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Keelatud on 
hooletult tutvuda kasutusjuhendiga ; sellest ei ole 
kasu, kui kuulda või näha masina headusest 
teiste käest, osta see ja arvata, et kõik toimib 
iseenesest. Sellise suhtumisega ei kahjustata mitte 
ainult iseennast ja oma vara, vaid ka teisi ja 
teiste vara, ning lõpuks arvata, et on ostetud
äärmiselt halb masin. Et tagada oma uue masina 
optimaalne funktsioon ja maksimaalne tootlikus, 
tuleb tööd võtta täie tõsidusega, sinna hulka 
kuulub ka põhjalik tutvumine kasutusjuhendiga, 
et teha endale põhjalikult selgeks masina, selle 
osade ja funktsioonide kasutamine, hooldus ja 
puhastamine. Inimene on enda ja masina tööga 
rahul alles siis, kui kõik laabub sujuvalt, ilma 
tõrgete ja soovimatute seisakuteta. Selle eemärgi 
saavutamiseks on ette valmistatud see 
kasutusjuhend. 

  

Leipzig-Plagwitz 1872.



  

 Identifitseerimisandmed
 

ZG-B BAG0003.1 10.05 3

Identifitseerimisandmed 

 Tootja: AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

 Masina identifitseerimisnumber:  

 Tüüp: ZG-B Special,  
ZG-B Super,  
ZG-B Drive 

 Lubatud rõhk süsteemis baarides: Max 200 baari 

 Ehitusaasta:  

 Tehas:  

 Baaskaal kg:  

 Lubatud kogukaal kg:  

 Maksimaalne koormamine kg:  

Tootja aadress 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postkast 51 

 D-49202

Tel: 

Faks: 

E-post: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

+ 49 (0) 5405 501-234 

amazone@amazone.de 

Varuosade tellimine 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postkast 51 

 D-49202

Tel: 

Faks: 

E-post: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 501-290 

+ 49 (0) 5405 501-106 

et@amazone.de 

 Varuosade kataloog Internetis: www.amazone.de 

Varuosade tellimisel teatage alati oma masina number. 

Kasutusjuhendi andmed 

 Dokumendi number: MG1833 

 Koostamiskuupäev: 10.05 

 © Autoriõigus AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 
2004 

Kõik õigused reserveeritud. 

Järeltrükk, ka osaline, on lubatud ainult AMAZONEN-WERKE H. 
DREYER GmbH & Co. KG nõusolekul. 
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Eessõna 

 Väga austatud Klient, 

Te otsustasite AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co KG 
laia tootevaliku seast ühe meie kvaliteettoote kasuks. Täname Teid 
usalduse eest.  

Masina vastuvõtmisel kontrollige palun, kas transportimise käigus on 
tekkinud kahjustusi või kas mõni detail on puudu! Kontrolliga 
kohaletoodud masina ja tellitud erivarustuse komplektsust vastavalt 
saatekirjale. Kahjud hüvitatakse ainult kohese reklamatsiooni puhul! 

Enne esmast kasutuselevõttu lugege ja arvestage seda 
kasutusjuhendit, eelkõige ohutusnõudeid. Pärast hoolikat lugemist 
võite hangitud uue masina omadusi täielikult kasutada. 

Veenduge, et kõik masina kasutajad on enne masina kasutuselevõttu 
kasutusjuhendi läbi lugenud. 

Küsimuste või probleemide korral lugege kasutusjuhendit või 
helistage meile. 

Regulaarne hooldus ja õigeaegne kuluvosade või kahjustatud osade 
väljavahetamine pikendab Teie masina eluiga. 

Kasutaja hinnang 

 Väga austatud Lugeja,  

meie kasutusjuhendeid uuendatakse regulaarselt. Oma 
parandusettepanekutega annate Te panuse kasutajasõbralikuma 
kasutusjuhendi koostamiseks. Saatke palun oma ettepanekud 
faksiga. 

AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postkast 51 

 D-49202 

Tel: 

Faks: 

E-post: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

+ 49 (0) 5405 501-234 

amazone@amazone.de 
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1 Nõuanded kasutajale 

 Peatükk "Nõuanded kasutajale" annab infot kasutusjuhendi 
kasutamise kohta. 

1.1 Dokumendi otstarve 

 See kasutusjuhend 

● kirjeldab masina kasutamist ja hooldamist, 

● annab tähtsaid juhiseid masina ohutuks ja efektiivseks 
kasutamiseks, 

● on üks masina komponente ja peab alati masina või traktoriga 
kaasas olema, 

● tuleb edaspidiseks kasutamiseks alles hoida! 

1.2 Asukohaandmed kasutusjuhendis 

 Kõik suunaandmed selles kasutusjuhendis on alati sõidusuunast 
vaadatuna. 

1.3 Kasutatud joonised 

Tegevused ja reaktsioonid 

 Teeninduspersonali tehtavad toimingud on kujutatud nummerdatud 
loeteluna. Töökäikude järjekorrast tuleb kinni pidada. Reaktsioonid 
vastavale tegevusele on vajadusel kujutatud noolega. Näide: 

 1. Tegevus, töökäik 1 

→ Masina reaktsioon tegevusele 1 

 2. Tegevus, töökäik 2 

Loendid 

 Loendid, mis ei vaja täpset järjekorda, kujutatakse loetluspunktidena. 
Näide: 

● Punkt 1 

● Punkt 2 

Asukohanumbrid joonistel 

 Numbrid ümarsulgudes viitavad positsioonide numbritele joonistel. 
Esimene number viitab joonisele, teine number aga positsiooni 
numbrile joonisel. 

Näide (Joonis 3/6) 

Joonis 3 

Asukoht 6 
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2 Üldised ohutusnõuded 

 See peatükk sisaldab tähtsaid nõudeid masina turvaliseks tööks. 

2.1 Kohustused ja vastutus 

Kasutusjuhendi nõudeid tuleb järgida 

 Põhiliste ohutusnõuete ja ohutuseeskirjade tundmine ja täitmine on 
masina turvalise ja häirevaba töötamise eeldus. 

Käitaja kohustused 

 Omanik kohustub tagama, et masinaga või selle juures töötavad 
ainult need, kes 

● tunnevad põhilisi ohutus- ja õnnetuste vältimise eeskirju, 

● on instrueeritud masinaga või selle juures töötamiseks, 

● on lugenud kasutusjuhendit ja sellest aru saanud. 

Omanik on kohustatud 

● hoidma kõiki masina hoiatussilte loetavas seisundis, 

● kahjustatud hoiatussildid välja vahetama. 

Käitaja kohustused 

 Kõik isikud, kes töötavad masinaga või selle juures, on kohustatud 
enne töö alustamist 

● järgima põhilisi tööohutuse ja õnnetuste ärahoidmise eeskirju, 

● läbi lugema selle kasutusjuhendi peatüki "Üldised 
ohutusnõuded" ning neid nõudeid järgima, 

● läbi lugema selle kasutusjuhendi peatüki "Hoiatusmärgid ja 
muud tähised masinal" (lk 15) ning järgima masinaga töötamisel 
hoiatusmärkidel olevaid ohutusjuhiseid. 

● Tekkivate küsimustega pöörduge tootja poole. 
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Ohud masinaga töötamisel 

 Masin on ehitatud, kasutades uusimat tehnoloogiat ja järgides 
kehtivaid ohutustehnilisi eeskirju. Sellest hoolimata võib masina 
kasutamisel tekkida ohte ja kõrvalisi mõjutusi 

● kasutaja või mõne kolmanda isiku elule ja tervisele, 

● masinale endale, 

● muudele varadele. 

Kasutage masinat ainult 

● selleks ettenähtud otstarbel, 

● ohutustehniliselt korras seisundis. 

Häired, mis võivad ohustada ohutust, tuleb viivitamatult kõrvaldada. 

Kohustused ja vastutus 

 Alati kehtivad meie "Üldised müügi- ja tarnetingimused". Need on 
omanikule hiljemalt lepingu sõlmimiseks teada. Kohustus- ja 
vastutusnõuded seoses inimeste vigastuste ja materiaalsete 
kahjudega ei kehti juhul, kui need on tekkinud ühel või mitmel 
järgmistest põhjustest: 

● masina mittesihipärane kasutamine, 

● masina vale monteerimine, kasutuselevõtt, teenindamine ja 
hooldus, 

● masina kasutamine defektsete ohutusseadmetega või valesti 
paigaldatud või mittetöötavate kaitse- ja ohutusseadmetega, 

● kasutusjuhendi nõuete mittejärgimine masina käivitamisel, 
teenindamisel ja hooldamisel, 

● omavolilised ehituslikud muudatused masina juures, 

● kuluvate masinaosade ebapiisav jälgimine, 

● valesti tehtud remonditööd, 

● õnnetusjuhtumid seoses võõrkehade ja kõrgemate jõududega. 
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2.2 Ohutussümbolite kujutamine 

 Ohutusnõuded on märgistatud kolmnurkse sümboliga ja järgneva 
märksõnaga. Märksõna (Oht, Hoiatus, Ettevaatust) kirjeldab 
ähvardavat ohtu ja omab järgnevat tähendust: 

 

Oht! 

