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1. ĮVADAS 

Šis d o k u m e n t a s (instrukcija) aprašo sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus naudojimą ir 
aptarnavimą. 
 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius: KLS - 4; KLS - 5; KLS - 6; KLS - 8; KLS - 10.  
Naudojimo instrukcija talpina dalinę informaciją apie sunkiųjų žemių kultivatoriaus „KLS“ konstrukciją, 
naudojimo ir priežiūros ypatumus. Dėl detalesnės informacijos, taip pat dėl garantinio remonto reikia kreiptis 
į gamintoją. 

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

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

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriai „KLS“ pagaminti saugiam naudojimui, jei vadovaujamasi 
naudojimo instrukcija. Todėl, prieš pradedant naudotis gaminiu, reikia perskaityti šią instrukciją. 
 
 Prieš naudojant gaminį perskaityti instrukciją. 
 Naudojimo instrukcija yra pagrindinis gaminio vadovas. 

1.1 Paskirtis 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriai „KLS“ skirti sunkiųjų žemių įdirbimui, bei saugiam 
transportavimui iš vieno lauko į kitą. 
 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriai „KLS“ keliais arba lauko keliukais transportuojami suversti į 
transportavimo padėtį. Jie komplektuojami su visomis reikalingomis dalimis atitinkančiomis valstybės 
transporto įstatymų reikalavimus. 
 Ant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ 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 sunkiųjų žemių kultivatorius, vadovautis gamintojo numatytomis naudojimo, aptarnavimo 
ir konservavimo sąlygomis. 
 Su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriais „KLS“ 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 sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“  konstrukciją, gamykla 
gamintoja neatsako. 

1.2 Komplektuotė 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ pristatomas pilnai surinktas. 
 Į komplektą įeina: 
 - sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“; 
 - naudojimo instrukcija; 
 - garantinis talonas su garantijos sąlygomis; 
 - ratų apsauginis pleištas (trinka). 
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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.). 
 Sąvoka „parengties būsena“ apima patikrinimą (kontrolė, reguliavimas), aptarnavimą ir remontą 
(gedimų radimas ir pašalinimas). 
 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 Privalu informuoti 

 „Naudojimo instrukcija“ yra pagrindinis sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ operatoriaus 
vadovas. toliau perduodant mašiną kitiems naudotojams būtina perduoti ir naudojimo instrukciją. Asmuo 
perėmęs sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ turi susipažinti ir su naudojimo instrukcija.  

2.3 Bendri darbų saugos ir naudojimo reikalavimai 

 Naudojant ir aptarnaujant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių , vadovautis bendrais darbų saugos 

reikalavimais, dirbant su traktoriumi. 

 Prieš pradedant dirbti su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriumi, susipažinti su jo konstrukcija ir 

darbų saugos reikalavimais. 

 Patikrinti ar ant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus yra visi įspėjamieji ir informaciniai ženklai ir 
užrašai. 
 Patikrinti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus prijungimo prie traktoriaus, bei jo dalių valdymo 
sistemų prijungimo prie traktoriaus sistemų patikimumą. 
 Draudžiama naudoti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių vaikams, neturintiems teisių ar neblaiviems 
asmenims. 

2.3.1 Darbų saugos reikalavimai 

 1. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ prijungti prie traktoriaus gale sumontuoto hidrofikuoto 
kablio arba prie prikabinimo šakutės 
 2. Prijungiant ar atjungiant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ būti atidiems, nes gali būti 
pavojus susižeisti dėl prikabintuvo gale susidariusios keliamosios ar spaudžiamosios jėgos. Jei rankinis 
stabdys neįjungtas arba neįdėtas ratų apsauginis pleištas (trinka), negalima stovėti tarp traktoriaus ir 
puspriekabės arba už jos. 

