimtų teisingą padėtį. Toliau, sukant ratą, veržti iki ratas sustos; 

• atsukti veržlę atgal 1/4 - 1/6 apsisukimo ir užfiksuoti ją įstatant vielokaištį; 

• patikrinti rato sukimąsi. Ratas turi suktis laisvai be jaučiamo klibėjimo; 

• uždėti stebulės dangtelį. 

• Jeigu važiuojant rato stebulė kaista, veržlę atleisti dar 1/6 apsisukimo. 

• Tinkamai sureguliavus guolių tarpelį, ratas turi suktis sklandžiai, be trukdžių ir pašalinių garsų. 
Jei mėšlo kratytuvas naujas ar naujai keistos stabdžių kaladėlės, gali jaustis trintis tarp 
kaladėlių ir būgno. Tai normalus reiškinys. 

DĖMĖSIO! 
Draudžiama atlikti reguliavimo darbus jei dirba traktoriaus variklis. 

 7.1.5 Triašės važiuoklės vairuojančių ašių priežiūra 

Įprastinis aptarnavimas. Intensyviai naudojant mėšlo kratytuvą, kas 3 mėnesius reikia: 

• patepti stebulių posūkių vertikalias ašis 3 (7.12 pav.); 

• paveržti ant ašies sumontuotų mazgų sraigtinius sujungimus (stabdžių kamera, ratų 
blokavimo  

• hidraulinis cilindras, amortizatorius, traukė); 

• patikrinti ar neišlinkę reguliavimo traukės 7; 

• jei vairuojanti ašis vibruoja, patikrinti amortizatorius. Tepalo pėdsakas neparodo, kad jis 
netinkamas naudoti, tačiau, jei tepalo ištekėjimas didelis, amortizatorių reikia keisti. 
Amortizatorių reikia keisti, jei jį  atjungus nuo vieno galo, stumiant kotą ranka, jaučiamas 
pasipriešinimas , arba amortizatorius yra sulinkęs; 

• patikrinti ir pašalinti bet kokį oro ar tepalo pratekėjimą (stabdžių kamera, hidraulinis 
cilindras, amortizatorius). 

 
7.12 pav. Vairuojančios ašies schema. 1 - ašis; 2 - stebulė; 3 - stebulės posūkio ašis; 4 - tepimo taškas; 5 - stabdžių kamera; 6 

- ratų blokavimo hidraulinis cilindras; 7 - reguliavimo traukė. 
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Ašių išlyginimas. Važiuoklės ašys turi būti lygiagrečios. Esant reikalui, galima reguliuoti ašies padėtį 
rėmo atžvilgiu išilgine kryptimi, keičiant reguliuojamos traukės 4 (7.13 pav.) ilgį. 

 
7.13 pav. Ašies pastatymo schema. 1 - lingės; 2 - ašis; 3 - nereguliuojama traukė; 4 - reguliuojama traukė. 

Ratų išlyginimas. Prieš atliekant ratų išlyginimą, reikia patikrinti ar visi vairuojančių ašių mazgai yra 
tvarkingi, jei ne, netinkamus pakeisti. Ratų išlyginimą atlikti mėšlo kratytuvui stovint lygioje aikštelėje: 

• pamatuoti atstumą tarp ratlankių ratų priekyje ir gale: atstumas turi būti vienodas; 

• patraukti mėšlo kratytuvą, kad ratai apsisuktų 180° ir pakartoti matavimus. Jeigu, pamatavus 
atstumus tarp ratlankių, jie nėra vienodi, reikia pareguliuoti traukes 4 (7.14 pav.). Leidžiama, kad 
atstumas priekyje būtų mažesnis apie 4 mm, bet ne atvirkščiai. 

 
7.14 pav. Vairuojanti ašis. 1 - galinės ašies paspaudimo hidraulinis cilindras; 2 - žarna; 3 - ratų blokavimo hidraulinis 

cilindras; 4 - reguliavimo traukė; 5 - amortizatorius. 