Otsene oht inimeste elule ja tervisele (raskete vigastuste või 
surmaga lõppev). 

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada raskeid, kuni 
surmaga lõppevaid tervisekahjustusi. 

 

Hoiatus! 
Võimalik oht inimeste elule ja tervisele. 

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada raskeid, kuni 
surmaga lõppevaid tervisekahjustusi. 

 

Ettevaatust! 

Võimalik ohtlik olukord (kerged vigastused või aineline kahju). 

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada kergeid vigastusi 
või ainelist kahju. 

 

Tähtis! 

Kohustust teatud käitumiseks või tegevuseks masina 
otstarbekaks kasutamiseks. 

Nende nõuete mittejärgimine võib tekitada häireid masinas või 
ümbruses. 

 

Märkus! 

Nõuanded kasutamiseks ja kasulik info. 

Need nõuanded aitavad Teil masina kõiki funktsioone 
optimaalselt kasutada. 
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2.3 Organisatoorsed meetmed 

 Omanik peab andma vajalikud isiklikud kaitsevahendid, nagu nt: 

● kaitseprillid, 

● kaitsvad jalanõud, 

● kaitseriietus, 

● nahakaitsevahendid jms. 

 

Tähtis! 

Kasutusjuhend  

● tuleb hoida alati masina kasutuskohas! 
● peab kasutajatele ja hoolduspersonalile alati kättesaadav 

olema! 

Kontrollige regulaarselt kõiki ohutusseadmeid! 

2.4 Ohutus- ja kaitseseadmed 

 Enne masina kasutuselevõttu peavad kõik ohutus- ja kaitseseadmed 
olema õigesti paigaldatud ja töökorras. Kõiki ohutus- ja 
kaitseseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida. 

Vigased ohutusseadmed 

 Vigased või demonteeritud ohutus- ja kaitseseadmed võivad 
põhjustada ohtlikke olukordi. 

2.5 Mitteametlikud ohutusmeetmed 

 Lisaks kõigile ohutusnõuetele selles kasutusjuhendis järgige ka kõiki 
üldkehtivaid ja riiklikke õnnetuste ärahoidmise ja keskkonnakaitse 
eeskirju. 

Liigeldes avalikel tänavatel ja teedel järgige kehtivaid liikluseeskirju. 
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2.6 Inimeste väljaõpe 

 Ainult koolituse läbinud ja instrueeritud isikud tohivad masinaga või 
selle juures tööd teha. Masinat teenindavate ja hooldavate isikute 
pädevused tuleb selgelt kindlaks määrata.  

Isik, kes on veel õppimisfaasis, tohib masinaga või selle juures tööd 
teha ainult kogenud töötaja järelevalve all. 

Isik 

Töö 

Tööks 
eriväljaõppe 
saanud isik 

Instrueeritud 
käitaja 

Valdkonnas erihariduse 
saanud isik 

(eritöökoda*) 

Laadimine/transport X X X 

Kasutuselevõtt -- X -- 

Seadistamine, varustuse 
monteerimine 

-- -- X 

Töötamine -- X -- 

Hooldus -- -- X 

Veaotsing ja -kõrvaldamine X -- X 

Kõrvaldamine X -- -- 

Legend: X..lubatud --..ei ole lubatud  

*) Kõiki hooldus- ja remonditöid tuleb lasta teha eritöökojas, kui töö on tähistatud märkusega 
"Töökoda". Eritöökoja personalil on vajalikud teadmised ning spetsiaalsed abivahendid (tööriistad, 
tõste- ja toestusseadmed) hooldus- ja korrashoiutööde sihipäraseks ja turvaliseks tegemiseks. 

2.7 Ohutusmeetmed normaaltöös 
 Kasutage masinat ainult siis, kui kõik ohutus- ja kaitseseadmed on 

töökorras.  

Kontrollige masina ohutus- ja kaitseseadmeid vähemalt kord päevas, 
veendumaks, et neil ei ole väliselt nähtavaid kahjustusi ning et nad on 
töökorras. 

2.8 Ohud jääkenergia tõttu 
 Jälgige mehaanilise, hüdraulilise, pneumaatilise ja 

elektrilise/elektroonilise jääkenergia esinemist masinal. 

Tööpersonali juhendamisel võtke kasutusele vastavad meetmed. 
Detailsemad nõuanded leiate selle kasutusjuhendi vastavatest 
peatükkidest. 

2.9 Hooldus ja korrashoid, vigade kõrvaldamine 
 Ettenähtud seadistus-, hooldus- ja korrashoiutööd tuleb teha 

õigeaegselt. 

Kinnitage suruõhu- ja hüdraulikaseadmed nii, et neid ei oleks võimalik 
kogemata sisse lülitada. 

Väljavahetamisel kinnitage suuremad koostud hoolikalt ja turvaliselt 
tõsteseadmete külge. 

Kontrollige lahtivõetud kruvikinnitusi tugeval alusel. Hooldustööde 
lõpetamise järel kontrollige, kas ohutusseadmed on töökorras. 



  

Üldised ohutusnõuded  
 

14 ZG-B BAG0003.1 10.05

2.10 Ehituslikud muudatused 

 Ilma AMAZONEN-WERKE loata ei tohi masina juures ette võtta 
mingisuguseid juurde- või ümberehitusi. Selle alla käib ka keevitamine
kandvate detailide juures. 

Kõik juurde- või ümberehitused vajavad AMAZONEN-WERKE 
kirjalikku luba. Kasutage ainult firma AMAZONEN-WERKE 
heakskiidetud ümberehitus- ja lisadetaile. Nii säilitab masina 
kasutusluba vastavalt riigisisestele ja rahvusvahelistele eeskirjadele 
oma kehtivuse. 

Kohaliku kasutusloaga sõidukid või sõidukiga seotud seadmed ja 
varustus, millel on kehtiv kasutusluba või luba tänavatel vastavalt 
liikluseeskirjadele liigelda, peavad olema loale vastavas seisukorras. 

 

Tähtis! 

Põhimõtteliselt on keelatud 

● raami ja veermiku puurimine, 

● olemasolevate aukude ülepuurimine raamis ja veermikus, 

● kandvate osade keevitamine. 

2.10.1 Varu- ja kuluvosad ning abimaterjalid 

 Vahetage ebakorrektses seisukorras osad otsekohe välja. 

Kasutage üksnes originaalseid AMAZONE varu- ja kuluvosi või 
tootja AMAZONEN-WERKE lubatud osi, et kasutusluba säilitaks 
vastavalt siseriiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele oma 
kehtivuse. Kui kasutate kolmanda tootja kuluv- ja varuosi, ei ole 
garanteeritud, et need on valmistatud vastavalt ohutus- ja 
võimsusnõuetele. 

AMAZONEN-WERKE ei kanna vastutust kahjustuste eest, mille on 
põhjustanud heakskiitmata kuluv- ja varuosade kasutamine. 

2.11 Puhastamine ja jäätmekäitlus 

 Kasutatud materjale ja aineid tuleb käidelda ja kõrvaldada 
nõuetekohaselt, eelkõige 

● määrdesüsteemide ja -seadmetega töötades ning 

● lahustitega puhastades. 

2.12 Käitaja töökoht 

 Masinat tohib juhtida ainult üks inimene traktori juhiistmelt. 
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2.13 Hoiatussildid ja muud märgid masinal 

 

Tähtis! 

Hoidke masina hoiatussildid alati puhtana ja loetavas 
seisukorras! Mitteloetavad hoiatussildid tuleb välja vahetada. 
Hoiatussilte saab tellida müüjalt vastavalt tellimisnumbrile (nt 
MD 075).  

Hoiatussildid - ehitus 

 Hoiatussildid tähistavad ohtlikke kohti masinal ja hoiatavad võimalike 
ohtude eest. Neis kohtades võib oht tekkida ootamatult või esineda 
seal pidevalt. 

Ohusilt koosneb 2 väljast: 

 

 
 Väli 1 

kujutab piltliku ohukirjeldust, mida ümbritseb kolmnurkne turvasümbol.

Väli 2 

kujutab piltlikke nõuandeid ohu vältimiseks. 