 3. Prijungiant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ hidraulinę, pneumatinę ir elektros sistemas 
prie traktoriaus atitinkamų sistemų traktoriaus variklis turi būti išjungtas ir išimtas variklio užvedimo raktelis. 
 4. Prieš pradedant darbą, patikrinti: 
 - sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ prijungimo prie traktoriaus patikimumą. Būtina 
užfiksuoti prikabintuvo kaištį; 
 - hidrosistemos ir pneumosistemos prijungimo patikimumą; 
 - šviesos signalizacijos sistemos ir stabdžių sistemos prijungimo patikimumą ir techninę būklę; 
 - oro slėgį padangose (vadovautis 2 lentele); 
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 - ar pakankamas matomumas, ar pradedant važiuoti nėra arti žmonių; 
 - kokiu spinduliu galės suktis traktorius su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriumi, nekliudydamas 
grąžulu kitų traktoriaus pakabos sistemos dalių. 
 5. Dirbant su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriumi DRAUDŽIAMA: 
 - dirbti nesusipažinus su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ konstrukcija ir darbų saugos 
reikalavimais; 
 - jungti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus hidraulinę, pneumatinę ir elektros signalizacijos 
sistemas prieš tai nepatikrinus jo prijungimo prie traktoriaus patikimumo; 
 - dirbti po pakeltu sparnu neparėmus jo,o traktoriaus variklis užgesingtas ir išimtas variklio užvedimo 
raktelis; 
 - dirbti po pakeltu sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriumi „KLS“, neužfiksavus jo hidrauliniais 
užraktais bei neparėmus; 
 - dirbti su neveikiančiais sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ stabdžiais; 
 - dirbti su sugedusia šviesos signalizacija; 
 - tempti transportavimo padėtyje sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ didesniu nei 40 km/h 
greičiu; 
 - tempti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ keliu, kai jis yra išskleistas darbinėje padėtyje; 
 6. Važiuoti keliu, tik tada, kai : 
 - nuo sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ transporto padėtyje saugus atstumas iki 
antžeminės elektros energijos perdavimo linijų, viadukų, tiltų ir kitų kliūčių.  
 7. Važiuojant būti atsargiems, nes sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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 įnerciją. 
 12. Stovint traktorius ir sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ turi būti su įjungtais rankiniais 
stabdžiais, arba po ratais padėti ratų apsauginiai pleištai (trinkos). 
 12. Gedimus šalinti tik užgesinus traktoriaus variklį ir išėmus užvedimo raktelį. 
 13. Išlipant iš traktoriaus užgesinti variklį ir išimti užvedimo raktelį. Įjungti rankinį stabdį. 
 14. Prieš atjungiant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ nuo traktoriaus - įjungti jos rankinį 
stabdį arba po ratais pakištis ratų apsauginius pleištus (trinkos). 
 15. Išskleidžiant / suverčiant sunkiųjų žemių kultivatorių, privaloma: 
 - patikrinti prikabinimą prie traktoriaus; 
 - įsitikinti, kad nebūtų žmonių ar kitų kliūčių darbo zonoje; 
 - išskleidinėti ir suversti, kiek galima lygiasnėje vietoje, negalima, to daryti kur yra tikimybė, apversti 
agregatą; 
 - įvertinti atstumus, tiek pločio tiek aukščio, kad išskleidžiant ar suverčiant nekliūdyti kokios nors 
kliūties. 

2.3.2 Ratai 

 1. Nuolatos tikrinti slėgį padangose! Slėgį laikyti vadovaujantis instrukcija (2 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 išskleidus agregatą į darbinę padėtį ir 
pakėlus važiuoklę. 

2.3.3 Hidraulinė ir pneumatinė sistemos 

 1. Hidraulinėje ir pneumatinėje sistemose yra didelis slėgis. Hidraulinėje sistemoje didžiausias 
leistinas slėgis - 20 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 sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus ir traktoriaus pusės nebūtų veikiamos slėgio. 