7.2 Stabdžiai 

7.2.1 Pneumatinės stabdžių sistemos aptarnavimas 

Mėšlo kratytuvo naudojimo metu reikia tikrinti stabdžių sistemos sandarumą ir jos elementų būklę, 
periodiškai šalinti kondensatą iš resiverio. 

Sistemos sandarumas tikrinamas esant 800 kPa nominaliam oro slėgiui. Nesandarumo požymiu 
laikomas charakteringas šnypštimas ar burbuliukų pasirodymas užtepus įtartiną vietą muiluotu vandeniu. 
Jei nesandarumo priežastimi yra pažeistos tarpinės ar kitos sistemos detalės, jas reikia keisti naujomis. 

Kondensatas iš resiverio šalinamas paspaudus drenažinį vožtuvą. Kartą metuose, prieš žiemos 
sezoną, drenažinį vožtuvą reikia išsukti ir išvalyti. 
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7.2.2 Pneumatinės stabdžių sistemos elementų reguliavimas 

Mėšlo kratytuvo naudojimo metu reikia tikrinti stabdžių efektyvumą, periodiškai tepti pažymėtus 
taškus.  

Stabdžių reguliavimą atlikti tada, kai: 

• nusidėvėję stabdžių kaladėlės. Padidėja tarpelis tarp stabdžių kaladėlių ir būgno, ko pasekoje 
sumažėja stabdymo efektyvumas; 

• ratai stabdomi ne vienu metu ir netolygiai. 
Teisingai sureguliavus stabdžius, stabdymo jėga (stabdymo jėgų suma į stabdomus ratus) turi sudaryti 

min 27% mėšlo kratytuvo leidžiamos pilnos masės stabdant darbiniu stabdžiu, o taip pat stabdymo jėga 
(stabdymo jėgų suma į stabdomus ratus) turi sudaryti min 16% mėšlo kratytuvo leidžiamos pilnos masės 
stabdant rankiniu stabdžiu. Abu vienos ašies ratai turi stabdyti tolygiai. Stabdymo jėgų skirtumas tarp mėšlo 
kratytuvo kairės ir dešinės pusių neturi viršyti 30%. 

Stabdžių reguliavimas vykdomas tik po ratų stebulės guolių reguliavimo, keičiant kumštelio veleno 
svirtelės petį ar svirtelės kampą veleno atžvilgiu. Tam reikia: 

• po priešingu nei reguliuojamas ratu padėti apsauginius pleištus (trinkas); 

• po ašimi, pažymėtoje vietoje, pakišti kėliklį ir pakelti ratą; 

• sukant ratą, kartu sukti ir reguliavimo varžtą 4 (7.15 pav.) iki stabdymo kaladėlės palies 
būgną. 

Pneumatinės stabdžių kameros šakutės eiga turi būti 60-65 mm, o visų ratų kamerų šakučių eigos 
skirtumas - ne didesnis kaip 5 mm. 

 
7.15ppav. Stabdymo sistemos elementai. 1 - stabdžių kamera; 2 - traukutė; 3 - svirtelė; 4 - reguliavimo varžtas; 5 - tepimo 
taškas; 6 - kumštelio velenas; 7 - rankinio stabdžio trosas. 

Keičiant mechaninio stabdymo jėgos reguliatoriaus rankenėlių padėtį, esant pilnai mėšlo kratytuvo 
apkrovai, turi būti užtikrintas pilnas oro padavimas į pneumatines stabdžių kameras.  

Sureguliavus mėšlo kratytuvo darbinį stabdį reikia sureguliuoti rankinį. Tam keičiamas troso 7 (7.15 
pav.), jungiančio stabdžių svirtelę su įtempimo mechanizmu, ilgis. 

DĖMĖSIO! Nuolat tikrinti stabdymo sistemos veikimą. Esant reikalui - reguliuoti ar remontuoti. 
Stabdžių kaladėles būtina tikrinti kartą į metus, susidėvėjusias keisti naujomis. Prisidirbus 
besitrinančioms detalėms - naujai sureguliuoti. 