Ohusildid - seletused 

 Tulbas Tellimisnumber ja seletus antakse kõrvaloleva hoiatussildi 
kirjeldus. Hoiatussiltide kirjeldus on alati sama ja antud sellises 
järjekorras: 

 1. Ohukirjeldus. 

  Näiteks: Lõikamise või küljest lõikamise oht! 

 2. Tagajärjed ohu vältimise juhiste mittejärgimisel. 

  Näiteks: Võib tekitada sõrmede või käte raskeid vigastusi. 

 3. Nõuanne ohu vältimiseks. 

  Näiteks: Puudutage masinaosa alles siis, kui see on täielikult 
seiskunud. 
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Tellimisnumber ja seletus  Hoiatussilt 

MD 095 

Lugege enne masinaga töö alustamist 
kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid! 

 

 

MD 096 

Ettevaatust suurel rõhul väljuva vedeliku korral! 

Järgige tehnilise käsiraamatu juhiseid! 

 

 

MD 075 

Lõikamisoht!  

Põhjustab sõrmede või käte raskeid vigastusi. 

Puudutage masina osi üksnes siis, kui need on 
täielikult seiskunud. 

 

 

MD 076 

Sissetõmbamise või kinnijäämise oht! 

Põhjustab käelaba või käevarre raskeid 
vigastusi. 

Ärge avage kunagi kett- ega rihmülekannete 
kaitseseadeldisi,  

• kui traktori mootor ühendatud kardaanvõlli / 
ühendatud hüdroajami puhul töötab 

• või peaülekanne töötab.  

 

 

MD 078 

Muljumisoht! 

Põhjustab sõrmede või käte raskeid vigastusi. 

Ärge asetage kätt kunagi ohutsooni, kui 
masinaosad liiguvad. 

 

 

MD 082 

Allakukkumise oht! 

Põhjustab kogu keha raskeid vigastusi. 

Inimeste kaasasõitmine masinal ja/või töötava 
masina peale ronimine on keelatud. See keeld 
kehtib ka astmete ja platvormidega masinate 
puhul. 
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MD 088 

Ärge ronige punkrile, kui jõuvõtuvõll on 
ühendatud ja mootor töötab! 

 

 

MD 090 

Masina kogemata liikumahakkamise oht! 

Põhjustab raskeid kuni surmavaid vigastusi kogu 
kehale. 

Kindlustage masin kogemata liikumahakkamise 
eest, enne kui selle traktori küljest lahti 
ühendate. Kasutage selleks seisupidurit ja/või 
tõkiskingi. 

 

 

MD 098 

Eemalepaiskuvate väetiseosakeste oht! 

Saatke inimesed ohutsoonist välja! 

 

 

MD100 

Tõstevöö kinnituskoht laadimisel. 

 

 

MD101 

Tungraua toetuspunkt masina remontimisel! 

 

 

MD102 

Enne hooldus- ja remonditöid rakendage 
käsipidur, seisake traktori mootor ja eemaldage 
süütevõti! 
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MD114 

Määrdekoht! 

 

 

MD115 

Maksimaalne hüdrauliline töörõhk on 200 baari! 

 

 

MD116 

Jõuvõtuvõlli max pöörlemiskiirus 540/min. 

 

 

MD117 

Jõuvõtuvõlli max pöörlemiskiirus 720/min. 

 

 

911 888 

CE-tunnus masina küljes tähistab kinnipidamist 
kehtivatest EL-i direktiividest! 

 

 

928 658 

Kiire/aeglane 
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MD139 

Kruvide pöördemoment 450 Nm. 

 

 

2.13.1 Hoiatussiltide ja muude märgistuste paigutamine 

 Järgmine joonis näitab hoiatussiltide paigutust masinal. 

 

Joonis 1 
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Joonis 2 

 

 
Joonis 3 

 

Joonis 4 
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2.14 Ohutusjuhistest mittekinnipidamisel tekkivad ohud 

 Ohutusnõuete mittejärgimine 

● võib saada ohtlikuks nii inimestele, keskkonnale kui ka masinale 
endale, 

● võib välistada õiguse igasugusele kahjutasunõudele. 

Täpsemalt võib ohutusnõuete mittejärgimine kaasa tuua näiteks 
järgmisi ohtusid: 

● inimeste ohustamine mitteturvalistes töötsoonides, 

● masina tähtsate funktsioonide ülesütlemine, 

● nõuetekohased meetodid hoolduseks ja korrashoiuks ei kehti, 

● inimeste ohustamine keemiliste ja mehaaniliste mõjude toimel, 

● keskkonna ohustamine hüdraulikaõli lekete tõttu. 

2.15 Turvaline töö 

 Lisaks selle kasutusjuhendi ohutusnõuetele tuleb järgida ka 
siseriiklikle ja üldkehtivaid tööohutus- ja õnnetuste ärahoidmise 
eeskirju. 

Järgige ohtude vältimiseks hoiatussiltidel olevaid juhiseid. 

Pidage avalikel tänavatel ja teedel liigeldes kinni kehtivatest 
liikluseeskirjadest. 
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2.16 Ohutusnõuded kasutajale 

 

Hoiatus!  

Veenduge enne iga töökorda, et masin ja traktori vastavad 
liiklus- ja tööturvalisuse nõuetele! 

2.16.1 Üldised ohutus- ja õnnetuste ärahoidmise nõuded 

 ● Järgige lisaks nendele nõuetele ka üldkehtivaid riiklikke ohutus- 
ja õnnetuste ärahoidmise eeskirju! 

● Masinale paigutatud hoiatussildid ja muud märgistused annavad 
tähtsaid nõuandeid ohutuks tööks masinaga. Nende nõuannete 
järgimine on Teie enda turvalisuse huvides! 

● Kontrollige enne masina käivitamist ja kasutuselevõttu 
lähiümbrust (lapsed)! Veenduge, et nähtavus on piisav! 

● Kaasasõitmine ja vedamine masina peal on keelatud! 

Masina külge- ja lahtihaakimine 

 ● Masinat tohib traktoriga ühendada ja transportida üksnes siis, kui
traktori võimsus vastab nõutud tingimustele! 

● Masina ühendamisel traktori kolmepunkti hüdraulikaga peavad 
traktori ja haagise kategooriad tingimata vastavuses olema! 

● Masina külgehaakimisel traktori esi- ja/või tagaosa 
haakeseadme külge ei tohi ületada 

○ traktori lubatud kogukaalu 
○ traktori lubatud teljekoormust 
○ traktori rehvide lubatud kandevõimet. 

● Kindlustage traktor ja masin enne lahti- või külgehaakimist 
kogemata liikumahakkamise eest! 

● Hetkel, kui traktor masina juurde sõidab, on inimeste viibimine 
traktori ja haagitava masina vahel keelatud! 

 Kohal olevad abilised tohivad viibida sõiduki kõrval ainult 
nõustajana. Sõidukite vahele tohib minna alles pärast sõiduki 
seiskumist. 

● Enne masina ühendamist traktori kolmepunkti hüdraulika külge 
ning sealt lahtihaakimist kinnitage juhtkang sellisesse asendisse, 
et selle kogemata paigast liikumine oleks välistatud! 

● Masina külge- või lahtihaakimisel asetage toestusseadmed (kui 
need on ette nähtud) vastavasse asendisse (stabiilsus)! 

● Toestusseadmete kasutamisel esineb vigastusoht lömastamise 
või lõikamise läbi! 

● Olge masina lahti- või külgehaakimisel eriti ettevaatlik! Traktori ja 
masina vahel esineb ühenduspunkti juures lömastus- ja lõikeoht!

● Kolmepunkti hüdraulika sisselülitamisel on keelatud viibida 
traktori ja masina vahel. 

● Ühendage masin vastavalt eeskirjadele selleks mõeldud 
seadmete külge! 

● Kiirühenduste päästikunöörid peavad vabalt rippuma ega tohi 
madalas asendis ise tööle rakenduda! 

● Jätke lahtihaagitud masin seisma alati toestatult! 
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Masina kasutamine 

 ● Tutvuge enne töö alustamist kõigi masina seadmete ja 
juhtelementide ning nende funktsioonidega. Pärast töö 
alustamist on selleks juba liiga hilja! 

● Kandke liibuvaid riideid! Avarad riided suurendavad 
mootorivõllide külge haardumise või keerdumise riski!  

● Kasutage masinat ainult siis, kui kõik kaitseseadeldised on 
paigaldatud ja kaitseasendis! 

● Jälgige ühendatud / haagitud masina maksimaalset koormust 
ning traktori lubatud telje- ja tugikoormust! Vajadusel sõitke 
ainult osaliselt täidetud koormaanumaga. 

● Inimeste viibimine masina tööpiirkonnas on keelatud! 