  

________________________________________________________________________________________
 Naudojimo instrukcija.   SUNKIŲJŲ ŽEMIŲ ĮDIRBIMO KULTIVATORIAUS „KLS“   6 

 4. Reguliariai kontroliuoti hidraulinius sujungimus, keisti pažeistas ar susidėvėjusias dalis. Žarnų 
keitimas turi atitikti gamintojo techninius reikalavimus. Hidraulines žarnas keisti kas 5m, net jeigu jos iki to 
laiko ir nebuvo pažeistos. 
 5. Lašėjimas hidraulinėje sistemoje neleidžiamas. Šalinant gedimus, nuimti slėgį ir užgesinti 
traktoriaus variklį. 

2.3.4 Periodinis aptarnavimas 

 1. Atliekant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ priežiūros darbus naudoti atitinkamus 
instrumentus ir dėvėti apsauginius rūbus. 
 2. Valymo, aptarnavimo ir remonto darbus atlikti tik užgesinus traktoriaus variklį. 
 3. Darbai atliekami išskleidus agregatą į darbinę padėtį ir nuleidus važiuoklę, tada užtraukiams 
agregato rankinis stabdys arba po ratais pakišami ratų apsauginiai pleištai (trinkos) 
 4. Reguliariai tikrinti ir, esant reikalui, paveržti varžtinius sujungimus. 
 5. Reguliariai tikrinti šarnyrinių sujungimų būklę: ar neišsidėvėję, ar nekliba. 
 6. Reguliariai tepti visus pažymėtus tepimo taškus. 
 7. Susidėvėjusias dalis ar mazgus keisti naujomis, atitinkančiomis gamyklos gamintojos joms keliamus 
techninius reikalavimus. 
 8. Naudojimui nebetinkamas detales priduoti į atatinkamus punktus laikantis gamtosauginių 
reikalavimų. 
 9. Atliekant suvirinimo darbus, kai sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius prijungtas prie traktoriaus, 
atjungti laidus nuo akumuliatoriaus. 
 10. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ turi būti saugomas po stogu taip, kad nekeltų 
pavojaus žmonėms ir gyvūnams. 

2.3.5 Važiavimas visuomeniniais keliais 

 1. Prieš išvažiuojant patikrinti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ elektros signalizacijos ir 
skiriamųjų ženklų būklę. 
 2. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ turi turėti lėtaeigiam transportui skirtą ženklą. 
 3. Laikytis kelių eismo taisyklių. 
 4. Neviršyti sunkiųjam žemių įdirbimo kultivatoriui „KLS“ leidžiamo judėjimo greičio (40 km/h). 
 5. Neviršyti leistinos bendros masės. 
 6. Nesuvertinėti agregato esant didesniam kaip 8° paviršiaus nuolydžiui. 
 7. Eksploatavimo pradžioje atkreipti dėmesį į neprisidirbusius stabdžius - stabdymas gali būti silpnas. 

2.4 Naudojami ženklai ir užrašai 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ 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“. 
 
1. Lentelė. 

Eil. 
Nr. 

Simbolis (ženklas) Simbolio reikšmė ar užrašas Išdėstymo vieta 

1 2 3 4 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Informacinis ženklas 
 
DĖMESIO! 
 
Perskaityti instrukciją ir eksploatacijos metu laikytis 
darbų saugos rekomendacijų 

 
Kėbulo priekyje 

2 
 
 

  
Informacinis ženklas 
 

 
Kėbulo priekyje 
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Išjungti variklį ir išimti užvedimo raktelį prieš 
pradedant techninį aptarnavimą ar remontą 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Informacinis ženklas 
 
Laikytis saugaus atstumo nuo elektros linijų 
 

 
Kėbulo priekyje 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Informacinis ženklas 
 
Vengti sričių su judančiais elementais 

 
Ant galinio borto 

1 2 3 4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Įspėjamasis ženklas 
 
Atliekant darbus esant pakeltam sparnui - paremti jį 
mechanine atrama 

 
Ant kėbulo šoninių 
bortų 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Įspėjamasis ženklas 
 
Laikytis saugaus atstumo nuo mašinos 

 
Kėbulo priekyje 

7 
 
 
 
 
 