7.2.3 Hidraulinės stabdžių sistemos aptarnavimas ir reguliavimas 

Mėšlo kratytuvo naudojimo metu reikia tikrinti hidraulinių stabdžių sistemos sandarumą ir jos 
elementų būklę, periodiškai tepti pažymėtus taškus. 

Stabdžių reguliavimą atlikti tada, kai: 

• nusidėvėję stabdžių kaladėlės. Padidėja tarpelis tarp stabdžių kaladėlių ir būgno, ko pasekoje 

• sumažėja stabdymo efektyvumas; 

• ratai stabdomi ne vienu metu ir netolygiai; 
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Teisingai sureguliavus stabdžius, stabdymo jėga (stabdymo jėgų suma į stabdomus ratus) turi sudaryti 
min 27% mėšlo kratytuvo leidžiamos pilnos masės stabdant darbiniu stabdžiu, o taip pat stabdymo jėga 
(stabdymo jėgų suma į stabdomus ratus) turi sudaryti min 16% mėšlo kratytuvo leidžiamos pilnos masės 
stabdant rankiniu stabdžiu. Abu vienos ašies ratai turi stabdyti tolygiai. Stabdymo jėgų skirtumas tarp mėšlo 
kratytuvo kairės ir dešinės pusių neturi viršyti 30%. 

Stabdžių reguliavimas vykdomas tik po ratų stebulės guolių reguliavimo, keičiant kumštelio veleno. 
Reguliuoti svirtelės petį ar svirtelės kampą veleno atžvilgiu reikia: 

• po priešingu nei reguliuojamas ratu padėti apsauginius pleištus (trinkas); 

• po ašimi, pažymėtoje vietoje, pakišti kėliklį ir pakelti ratą; 

• sukant ratą, kartu sukti ir reguliavimo varžtą 3 (7.16 pav.) iki stabdymo kaladėlės palies būgną. 

 
7.16 pav. Stabdymo sistemos elementai. 1 - stabdžių hidraulinis cilindras; 2 - svirtelė; 3 - reguliavimo varžtas; 4 - kumštelio 
velenas; 5 - tepimo taškas. 

 DĖMESIO! 
Atliekant hidraulinės ar pneumatinės sistemos remonto darbus, įsitikinti ar sistemose nėra slėgio 

7.3 Hidraulinė sistema 

Būtina užtikrinti, kad tepalas traktoriaus hidraulinėje sistemoje ir mėšlo kratytuvo hidraulinėje 
sistemoje būtų tos pačios markės. Naudoti skirtingų markių tepalą draudžiama. 

Mėšlo kratytuvo hidraulinė sistema turi būti sandari. 
Patikrinti galinio borto atidarymo hidraulinius cilindrus. Nustačius tepalo pratekėjimus - paveržti 

sujungimus. Jei tas nepadeda - pakeisti žarnas ar sujungimus naujais. Pažeidus mazgą mechaniškai reikia 
keisti nauju. Traktoriaus ir mėšlo kratytuvo hidraulinės sistemos jungiamieji elementai turi būti švarūs. 

8. GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 

Eil. Nr. Gedimas Priežastis Pašalinimo būdas 

1. Kaista stabdžių būgnas Netinkamai sureguliuotos stabdžių 
kaladėlės 

Reguliuoti pagal 7.2.2 skyrių 

2. Kaista rato stebulė Guoliai per daug užveržti Užsiteršęs guolių 
tepalas 

Reguliuoti pagal 7.1 skyrių Išardyti stebulę, pakeisti 
tepalą, sureguliuoti kaip nurodyta viršuje 

3. Tepalas patenka ant 
stabdžių kaladėlių 

Pažeistas, susidėvėjęs ar netinkamai 
sumontuotas stebulės riebokšlis 

Išardyti stebulę, tinkamai pakeisti riebokšlį. Pašalinti 
tepalą nuo kaladėlių ir būgno, nuvalyti juos benzinu. 
Surinkti stebulę, sureguliuoti kaip nurodyta viršuje 