● Inimeste viibimine masina pöörde- ja liikumisalas on keelatud! 

● Kõrvalise jõuga töötavate masinadetailide (nt hüdraulika) 
ümbruses on lömastus- ja lõiketsoonid! 

● Kõrvalise jõuga töötavaid masinadetaile tohib aktiveerida ainult 
siis, kui inimesed on masinast piisavalt ohutus kauguses! 

● Enne traktori juurest lahkumist tuleb 

○ masin alla lasta, 

○ traktori mootor seisata, 

○ süütevõti eemaldada. 

● Jätke lahtihaagitud masin seisma alati toestatult! 
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Masina transportimine 

 ● Järgige avalikel teedel liikumisel kehtivaid siseriiklikke 
liikluseeskirju! 

● Veenduge, et traktoril on alati piisav juhitavus ja pidurdusvõime! 

 Traktorile külgeehitatud või -haagitud masinad, esi- ja 
tagaraskused mõjutavad traktori sõiduomadusi ning juhitavust ja 
pidurdusvõimet. 

● Kasutage vajadusel esiraskusi! 

 Piisava juhitavuse tagamiseks peab traktori esisild olema alati 
koormatud vähemalt 20% ulatuses traktori tühikaalust. 

● Kinnitage esi- ja tagaraskused alati eeskirjade kohaselt selleks 
ettenähtud kinnituspunktide külge!  

● Jälgige ühendatud / haagitud masina maksimaalset koormust 
ning traktori lubatud telje- ja tugikoormust! 

● Traktor peab tagama ettenähtud pidurdustakistuse kogu 
koormatud rongi (traktor pluss ühendatud / haagitud masin) 
jaoks. 

● Kontrollige enne sõidu alustamist pidureid! 

● Jälgige ühendatud või haagitud masinaga kurvides liigeldes 
masina ulatusi ja inertsi! 

● Veenduge enne transportimist masina kinnitamisel traktori 
kolmepunkti hüdraulika või alumiste haakeraudade külge, et 
traktori alumised haakekonksud oleksid külgedelt piisavalt 
toestatud! 

● Viige enne transportimist kõik masina pööratavad osad 
transpordiasendisse! 

● Kinnitage kõik pööratavad masinaosad enne transportimist 
ohtlike asendimuutuste vältimiseks transpordiasendisse. 
Kasutage selleks mõeldud transpordikinnitusi! 

● Kinnitage kolmepunkti hüdraulika juhtkangid enne masina 
transportimist selliselt, et need ei saaks ühendatud või haagitud 
masinat kogemata üles või alla liigutada! 

● Kontrollige enne transportimist, et masina transpordivarustus, nt 
valgustus, hoiatusseadeldised ja kaitseseadeldised on õigesti 
paigaldatud! 

● Valige sõidukiirus vastavalt tingimustele! 

● Enne mäest alla sõitmist lülitage mootor madalamale käigule. 

● Lülitage rataste üksikpidurdus enne transportimist täielikult välja 
(blokeerige pedaalid)! 



  

 Üldised ohutusnõuded
 

ZG-B BAG0003.1 10.05 25

2.16.2 Hüdraulikaseadmestik 

 ● Hüdraulikaseadmestik on suure surve all! 

● Jälgige, et hüdraulikajuhtmed oleksid korrektselt ühendatud! 

● Veenduge hüdraulikavoolikute ühendamisel, et 
hüdraulikasüsteemis puudub rõhk nii traktori kui masina pool!  

● Enne töö alustamist hüdraulikaseadme juures 

○ laske masin alla, 

○ laske hüdraulikaseadmest rõhk välja 

○ lülitage traktori mootor välja. 

● Laske asjatundjal vähemalt kord aastas hüdraulikavoolikuid 
kontrollida, et need oleksid töökorras. Kahjustuste või 
vananemise korral vahetage hüdraulikavoolikud välja! Kasutage 
ainult originaal-  hüdraulikavoolikuid! 

● Hüdraulikavoolikute kasutusaeg ei tohiks ületada kuut aastat, sh 
ka kuni kaheaastane ladustusperiood. Isegi eeskirjadele vastava 
ladustamise ja otstarbekohase kasutamise korral vananevad 
voolikud ja voolikuühendused loomulikult, seetõttu on ka 
kasutus- ja ladustusaeg piiratud. Kasutusaja võib määratleda 
kogemustest saadud andmetele tuginedes ja eelkõige ka 
ohupotentsiaali arvestades. Termoplastist voolikute ja 
voolikuühenduste puhul võivad mõõdupuuks olla teised 
standardväärtused. 

● Põletusoht! Kõrge surve all väljuv vedelik (hüdraulikaõli) võib 
nahka tungida ja raskeid vigastusi põhjustada! Otsige 
hüdraulikaõli tekitatud vigastuste korral kiiresti arstiabi!  

● Suure vigastusohu tõttu kasutage lekkeid otsides selleks 
mõeldud abivahendeid! 
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2.16.3 Elektriseadmed 

 ● Masina elektrisüsteemis töötamisel eemaldage alati akult 
klemmid (miinusklemm)! 

● Kasutage ainult ettenähtud kaitsmeid. Liiga tugevate kaitsmete 
kasutamisel läheb elektrisüsteem rikki - tulekahju oht! 

● Jälgige, et aku ühendatakse õigesti - kõigepealt plussklemm ja 
siis miinusklemm! Klemmide eemaldamisel võtke kõigepealt lahti 
miinusklemm ja seejärel plussklemm! 

● Katke aku plussklemm alati selleks ettenähtud kattega. Lühise 
puhul esineb plahvatusoht! 

● Plahvatusoht! Vältige sädemete teket ja lahtist leeki aku 
läheduses! 

● Masinat on võimalik varustada elektrooniliste komponentide ja 
detailidega, mille töö võib elektromagnetilise kiirguse läbi teisi 
seadmeid mõjutada. Sellised mõjud võivad ohustada inimesi juhul, 
kui ei järgita järgmisi ohutusnõudeid. 

○ Kui masinale paigaldatakse tagantjärele elektrilisi seadmeid 
ja/või komponente, mis on ühendatud pardavõrku, peab 
kasutaja omal vastutusel kontrollima, et paigaldatud 
seadmed ei põhjusta häireid sõiduki elektroonikas või 
muudes komponentides. 

○ Jälgige, et hiljem paigaldatud elektrilised ja elektroonilised 
detailid vastaksid kehtivale elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiivile 89/336/EMÜ ja et need oleksid varustatud CE 
tunnusmärgiga 

2.16.4 Hooldus ja korrashoid 

 ● Hooldus-, korrastus- ja puhastustööde tegemiseks tuleb alati 

○ ajam välja lülitada, 

○ traktori mootor seisata, 

○ süütevõti eemaldada, 

○ masina pistik pardaarvutist välja tõmmata. 

● Kontrollige mutreid ja kruvisid regulaarselt, vajadusel pingutage 
need üle! 

● Kindlustage ülestõstetud masin või masinaosad enne hooldus-, 
korrashoiu- ja puhastustööde alustamist kogemata 
allakukkumise eest. 

● Teradega tööriistade väljavahetamisel kasutage selleks mõeldud 
kindaid ja tööriistu! 

● Käidelge õlisid, määrdeid ja filtreid nõuetekohaselt. 

● Eemaldage enne keevitustööde alustamist traktori või ühendatud 
masina juures kaabel traktori generaatori ja aku küljest! 

● Varuosad peavad vastama vähemalt firma AMAZONEN-WERKE 
kindlaksmääratud tehnilistele nõuetele! Originaalosi 

 kasutades on see garanteeritud! 
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2.16.5 Töötamine ajamivõlliga 

 ● Kasutage ainult firma AMAZONEN-WERKE ettenähtud, 
eeskirjadele vastavate kaitseseadeldistega varustatud 
kardaanvõlle! 

● Järgige ka kardaanvõlli valmistaja kasutusjuhendit! 
● Kardaanvõlli kaitsetoru ja kaitselehter peavad olema 

vigastusteta. Traktori ja masina ajamivõll peavad olema 
paigaldatud ja nõuetekohases seisukorras! 

● Töötamine rikkis kaitseseadeldistega on keelatud! 
● Kardaanvõlli tohib paigaldada ja demonteerida ainult siis, kui 

○ jõuvõtuvõll on välja lülitatud, 
○ traktori mootor on välja lülitatud, 
○ süütevõti on eemaldatud. 

● Jälgige alati, et kardaanvõll oleks õigesti monteeritud ja 
toestatud! 

● Lainurk-kardaanvõllide kasutamisel kinnitage lainurk-liigend alati 
traktori ja masina vahelisse pöördepunkti! 