  
Informacinis ženklas 
 
Krovimo kablio tvirtinimo vietos pažymėjimas 

 
Ant rėmo šoninių 
balkių 
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8 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Informacinis ženklas 
 
Kėliklių pastatymo vietos pažymėjimas 
 

 
Ant ažiuoklės 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Informacinis ženklas 
 
Tepimo taškų vietos pažymėjimas 

 
Ant važiuoklės, 
kėbulo, grąžulo 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informacinis ženklas 
 
Krovimo kablio tvirtinimo vietos pažymėjimas 

 
Ant rėmo šoninių 
balkių 

1 2 3 4 

11 
 

 

Nurodomasis ženklas 
 
Didžiausias sunkiųjų žemių įdirbimimo kultivatoriaus 
leistinas greitis 
 

Ant galinio borto 

12 

 

Įspėjamasis ženklas 
 
Įspėjimo apie prispaudimo pavojų pažymėjimas 

Ant galinio borto 
 

13 
 

 
 
 
 

 Įspėjamieji ženklai 

Grąžulo maksimali apkrova  - 3,5 T Ant grąžulo 

14 Hidraulinės sistemos šlangų pažymėjimas: 
„RAUDONA“ - išskleidimo / suvertimo hidrauliniams 
cilindrams; 
„ŽALIA“          - važiuoklės hidrauliniams cilindrams; 
„GELTONA“   - lyginimo lentų hidrauliniams 
cilindrams; 
„MĖLYNA“     - darbinio gylio reguliavimo 
hidrauliniams cilindrams. 

 
Ant grąžulo 

15  
 

Slėgis padangose: 
- „0,4 MPa“             

 
Ant ratlankių 
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16 
 

 
Įspėjamieji užrašai 

Pneumatinės sistemos maksimalus slėgis: 
- 0,6 MPa - vieno kontūro 
- 0,8 MPa - dviejų konturų 

 
Ant rėmo priekinio 
balkio 

17 
 

Hidraulinės sistemos maksimalus slėgis - 20 MPa Ant rėmo priekinio 
balkio 

 
 DĖMESIO! 
 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ naudotojas privalo rūpintis ant jos išdėstytų 
įspėjamųjų simbolių ir užrašų įskaitomumu. Juos pažeidus - pakeisti naujais. 

3. TECHNINIAI RODIKLIAI 

 2 lentelė. 

Eil. Nr                                                                   Turinys 

 1. Bendri duomenys 

1. Transporto rūšis Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ 

2. Gamintojas UAB Laumetris 
Technikos g. 4, Keleriškių km., LT-57324 Kėdainių r. 

3. Tipas KLS - 4, KLS - 5, KLS - 6, KLS - 8, KLS - 10. 

4. Remo tipas Prikabinamas, suverčiamas 

5. Žymėjimo lentelės vieta Ant rėmo kairės pusės, priekyje       

6. Iškalto numerio vieta Žymėjimo lentelėje ir ant rėmo kairės pusės, priekyje       

                                                                   Turinys 

Eil. Nr.  a)  b)  c) d) e) f)  g) h) 

  KLS - 4 KLS - 5 KLS - 6      

 2. Matmenys ir svoriai 

7.     Ilgis, mm 

  7670 7670 7670      

8.     Plotis, mm 

  2550 2550 2550      

9.     Aukštis, mm 

  3000 3500 3790      

12.     Tarpuvėžio plotis, mm 

  2000 2000 1840      

13.     Darbinis plotis, mm 

  4000 5000 6000      

14.     Prikabinimo kilpos aukštis, mm 

  550 550 550      

15.     Prikabinimo kilpos kiaurymės skersmuo, mm 

  50 50 50      

16.     Prošvaisa, mm 

  550 550 550      

17.     Konstruktyvinė masė, kg 

  4700 6500 7400      

18.     Apkrova ant prikabinimo kilpos, kg 

  Iki 2500 Iki 3000 Iki 3000      

19.     Maksimali ašies apkrova, kN 

  26,5 38,5 45,5      

          