4. Ratai stabdo netolygiai Susidėvėję, užterštos ar netinkamai 
sureguliuotos stabdžių kaladėlės 

Susidėvėjusias kaladėles pakeisti, užterštas nuvalyti ir 
sureguliuoti pagal 7.2.2 skyrių 

5. Ratai stabdo silpnai Netinkamai sureguliuotos stabdžių 
kaladėlės ar stabdžių elementai 

Reguliuoti pagal 7.2.2 skyrių 

6. Tepalas ant hidraulinės 
sistemos žarnų ar 
sujungimų 

Silpnai užveržti sujungimai ar pažeistos 
žarnos 

Paveržti ar pakeisti detales 

7. Tepalas ant hidraulinio 
cilindro 

Pažeistos hidraulinio cilindro tarpinės ar 
sulenktas kotas 

Pakeisti tarpines arba nauju 

8.1 Lentelė. Galimos problemos ir jų šalinimo būdai. 
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9. PERIODINIS APTARNAVIMAS 
9.1 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. Mėšlo kratytuvo 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 (9.1 pav. ir 9.1 lentelė). 

 
9.1 pav. Mėšlo kratytuvo sutepimo diagrama. 

Tepimo 
taško Nr. 

Tepimo taško vieta Tepalas Tepalo pagrindas Sutepimo 
dažnumas 

1 Prikabinimo kilpa Litol 24 Li Kartą metuose 
2 Kintamo aukščio atraminis įtaisas Litol-24 Li Kartą metuose 
3 Stabdžių kumštelio velenas Litol-24 Li Kartą metuose 
4 Stabdžių svirtelė Litol-24 Li Kartą metuose 
5 Darbinio veleno guoliavietė Litol-24 Li Kartą metuose 
6 Hidraulinio cilindro galvutė Litol-24 Li Kartą metuose 
7 Rato stebulė Litol-24 Li Kartą metuose 
8 Kardaninio veleno sutepimas Litol-24 Li Kartą metuose 
9 Rankinis stabdys Litol-24 Li Kartą metuose 
10 Grandininio transporterio žvaigždutė Litol-24 Li Kartą metuose 
11 Grandininio transporterio varančiojo veleno guoliavietė Litol-24 Li Kartą metuose 
12 Mėšlo skleidėjų guoliai Litol-24 Li Kartą metuose 
13 Grandininio transporterio įtempimo ašiės guoliavietė Litol-24 Li Kartą metuose 

9.1 Lentelė. Sutepimo lentelė.  
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9.2 pav. Sutepimo taškai. 
DĖMĖSIO! 
Naudoti tik aukštos kokybės tepalus. Stebulės turi būti su dangteliais! 

9.2 Techninis aptarnavimas 

Mėšlo kratytuvų 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.  

Mėšlo kratytuvo gedimai gali būti nustatomi ir greitai pašalinami tik pastoviai nuvalant ir stebint jos 
techninį stovį. Esant švariam mėšlo kratytuvui 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; 

• šarnyrinių sujungimų būklės tikrinimas (ar neišsidėvėję, ar patikimai užkaiščiuotos ašys); 

• hidraulinės sistemos sandarumo tikrinimas ir pažeidimų šalinimas; 

• pneumatinės sistemos sandarumo tikrinimas ir pažeidimų šalinimas; 

• mechanizmų veikimo tikrinimas; 

• tepimo atlikimas pagal instrukcijos reikalavimus; 

• oro slėgio padangose tikrinimas pagal instrukcijos reikalavimus; 

• galinio borto ir iškrovimo angos uždarymo tikrinimas; 

• stabdžių bei šviesos signalizacijos sistemų veikimo tikrinimas. 

9.3 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 mėšlo kratytuvo mechanizmų darbą. 

10. MĖŠLO KRATYTUVO LIKVIDAVIMAS 

Likviduojamas mėšlo kratytuvas (ir po remontų likę jos nereikalingos dalys) pristatoma į metalo laužo 
supirktuvę. Kitos nereikalingos dalys pristatomos į antrinių žaliavų supirktuvę.  
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11. SERVISO ISTORIJA / UŽRAŠAI 
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