● Kindlustage kardaanvõlli kaitse kaasaliikumise vastu kettide 
(keti) abil! 

● Jälgige kardaanvõllide juures ettenähtud ülekattuvust transpordi-
ja tööasendis! (Järgige kardaanvõlli valmistaja kasutusjuhendit!)

● Jälgige kurvides sõitmisel kardaanvõlli lubatud nurka ja 
nihkepikkust! 

● Kontrollige enne jõuvõtuvõlli sisselülitamist, 
○ ega masina ohutsoonis ei viibi inimesi, 
○ kas traktori kardaani valitud pöörlemiskiirus vastab masina 

ajami lubatud pöörlemiskiirusele. 
● Jõuvõtuvõlli juures töötamisel ei tohi inimesed 

○ viibida pöörleva jõuvõtu- ega kardaanvõlli piirkonnas, 
○ viibida masina ohutsoonis. 

● Ärge lülitage jõuvõtuvõlli kunagi sisse, kui traktori mootor on 
välja lülitatud! 

● Lülitage jõuvõtuvõll alati välja, kui selle nurk läheb liiga suureks 
või kui seda ei vajata! 

● Tähelepanu! Pärast ajamivõlli väljalülitamist esineb vigastusoht 
pöörlevate masinaosade inertsi tõttu nende liikumisel! 

 Selle aja jooksul ärge minge masinale liiga lähedale! Alustage 
töid masina juures alles siis, kui kõik masinaosad on täielikult 
seiskunud! 

● Jõuvõtuvõlli abil töötavaid masinaid või kardaanvõlle tohib 
puhastada, määrida või seadistada üksnes siis, kui 
○ jõuvõtuvõll on välja lülitatud, 
○ traktori mootor on välja lülitatud, 
○ süütevõti on eemaldatud. 

● Asetage lahtiühendatud kardaanvõll selleks ettenähtud 
hoidikusse! 

● Paigaldage pärast kardaanvõlli demonteerimist jõuvõtuvõlli otsa 
kaitsekate! 

● Pange muutuva pikkusega jõuvõtuvõlli puhul tähele seda, et võlli 
pöörlemiskiirus on sõltuv sõidukiirusest ja selle pöörlemissuund 
on tagurpidi sõitmisel vastupidine! 
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2.16.6 Haakemasinad 

 ● Jälgige ühe sillaga masinate puhul traktori lubatud maksimaalset 
tugikoormust haagise juures. 

● Veenduge, et traktoril on alati piisav juhitavus ja pidurdusvõime! 

 Traktoriga ühendatud või haagitud masinad mõjutavad traktori 
sõiduomadusi, juhitavust ning pidurdusvõimet. Eriti puudutab 
see ühe sillaga masinaid, mille tugikoormus langeb traktorile. 

● Tugikoormusega kahvel-tüüpi haakeseadiste puhul tohib veotiisli 
kõrgust reguleerida üksnes spetsiaalses remonditöökojas. 

• Ilma pidurita masinad: 

ο Maksimaalne kiirus on 25 km/h. 

ο Traktori põhikaal (mitte lubatud kogukaal!) + masina 
tugikoormus peab olema suurem kui masina maksimaalne 
teljekoormus. 

2.16.7 Pidurisüsteem 

 ● Pidurisüsteemi seadistus- ja remonditöid tohivad teha üksnes 
eritöökojad! 

● Laske pidurisüsteemi regulaarselt ja põhjalikult kontrollida! 

● Peatage traktor igasuguste pidurisüsteemi häirete korral kohe. 
Laske häired viivitamatult likvideerida. 

● Enne pidurisüsteemi juures tööle hakkamist jätke masin ohutult 
seisma ja kindlustage kogemata liikumahakkamise eest 
(tõkiskingad)! 

● Olge pidurivoolikute läheduses keevitamisel ja puurimisel eriti 
ettevaatlik! 

● Tehke igasuguste pidurisüsteemi seadistus- ja korrastustööde 
järel alati pidurite proov. 

Õhkpidur 

 ● Puhastage toite- ja pidurivooliku ühendusotsikute rõngastihendid 
enne masina ühendamist võimalikust mustusest! 

● Ühendatud masinaga tohib kohalt sõita alles siis, kui traktori 
manomeeter näitab 5,0 baari! 

● Laske õhuballoonist iga päev vesi välja! 

● Sulgege ilma masinata sõitmiseks ühendusotsikud traktoril! 

● Asetage masina toite- ja pidurivooliku ühendusotsikud 
ettenähtud pimeotsikutesse. 

● Kasutage pidurivedeliku lisamisel või vahetamisel üksnes 
ettenähtud pidurivedelikku. Järgige pidurivedeliku vahetamisel 
vastavaid eeskirju! 

● Piduriventiilide kindlaksmääratud seadistusi ei tohi muuta! 

● Vahetage õhuballoon välja, kui 

○ õhuballooni saab kinnituslintidel liigutada, 

○ õhuballoon on kahjustatud, 

○ õhuballooni tüübisilt on roostes, lahtine või puudub. 
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Hüdraulilised pidurisüsteemid eksportmasinatele 

 ● Hüdraulilised pidurisüsteemid on Saksamaal keelatud! 

● Kasutage hüdraulikaõli lisamisel või vahetamisel üksnes 
ettenähtud õlisid. Järgige hüdraulikaõli vahetamisel vastavaid 
eeskirju! 

2.16.8 Rehvid 

 ● Rehvide remonditöid tohivad teha üksnes vastavate 
tööriistadega spetsialistid! 

● Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku!  

● Jälgige ettenähtud rõhku! Rehvide liiga kõrge rõhu korral tekib 
plahvatusoht! 

● Enne rehvide juures tööle hakkamist jätke masin ohutult seisma 
ja kindlustage kogemata liikumahakkamise eest (seisupidur, 
tõkiskingad)! 

● Kõik kinnituskruvid ja mutrid tuleb firma AMAZONEN-WERKE 
nõuete järgi kinni keerata või pingutada! 

2.16.9 Väetisekülvikuga töötamine 

 • Viibimine töötsoonis on keelatud! Eemalepaiskuvate 
väetiseosakeste oht. Juhtige enne puisteketaste sisselülitamist 
inimesed väetisekülviku heitetsoonist välja. Ärge minge 
pöörlevate puisteketaste lähedusse 

• Laadige väetisekülvikut ainult siis, kui traktori mootor on välja 
lülitatud, süütevõti välja tõmmatud ja siibrid suletud. 

• Ärge asetage punkrisse võõrkehi! 

• Jälgige puistekoguse kontrollimisel pöörlevate masinaosade 
ohutsoone! 

• Ärge kunagi parkige või veeretage täidetud punkriga 
väetisekülvikut (ümberkukkumisoht)! 

• Kasutage väetise puistamise põldude, veekogude või tänavate 
ääres serva-puisteseadeldisi! 

• Veenduge enne igakordset kasutamist, et kinnitusdetailid, 
eelkõige puisteketaste ja puistelabade kinnitusdetailid, on 
kinnitatud laitmatult. 
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3 Laadimine 

 Laadimine traktori abil: 

 

Oht! 

● Ühendage masin enne transportsõidukile või sealt 
mahalaadimist nõuetekohaselt traktoriga! 

● Masinat tohib peale- või mahalaadimiseks traktoriga 
ühendada ja transportida üksnes siis, kui traktori võimsus 
vastab nõutud tingimustele! 

● Ühendatud masinaga tohib kohalt sõita alles siis, kui 
traktori manomeeter näitab 5,0 baari! 

● Kui traktori võimsus pole piisav ja masina pidurisüsteem 
pole traktoriga ühendatud ega täidetud, tekib avariioht! 

 
 Laadimine kraana abil: 

 

Oht! 

Masina laadimisel kraana abil tuleb 
kasutada tõstevööde jaoks 
tähistatud kinnituspunkte. 

 

 

Oht! 

Iga tõstevöö minimaalne 
tõmbetugevus peab olema 1000 kg!

 

 

Tähtis! 

Enne laadimist pöörake kaitsekate 
peale. 

 

Punkris asub nii ees kui taga 2 kinnituspunkti 
(Joonis 5, Joonis 6). 

 

  

Joonis 5 

Joonis 6 
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4 Tootekirjeldus 

 See peatükk  

● annab ulatusliku ülevaate masina ehitusest, 

● annab teada masina üksikute detailide nimed. 

Lugege seda peatükki võimalikult masina läheduses. Nii tutvute Te 
masinaga optimaalselt. 