 3.  Išskleidimo / suvertimo mechanizmas 

20.     Tipas 

                                           Hidraulinis 

21.     Hidraulinių cilindrų skaičius 

  4 4 4      

22.     Maksimalus hidraulinės sistemos slėgis, MPa 
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  20 20 20      

23.     Hidraulinių sujungimų tipas 

                                           Pagal LST ISO 5675:2008 

 4. Važiuoklės mechanizmas 

24.      Tipas 

                                               Hidraulinis 

25.     Hidraulinių cilindrų skaičius 

  2 2 2      

26.     Maksimalus hidraulinės sistemos slėgis, MPa 

  20 20 20      

27.     Hidraulinių sujungimų tipas 

                                           Pagal LST ISO 5675:2008 

 5. Ratai 

28.     Ratų skaičius, vnt 

  2 2 2      

29.     Ratlankiai 

  16,0x22,
5 

18,0x22,
5 

24,0x22,
5 

     

          

  a) b) c) d) e) f) g) h) 

30.     Padangos 

 
 
 

 550/45 -
22,5  
153A8 

550/45 - 
22,5 
153A8 

710/45 - 
R22,5 
165D 

     

31.     Oro slėgis padangose min-max, MPa 

  0,15-0,2 0,15-0,2 0,15-0,4      

 6. Stabdžių sistema 

32.     Darbinis stabdys 

32.1     Tipas 

                                            Mechaninis - būgninis 

32.2     Valdymas 

                                            Pneumatinis po slėgiu, 2-jų kontūrų sistema 

32.3     Veikia į 

  2 ratus 2 ratus 2 ratus      

33.     Stovėjimo stabdys 

33.1     Tipas 

                                            Mechaninis - būgninis 

33.2     Valdymas 

                                           Rankinis, sraigtinė pavara 

33.3     Veikia į 

  2 ratus 2 ratus 2 ratus      

 7. Elektros sistema 

34.     Įtampa, V 

                                           12, nuo traktoriaus 

 8. Eksploataciniai duomenys 

35.     Minimalus posūkio spindulys, į kairę / į dešinę, m(iki puspriekabės vidurio) 

  6,5 6,5 6,5      

36.     Maksimalus greitis, km/h 

  40 40 40      

37     Reikalinga minimali traktoriaus galia, AG 

  160 190 250      
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4. KONSTRUKCIJA IR VEIKIMO PRINCIPAS 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriai „KLS“ yra metalinės konstrukcijos mašinos su įdirbimo dalimi, 
volais ir lyginimo lentomis. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ važiuoklė turi darbinius pneumatinius 
stabdžius, hidraulinę sistemą. Stovėjimo stabdys valdomas rankiniu būdu sraigto pagalba ir veikia per  ašies 
darbinio stabdžio besitrinančius elementus. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriai „KLS“ turi įspėjamąją 
šviesos signalizaciją ir gali būti naudojamos važiuojant visuomeniniais keliais. 

4.1 Rėmas 

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

4.2 Važiuoklė 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ važiuoklę sudaro suvirintas rėmas ir prie jo prisukama 
ašis, kurios stebulės turi ratų pritvirtinimo varžtus ir būgninius stabdymo mechanizmus su išskečiamaisiais 
kumšteliais. Ašis turi dvi traukes, kurių viena yra reguliuojama. Ašių lygiagretumas nustatomas reguliuojant 
sraigtines traukes. Važiuoklė tvirtinasi prie rėmo suveržiamais kaiščiais.  

4.3 Kintamas darbinis gylis. 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ komplektuojamas su įdirbimo dalimis (spyruoklėmis, 
kaltais ir kt.). Žemių įdirbimo spyruoklės tvirtinamos prie porėmio, kuris sujungtas su rėmu, per lygiagretainio 
grandis, tai leidžia tolygiai keisti darbinį gylį, gylis keičiamas hidrauliniais cilindrais ir išlaikomas pastovus 
tarpinėmis ant cilindo koto (klipsais).  
 Lyginimo lentų darbinis gylis taip pat reguliuojamas hidrauliniais cilindrais. 
 Darbiniai volai „KLS“ rėmą stabiliai laiko ant dirvos.  

4.4  4.4 Hidraulinis rėmo išskleidimo / suvertimo mechanizmas 

 Hidraulinis rėmo išskleidimo / suvertimo mechanizmas nustato dvi padėtis: 
- darbinę padėtį, skirtą įdirbti žemę; 
- transportinę padėtį, skirta važiuoti visuomeniniais keliais. 

 Šiame mechanizme yra 4 hidrauliniai cilindrai. 

 
   1 pav. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ bendra hidraulinė schema 
   1 - Išskleidimo / suvertimo hidrauliniai cilindrai;  2 - važiuoklės hidrauliniai cilindrai;             
3 – darbinio gylio reguliavimo hidrauliniai cilindrai;  4 - lyginimo lentų valdymo hidrauliniai cilindrai;  5 - 
sklendė;  6 - hidraulinis užraktas VBCD 3/8;  7 - pajungimo mova. 
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4.5 Įspėjamoji šviesos signalizacija 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ elektros sistema pritaikyta dirbti kartu su traktoriaus 
pastovios srovės 12V elektros sistema.  
    

 
2 pav. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus KLS elektrinė schema 

   1 - elektros jungiklio rozetė prie traktoriaus;  2 - elektros jungiklis prie KLS;    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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3 pav. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių KLS žibintų išdėstymo schema. 

   1 - prijungimo rozetė;  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. 

4.6 Stabdžių sistema 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriuose „KLS“ įrengta pneumatinė dviejų kontūrų darbinio stabdžio 
sistema, veikianti abu ratus. Ši sistema, sujungta su traktoriaus stabdžių sistema, veikia nuspaudus 
traktoriaus stabdžių pedalą.  

Sistemoje yra stabdžių pagreitinimo vožtuvas, kad stabdymas būtų efektyvesnis nelygiu keliu.  
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5 pav. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių KLS dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių sistemos schema. 

1 - pneumatinio sujungimo galvutė;  2 - oro linijos filtras;  3 - oro stabdžių vožtuvas;  4 – oro stabdžių 
pagreitinimo vožtuvas;  5 - resiveris;  6 - drenažo vožtuvas su žiedu; 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 ratų apsauginiai pleištai (trinkos). 
 Ruošiant saugoti reikia: 
 - nuplauti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“; 
 - 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; 
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6. INFORMACIJA NAUDOTOJUI 

6.1 Traktorinės puspriekabės paruošimas darbui 

                    Naudoti tik tvarkingą traktorių ! 
SVARBU ! 

 
 Pirmą kartą prijungiant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ prie traktoriaus reikia: 
 - *susipažinti su sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ elementų pavadinimais ir išsidėstymu; 
 - *pašalinti nereikalingus daiktus nuo rėmo; 
 - *patikrinti oro slėgį padangose; 
 - *patikrinti varžtinius sujungimus ir šarnyrų kaiščių kaiščiavimą. 
 Prijungti puspriekabę prie sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ sekančia tvarka: 
 - nuleisti traktoriaus prikabinimo įtaisą iki sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ grąžulo kilpos 
aukščio arba kultivatorių kabinti į standų traktoriaus kablį; 
 - pavažiuoti atbuline eiga, iki traktoriaus prikabinimo įtaiso kilpos kiaurymė sutaps su puspriekabės 
kilpos kiauryme; 
 - įstatyti kaištį ir jį užfiksuoti; 
 - pakelti traktoriaus prikabinimo įtaisą į reikiamą aukštį; 
 - užtraukti traktoriaus rankinį stabdį; 
 - pakelti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ atramą (stovėjimo koją) į reikiamą aukštį; 
 - sujungti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ hidraulinę ir pneumatinę sistemas su 
atitinkamomis traktoriaus sistemomis; 
 - prijungti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ šviesos signalizacijos kabelį prie traktoriaus 
elektros sistemos; 
 - patikrinti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ hidraulinių cilindrų veikimą ir sistemos 
hermetiškumą; 
 - patikrinti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ stabdžių veikimą ir sistemos hermetiškumą; 
 - patikrinti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ šviesos signalizacijos veikimą; 
 - prieš pradedant važiuoti, patikrinti ar išjungtas sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ rankinis 
stabdys. 
Kiekvieną kartą prikabinant sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“, šiuos veiksmus pakartoti. 
 