Masin koosneb järgmistest põhidetailidest: 

4.1 Ülevaade - ehitusgrupid 

Joonis 7 

 (1) Tiisel 

 (2) Kardaanvõll 

 (3) Tugijalg 

 (4) Raam 

 (5) Tõkiskingad 

 (6) Linttransportöör 

  (7) Punker 

 (8) Kaitseraud 

 (9) Laotuskettad 

(10) Ülekanne 

(11) Kaitsekate 
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4.2 Toitejuhtmed traktori ja masina vahel 

 • Hüdraulikavoolikud 

 

Märkus! 

Kõik hüdraulikavoolikud on vastava hüdraulikafunktsiooni 
määramiseks traktori juhtseadmele varustatud värviliste 
tähistustega! 

 • Valgustite elektrijuhe 

• Pardaarvuti juhe 

• Hüdraulilise piduri ühendus 

• Õhkpidur 
Pidurivoolik kollase ühendusotsikuga 
Toitevoolik punase ühendusotsikuga 

4.3 Liiklustehniline varustus 

Joonis 8: 

 (1) 2 tagumist gabariidituld 

 (2) 2 pidurituld 

 (3) 2 suunatuld (vajalikud siis, kui traktori 
suunatuled on kaetud) 

 (4) 2 punast helkurit (kolmnurksed) 

 (5) 1 numbrimärgi alus (vajalik siis, kui traktori 
numbrimärk on kaetud) 

 (6) allasõidukaitse 

 

Joonis 8 
Joonis 42:  

(1)  2 x 3 tuld, kollased  
(külgedel, maksimaalsete vahedega 3m) ja 
allasõidukaitse küljes. 

 

Joonis 9 



  

 Tootekirjeldus
 

ZG-B BAG0003.1 10.05 33

4.4 Otstarbekohane kasutamine 

 Masin 

● on ette nähtud tavapäraseks kasutamiseks põllumajanduses ja 
kommunaalal ning sobib  

ο kuivatatud, granuleeritud ja kristallilise väetise (laotuskettad 
OM, restsõelad)  

ο lubiväetise (lubja laotuskettad), 

ο liiva (vastav lisapakett), 

ο peenkruusa, soola ja nende segu (talvise teehoolduse 
lisapakett) 

puistamiseks, 

● ühendatakse sõltuvalt veotiislist  

ο poltühenduse, 

ο haakekonksu,  

ο kuulühenduse veopea abil 

traktori külge ja seda teenindab üks käitaja. 

Nõlvadel võib sõita 

● langusega ristisuunas 

sõidusuunast vasakule poole 5% 

sõidusuunast paremale poole 5% 

● languse suunas 

kallakul ülespoole    15% 

kallakul allapoole    15% 

Kasutusotstarbele vastava käitamise alla kuulub ka: 

● kinnipidamine kõikidest selle kasutusjuhendi juhistest, 

● kinnipidamine ülevaatus- ja hooldustöödest, 

● eranditult ainult AMAZONE originaalvaruosade kasutamine. 

Muu kui ülalmainitud kasutusotstarve on keelatud ja seda loetakse 
eeskirjadevastaseks. 

Kahjude eest, mis tulenevad kasutusotstarbele mittevastavast 
käitamisest 

● kannab vastutust masina kasutaja üksinda, 

● firma AMAZONEN-WERKE mingit vastutust endale ei võta. 
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4.5 Ohutsoonid 

 Masina ohutsoonides on olemas pidevad või ootamatult tekkivad 
ohud. Hoiatussildid märgistavad neid ohutsoone ja hoiatavad 
jääkohtude eest, mida ei ole võimalik likvideerida. Siin kehtivad 
spetsiaalsed ohutuseeskirjad. Vt selle kohta peatükki "Üldised 
ohutusnõuded", lk 15. 

Ohutsoonid tekivad: 

● traktori ja masina vahel, eriti masina kõlge- ja lahtihaakimisel 
ning punkri täitmisel, 

● liikuvate detailide piirkonnas, 

● masinale ronimisel, 

● ülestõstetud ja kindlustamata masina ja selle detailide all, 

● puistamisel puistelaeka piirkonnas väetiseterade poolt. 

4.6 Ohutus- ja kaitseseadmed 

Joonis 10/... 

 (1) Kardaanvõlli kaitse 

 (2) Ülekandevõlli kaitse 

 (3) Keskajami ja lindi kaitseplekk 

 (4) kahetsoonilise ülekande kaitseplekk  
(ZG-B Special / Super) 

 (5) Allasõidukaitse (vajalik, kui lubatud kiirus 
maanteesõidul on 40 km/h) 

 (6) Kaitseraud 

 (7) Turvasümbolid (hoiatusmärgid) 

 

Joonis 10 

4.7 Vastavus 

  Direktiivi/normi nimetus 

 Masin vastab: ● Masinate direktiiv 98/37/EÜ 

● Elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiv 
89/336/EMÜ 
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4.8 Tüübisilt ja CE-tähis 

 Järgnevad joonised kujutavad tüübisildi ja CE-tähise paigutust. 

 

 

Tüübisilt ja CE-tähis asuvad asuvad raamil. 

Tüübisildile on märgitud: 

● Masina identifitseerimisnumber 

● Tüüp 

● Lubatud rõhk süsteemis baarides 

● Väljalaskeaasta 

● Tehas 

● Võimsus kW 

● Baaskaal kg 

● Lubatud kogukaal kg 

● Teljekoormus taga kg 

● Teljekoormus ees / tugikoormus kg 

 

Joonis 11 
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4.9 Tehnilised andmed 

Puistur  ZG-B 
5500 

ZG-B 
8200 

Punkri suurus [l] 5500 8200 

Põhikaal: 

ZG-B Special 

ZG-B Super 

ZG-B Drive 

 

[kg] 

[kg] 

[kg] 

 

2415 

2715 

3915 

 

2500 

2800 

3000 

Lubatud tugikoormus: 

  Veotiisel 

  Haakekonks 

 

[kg] 

[kg] 

 

2000 

2000 

  Veoseadmega 
pealejooksuseade [kg] 1600 - 

Pikkus kokku: [m] 6,50 

Laius / kõrgus koos 
rehvidega: 

   

Rehvid Nihutus [mm] Laius Kõrgus Laius Kõrgus 

550/60-22,5 0  2400 2260 2400 2590 
600/55-26,5 0  2450 2300 2450 2630 
700/50-26,5 0  2550** 2300 2550** 2630 

23.1-26 0  2437 2410 2437 2740 
28L-26 -50  2664** 2422 2664** 2752 

300/95 R46 100  
2560** 
2110 

2517 
  

340/85 R48 100  
2600** 
2150 

2544 
  

460/85 R38 100  
2700** 
2250 

2523   

460/85 R46 100  - - 2730** 2854 

520/85 R38 100  
2740** 
2320 

2540 
2740** 
2320 

2870 

520/85 R42 100  - - 2750** 2830 

 Tagurdamise automaatikaga 
pealejooksupidur või õhkpidur Õhkpidur 

Pidurid 
 Hüdrauliline pidur (üksnes eksportmasinatel) 

 

Ettevaatust! 

** Rehvide siserõhk ei tohi sõidukite puhul, mille kogulaius on 
üle 2,55 m, vastavalt Saksa "Maanteeliiklusse lubamise korrale" 
olla suurem kui 1,5 baari! 

 

Märkus! 

Sõltuvalt velgede nihutusest on mõnede rehvide puhul toodud kaks 
erinevat sõiduki laiust. 
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4.9.1 Lubatud kogukaalud ja lubatud rehvid 