                    Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ prijungimo metu pašaliniams būti tarp traktoriaus ir       

                                            sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS“ DRAUDŽIAMA. 
DĖMESIO ! 

 

6.2 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ išskleidimas ir suvertimas. 

 Išskleisti ir suversti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorių „KLS” galima tik prijungtą prie traktoriaus ir 
stovint ant horizontalaus paviršiaus. 
 Prieš pradedant „KLS“ išskleidimą ar suvertimą, būtina išsitikinti, kad tai darant nebūtų jokių kliūčių ir 
žmonių, kuriems grėstų pavojus. 
 Išskleidžiant ir suverčiant „KLS“ stebėti manometro parodymus, kad slėgis neviršytų 20 MPa (200 
bar). 

6.3 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ atjungimas nuo traktoriaus 

 Atjungti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ nuo traktoriaus sekančia tvarka: 
 - įjungti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ rankinį stabdį; 
 - jei sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ statoma nuokalnėje ar nelygioje aikštelėje, būtina 
po ratais padėti apsauginius pleištus (trinkas); 
 - atjungti Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ hidraulinę ir pneumatinę sistemas nuo 
traktoriaus; 
 - atjungti šviesos signalizacijos kabelį nuo traktoriaus elektros sistemos; 
 - pastatyti sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ atramą (atraminė koja); 
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 - nuleisti traktoriaus prikabinimo įtaisą iki „KLS“ grąžulo atrama (atraminė koja) atsirems į žemę; 
 - išimti kaištį jungiantį „KLS“ grąžulo kilpą su traktoriaus prikabinimo įtaisu. 
 

                        Negalima atjungti puspriekabės nuo traktoriaus, jeigu:. 
DĖMESIO !          - pakeltas kėbulas; 
                              - po ratais nepadėti apsauginiai pleištai (trinkos). 

  

7. VEIKSMAI APTARNAVIMO METU 

7.1 Važiuoklė 

7.1.1 Ratų priežiūra 

 Traktorinės puspriekabės 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 veržlėraktį. Užveržimo momentą pasirinkti iš 4 lentelės pagal 
stebulės konstrukciją. 
 
 4 lentelė 

 Perveržti ratus: 
 - po pirmo važiavimo su kroviniu; 
 - po pirmo 100 km; 
 - praėjus 6 mėnesiams ar po kiekvieno 1000 km. 
 

     
 

                   Nuolat tikrinti ratų priveržimą, esant reikalui paveržti. 
DĖMESIO !        Po pirmo važiavimo su kroviniu, 100 km ir toliau po kiekvieno 1000 km patikrinti: 
                             - ratų priveržimą; 
                             - oro slėgį padangose. 

 

7.1.2 Ratų stebulių priežiūra 

 Nuolat tikrinti stebulių dangtelių priveržimą. Pamestas ar pažeistas dangtelis turi būti pakeistas, kad 
išvengti nešvarumų patekimo į stebulę. Keičiant prisukamus dangtelius reikia keisti ir tarpinę. Dangtelis turi 
būti paveržiamas reguliariai (kas 6 mėnesiai). 
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 Esant normalioms darbo sąlygoms stebulių guolius reikia tepti kas 2 metai ar po kiekvienų 50000 km, 
bei keičiant stabdžių kaladėles. Esant sunkioms darbo sąlygoms reikia tepti dažniau. Tepant guolius reikia 
patikrinti stabdžių kaladėlių storį, būgną ir grąžinimo spyruokles, nuvalyti ir patepti stabdžių kumštelį. 

7.1.3 Ratų stebulių guolių reguliavimas 

 Puspriekabė 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 puspriekabę 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 sukimąsį. 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 trugdžių ir pašalinių garsų. Jei 
puspriekabė nauja ar naujai keistos stabdžių kaladėlės, gali jaustis trintis tarp kaladėlių ir būgno. Tai 
normalus reiškinys. 
 

                    Draudžiama atlikti reguliavimo darbus, jei dirba traktoriaus variklis. 
DĖMESIO ! 

 

7.2 Stabdžiai 

7.2.1 Pneumatinės stabdžių sistemos aptarnavimas 

Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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. 

7.2.2 Pneumatinės stabdžių sistemos elementų reguliavimas 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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% sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ maksimalios masės stabdant darbiniu stabdžiu, o taip 
pat stabdymo jėga (stabdymo jėgų suma į stabdomus ratus) turi sudaryti min 16% sunkiųjų žemių įdirbimo 
kultivatoriaus „KLS“ maksimalios masės stabdant rankiniu stabdžiu. Abu vienos ašies ratai turi stabdyti 
tolygiai. Stabdymo jėgų skirtumas tarp sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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: 
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 - 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 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.  
 

 
    10 pav. Stabdymo sistemos elementai 
  
 Sureguliavus traktorinės sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ darbinį stabdį nereikia 
reguliuoti rankinio stabdžio. 
 

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

 

8. GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 

 5 lentelėje pateikiami galimi gedimai ir jų pašalinimo būdai 
 
  
5 lentelė 

Eil. Nr. Gedimas Priežastis Pašalinimo būdas 

1 2 3 4 

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 
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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 Susudėvėję, 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 at 
sulenktas kotas 

Pakeisti tarpines arba nauju 

 

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. Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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 nurodytose vietose ant rėmo. 
 

                    Naudoti tik aukštos kokybės tepalus. 
DĖMESIO !         Stebulės turi būti su dangteliais. 

 
12 pav. Tepimo lentelė 

Tepimo 
taško Nr. 

Tepimo taško vieta Tepalas Tepalo 
pagrindas 

Tepimo 
dažnumas 

1 Prikabinimo kilpa Litol 24 Li Kartą 
metuose 

2 Visų šarnyrų kaiščiai Litol-24 Li Kas mėnesį 

3 Stabdžių kumštelio velenas Litol-24 Li Kartą 
metuose 

4 Stabdžių svirtelė Litol-24 Li Kartą 
metuose 

5 Kintamo aukščio atraminis įtaisas Litol-24 Li Kartą 
metuose 

6 Hidraulinio cilindro galvutė Litol-24 Li Kartą 
metuose 

7 Rato stebulė Litol-24 Li Kartą 
metuose 

8 Rankinis stabdys Litol-24 Li Kartą 
metuose 
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9.2 Techninis aptarnavimas 

 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ 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.  
 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ gedimai gali būti nustatomi ir greitai pašalinami tik 
pastoviai nuvalant ir stebint jos techninį stovį. Esant švariai puspriekabei 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 užkaiščiuoti); 
 - 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 sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ mechanizmų darbą. 

10. LIKVIDAVIMAS 

 Likviduojamas sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatorius „KLS“ (ir po remontų likę jos nereikalingos dalys) 
pristatoma į metalo laužo supirktuvę. Kitos nereikalingos dalys pristatomos į antrinių žaliavų supirktuvę. 
 
KOMPLEKTACIJA 
 
1. KLS - 6    AA1UA1VEN001 710/45-R22.5 IMP AGRITTERA Ø1230 165D -
1210-      rim 24x22.5 // 10 kiaur. off +80 // ašis 110x110   
 
 
 DĖMESIO! 
 Sunkiųjų žemių įdirbimo kultivatoriaus „KLS“ naudotojas privalo rūpintis ant jos išdėstytų 
įspėjamųjų simbolių ir užrašų įskaitomumu. Juos pažeidus - pakeisti naujais. 
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