 ZG-B 5500 ZG-B 8200 

Rehvid 

Teljekoormus kg 
Lubatud kogukaal kg 
rehvi rõhu korral bar 

Teljekoormus kg 
Lubatud kogukaal kgrehvi rõhu 

korral  
bar 

 
<= 

25 km/h 
<= 

40 km/h 
<= 

50 km/h 
<= 

25 km/h 
<= 

40 km/h 
<= 

50 km/h 

300/95 R 46 LI145A8 
6300 
8300 
3.6 

5800 
7800 
3.6 

_ _ _ _ 

340/85 R 48 LI151A8 
6730 
8730 
3.0 

6100 
8100 
3.0 

_ _ _ _ 

460/85 R 38 LI146A8 
6600 
8600 
1.6 

6000 
8000 
1.6 

5400 
7400 
1.6 

_ _ _ 

460/85 R46 LI158A8/155B _ _ _ 
9100 

11100 
2.4 

8500 
10500 

2.4 

7750 
9750 
2.4 

520/85 R 38 LI155A8/152B 
8300 

10300 
1.6 

7750 
9750 
1.6 

7100 
9100 
1.6 

8300 
10300 

1.6 

7750 
9750 
1.6 

7100 
9100 
1.6 

520/85 R 42 LI155A8 _ _ _ 
8300 

10300 
1.6 

7750 
9750 
1.6 

7100 
9100 
1.6 

520/85 R 42 LI162A8 _ _ _ 
1000 

12000 
1.6 

9500 
11500 

1.6 

87505 
10750 

1.6 

550/60-22.5   LI160A8 
8000 

10000 
2.1 

80000 
10000 

2.1 

8000 
10000 

2.1 

10000 
12000 

2.1 

9000 
11000 

2.1 

8000 
10000 

2.1 

600/55-26.5   LI165A8 
8000 

10000 
2.0 

8000 
10000 

2.0 

8000 
10000 

2.0 

10000 
12000 

2.0 

10000 
12000 

2.0 

9280 
11280 

2.0 

700/50-26.5   LI169A8 
8000 

10000 
1.8 

8000 
10000 

1.8 

8000 
10000 

1.8 

10000 
12000 

1.8 

10000 
12000 

1.8 

10000 
12000 

1.8 

23.1-26        LI162A8 
8000 

10000 
1.7 

8000 
10000 

1.7 

8000 
10000 

1.7 

10000 
12000 

1.7 

4750 
11500 

1.7 

8640 
10640 

1.7 

28L-26          LI167A8 
8000 

10000 
1.6 

8000 
10000 

1.6 

8000 
10000 

1.6 

10000 
12000 

1.6 

10000 
12000 

1.6 

9920 
11920 

1.6 

 

Kasulik koormus = lubatud kogukaal - põhikaal 
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4.10 Vajalik traktorivarustus 

 Masinaga töötamiseks peab traktor olema sobiva võimsusega ning 
varustatud pidurisüsteemi vajalike elektri-, hüdro- ja 
piduriühendustega. 

Traktori mootori võimsus 

ZG-B 5500 alates 60 kW 

ZG-B 8200 alates 75 kW  

Elektrisüsteemid 

● Akupinge: 12 V (volt) 

● Valgustuse pistik: 7-kontaktiline 

Hüdraulika 

● Maksimaalne töörõhk: 200 baari 

● ZG-B Drive: 
traktori pumba võimsus: vähemalt 40 l/min rõhul 150 baari 

● Masina hüdraulikaõli: Transmissiooni-/hüdraulikaõli Otto SAE 80W API GL4 

Masina hüdraulika/käigukastiõli on sobiv kõigi toodetavate 
traktorimudelite hüdraulika-käigukasti ringluste jaoks. 

● Hüdraulilised juhtseadmed 
ZG-B Drive puhul: 

 

ο Juhtseade 1: ○ 1 ühe- või kahesuunaline juhtseade pealevoolu 
eelisjuhtimisega 

(vooliku tähistus 1 x punane) 

ο Rõhuta tagasivool: ○ 1 rõhuta tagasivool suure pistikühendusega (DN 16) õli
rõhuta tagasivooluks. Tagasivoolu dünaamiline rõhk 
võib olla maksimaalselt 10 baari. 

(vooliku tähistus 2 x punane) 

● Hüdraulilised juhtseadmed 
ZG-B Special, Super puhul: 

Sõltuvalt varustusest kuni 6 juhtseadet.  

 

Tähtis! 

Kontrollige enne masina ühendamist traktori 
hüdraulikasüsteemiga hüdraulikaõlide sobivust. 
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Pidurisüsteem 

● Kahekontuuriline tööpidur: ○ 1 ühendusotsik (punane) toitevoolikule 

○ 1 ühendusotsik (kollane) pidurivoolikule 

● Hüdrauliline pidurisüsteem  

 

Märkus! 

Hüdrauliline pidurisüsteem pole Saksamaal ja mõnes EL riigis 
lubatud! 

4.11 Andmed müra kohta 

 Töökohal on emissiooniväärtus (helirõhk) 74 dB(A), mõõdetud 
töörežiimis, suletud kabiinis traktoristi kõrva juures. 

Mõõteseade: OPTAC SLM 5. 

Helirõhk on põhiliselt sõltuv kasutatavast sõidukist. 
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5 Ülesehitus ja funktsioon 

 Järgnev peatükk pakub infot masina ülesehituse ja üksikosade 
funktsioonide kohta. 

Joonis 12 

 AMAZONE puistur ZG-B on universaalne puistur, mille 
punkrimaht on 5200 kuni 8200 l. 

Põllumajanduses kasutatakse puisturit ZG-B 

● lubiväetise (lubja laotuskettad) ja  

● granuleeritud väetise (laotuskettad OM) puistamiseks. 

Kommunaalvaldkonnas kasutatakse puisturit  

• metsa lupjamiseks,  

• golfiväljakute liivatamiseks,  

• talviseks teehoolduseks. 

Konveierilindi (Joonis 12/1) abil viiakse puistematerjal (Joonis 12/2) 
punkrist (Joonis 12/3) laotusketasteni. 
Laotuskettad (Joonis 12/4) käitatakse traktori jõuvõtuvõlli abil kiirusel 
540 1/min või 720 1/min. 

Sujuvalt reguleeritav peasiiber doseerib puistematerjali kogust. 
Puisteagregaadid jaotavad materjali laiali. 

Punkri seinad ja lai konveierilint tagavad ka lubiväetiste puhul punkri 
täieliku tühjendamise.  
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 Puisturit ZG-B saab varustada erinevate telgede ja piduritega. 

● Pidurdusega telg, pealejooksupiduriga kuni 8000 kg,  
kuni 25 km/h. 

● Pidurdusega telg kuni 10000 kg. 

● Vedav telg 8000 kg, 25 km/h. 

● Kahekontuuriline õhkpidur. 

● Hüdrauliline pidur (üksnes eksportmasinatel). 

 

Variandid ZG-B varustuse puhul: 

● ZG-B Special:  

○ konveierilint, mis töötab jõuvõtuvõlli abil 

● ZG-B Super: 

○ konveierilint, mis töötab peaülekande abil 

● ZG-B Drive:  

○ doseerimiskoguse reguleerimine vastavalt 
elektrohüdrauliliselt töötava konveierilindi liikumisele 

○ pardaarvuti AMATRON+ 
○ seeriaviisiliselt väljalülitatav topeltsiibri süsteemi abil ühe 

poole sulgemisega 

○ lisavarustusena võimalik kaalusüsteem  

○ lisavarustusena võimalik traktori rattajälgi arvestav 
hüdrauliline Trail – Tron veotiisel  
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● Pardaarvuti AMATRON+ 

Pardaarvuti AMATRON+ (Joonis 13) abil 
saab puisturi ZG-B Drive tööd mugavalt 
juhtida ja kontrollida.  

Puistekogust reguleeritakse elektrooniliselt 
konveierilindi kiiruse reguleerimise abil. Teatud 
kindla puistekoguse jaoks vajalik peasiibri asend 
määratakse väetise kaliibrimise teel. 

Hüdraulika funktsioone teostatakse 
AMATRON+ abil: 

○ topeltsiibri avamine/sulgemine, 

○ Limiteri sisse- ja väljalülitamine, 

○ puistekoguse muutmine, 

○ kaitsekatte avamine/sulgemine. 

 

Joonis 13 

● Peasiiber 

Puistekogus seadistatakse peasiibri (Joonis 
14/1) abil 

● Topeltsiiber (lisavarustus ZG-B 
Special, Super) 

Topeltsiibri (Joonis 14/2) abil saab väetiseluuki 
(Joonis 14/3) sulgeda ja avada. Vaid ühe poole 
avamisel saab puistata üksnes ühele küljele. 

 

Joonis 14 

Fikseerige topeltsiibri raami (Joonis 15/1) asend 
fiksaatoritega (Joonis 15/2) vasakult ja paremalt.

 

Joonis 15 
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● Granuleeritud väetise puistamine 
laotusketaste OM abil 

Granuleeritud väetise puistamiseks laotusketaste 
OM (Joonis 16/1) abil kasutage alati lehtrit 
(Joonis 16/2). Sellega optimeerite väetise 
puistamist laotusketastele. 

OM laotusketaste kasutamisel saab töölaiust 
astmeteta muuta, pöörates selleks labasid 
laotusketaste peal. 
Laotuskettad OM 18-24 ja OM 24-36 on 
kasutatavad töölaiuste puhul 18-24 m ja 24-36 
m.  
Seadistusi tehakse puistetabeli andmete alusel. 
Seadistatud töölaiust on võimalik kontrollida 
lihtsal viisil mobiilse kontrollstendi (lisavalikus) 
abil. 

 

 

Joonis 16 

● Lubja laotusketaste abil puistamine  
(Joonis 17/1) 

ο Lubiväetise puistamiseks 

ο Eriolukord:  
Granuleeritud, lämmastikku 
mittesisaldavate väetiste puistamiseks 
töölaiuseni kuni 18 m. 

 

 

Joonis 17 

● Piiril või serval puistamine puistesirmiga 
Limiter 

Sirmiga Limiter (Joonis 18) saab teostada nii 
piiril kui serval puistamist, kui esimene tehnorada 
on ½ töölaiust põllu servast eemal. Sirmi saab 
hüdrauliliselt sisse ja välja lülitada. 

Sirmi asend tuleb valida vastavalt puistetabelile. 

 

Joonis 18 
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● Konveierilindi peaülekanne 

Peaülekanne (Joonis 19) võimaldab puistekogust
vastavalt sõidukiirusele reguleerida.  

Peaülekanne  

ο surutakse vedrukoormuse jõul vastu 
ZG-B ratast 

ο tõstetakse hüdrauliliselt rattalt üles 
(Joonis 20).  

Veoratta käigupikkust saab vastavalt puisturi 
rehvide suurusele reguleerida tiiva 
ümberpaigutamisega teistesse aukudesse 
(Joonis 20/1). 

 

 

 

Joonis 19 

 
Joonis 20 

● Konveierilint 

Konveierilindi (Joonis 21) abil viiakse puistatav 
materjal puisteagregaatideni.  

Linttransportöör käitatakse sõltuvalt masina 
varustusest kas 

○ ZG-B Special: jõuvõtuvõlli abil, 

○ ZG-B Super: peaülekande abil, 

○ ZG-B Drive: hüdraulilise ajami abil.

 

 

Joonis 21 
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● Kaalumissüsteem 

ZG-B Drive: puisturit saab varustada 3 
koormusanduriga (Joonis 22/1 ja Joonis 22/2) 
kaalumisseadmega  

○ puistematerjali mõõtmiseks punkris 
(punkri täituvuse kontroll) ja 

○ puistekoguse kontrollimiseks. 

 

Joonis 22 
● Trail-Tron veotiisel 

Trail-Tron tiisel võimaldab masina liikumist 
traktori rattajälgedes. 

Juhtimine toimub hüdrauliliselt 
AMATRON+ abil. 

 

 

Oht! 

Transportsõitudeks 

• viige pöörav veotiisel 
nullasendisse (tiisel (Joonis 
23/1) ühtib masinaga). 

• fikseerige tiisel kuulkraani 
(Joonis 23/2) sulgemisega 
asendisse B. 

 

Joonis 23 

 

Oht! 

Pööratava veotiisli lahtiminekul tekib masina ümbermineku oht, 
eriti puudutab see sõitmist mägisel maastikul ning kallakutel! 

Pööratava veotiisliga täis või osaliselt täis masina puhul tekib 
ümberminekuoht suurel kiirusel pöörderibal manööverdamisel, 
kuna pööratava veotiisli raskuspunkt koondub ühte punkti. Eriti 
suur on ümberminekuoht kallakust allasõitmisel. 

Valige selline sõiduviis ja vähendage sõidukiirust traktori 
ümberpööramisel nii, et te suudaksite masinat ja traktorit kindlalt 
valitseda. 
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● Lahtikäiv redel 

Lahtikäiva redeli (Joonis 24/1) abil saab 
puhastamiseks mugavalt punkrile astuda. 

 

 

Hoiatus! 

Hoidke redel sõidu ajal 
kokkupanduna ja fikseerituna 
(Joonis 24/1). 

 

● Tugijalg 

Vändaga tugijalal on kerge ja kiire käik. 
Tõmmake vänt kasutamise järel üles. 

 

Joonis 24 

• Pööratav kaitsekate (lisavarustus) 

Kaitsekatte pööramine toimub hüdrauliliselt või 
käsitsi. 

 

 

 

Joonis 25 

• Restsõel (lisavarustus) 

Kasutamine:  

ο granuleeritud väetise puhul : asetage 
restsõelad (Joonis 26/1) peale ja 
kinnitage fiksaatoriga! 

ο lubiväetise puhul: eemaldage 
restsõelad. 

 

 

Hoiatus! 

Punkri vahetuge (Joonis 26/2) ei 
tohi eemaldada. 

 
Joonis 26 
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6 Kasutuselevõtt 

 Käesolevas peatükis saate teavet masina kasutuselevõtu kohta. 

 

Oht! 

● Enne masina kasutuselevõttu peab kasutaja olema 
kasutusjuhendit lugenud ja sellest aru saanud. 

● Järgige peatükki "Ohutusjuhised käitajale", alates lk 22 

○ masina külge- ja lahtihaakimisel 

○ masina transportimisel 

○ masina kasutamisel. 

● Veenduge, et traktoril on alati piisav juhitavus ja 
pidurdusvõime! 

● Kasutage vajadusel lisaraskusi! 

● Masina haakimisel traktori esi- ja/või tagaosa haakeseadme 
külge ei tohi ületada 

○ traktori lubatud kogukaalu 

○ traktori lubatud teljekoormusi 
○ traktori rehvide lubatud kandevõimet. 

● Enne traktori ja masina kasutuselevõttu peate täpselt 
kindlaks tegema järgmised tegelikud väärtused kõigepealt 
tühja ja seejärel täis masina puhul: 

○ traktori lubatud kogukaal, 

○ traktori lubatud teljekoormused, 

○ rehvide kandevõime, 

○ minimaalsed lisaraskused 

 (arvutuste või traktori ja masina kaalumise teel). 

 Vt selle kohta peatükki "Traktori kogukaalu, teljekoormuste 
ja rehvide võimsuse ning vajalike miinimumkoormuste 
tegelike väärtuste arvutamine", Seite 48. 

● Traktor peab tagama traktori ja masina kombinatsiooni 
ettenähtud pidurdustakistuse. 

● Traktor ja masin peavad vastama riiklikele 
liikluseeskirjadele. 

● Nii masina omanik kui juht vastutavad kohalikest 
liikluseeskirjadest kinnipidamise eest. 

● Jälgige ühendatud / haagitud masina maksimaalset 
koormust ning traktori lubatud telje- ja tugikoormust! 
Vajadusel sõitke ainult osaliselt täidetud koormaanumaga. 

● Kinnitage kolmepunkti hüdraulika juhtkangid enne masina 
transportimist selliselt, et need ei saaks ühendatud või 
haagitud masinat kogemata üles või alla liigutada! 
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6.1 Esmane kasutuselevõtt 
 
6.1.1 Traktori kogukaalu, teljekoormuste ja rehvide võimsuse ning vajalike 

miinimumkoormuste tegelike väärtuste arvutamine 
 

6.1.1.1 Arvutamiseks vajalikud andmed 

 

 
 Joonis 27 

TL [kg] Traktori tühikaal 

TV [kg] Tühja traktori esitelje koormus 

TH [kg] Tühja traktori tagatelje koormus 

vt traktori kasutusjuhendit või sõidukipassi 

GV [kg] Esiraskus (kui on olemas) vt esiraskust tehnilistest andmetest 

FH [kg] Tugikoormus täis punkriga vt masina tehnilisi andmeid 

a [m] Vahemaa esimasina või esiraskuse 
raskuskeskme ja esitelje keskpunkti vahel 
(a1 + a2 summa) 

vt tehnilisi andmeid või mõõtke üle 

a1 [m] Vahemaa esitelje keskpunktist kuni alumise 
veokonksu ühenduse keskpunktini 

vt traktori kasutusjuhendit või mõõtke üle 

a2 [m] Vahemaa alumise veokonksu ühenduse 
keskpunktist esiehitise või esiraskuse 
raskuskeskmeni (raskuskeskme vahemaa) 

vt tehnilisi andmeid või mõõtke üle 

b [m] Traktori telgede vahe vt traktori kasutusjuhendit, sõidukipassi või 
mõõtke üle 

c [m] Vahemaa tagatelje keskpunkti ja alumise 
veokonksu ühenduse vahel 

vt traktori kasutusjuhendit, sõidukipassi või 
mõõtke üle 
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6.1.1.2 Juhitavuse tagamiseks vajaliku minimaalse esikoormuse GV min arvutamine 

 

ba
bTbTcFG LVH

V +
••+•−•

=
2,0

min
 

 Sisestage traktori vajaliku esiossa arvutatud miinimumkoorumuse GV 

min andmed tabelisse (peatükk l Seite 50). 

6.1.1.3 Traktori esitelje tegeliku koormuse TV tat arvutamine 

 

b
cFbTbaGT HVV

tatV

•−•++•
=

)(
 

 Kandke arvutatud tegelik esiteljekoormus ja traktori kasutusjuhendis 
lubatud traktori esiteljekoormus tabelisse (peatükk l Seite 50). 

6.1.1.4 Traktori ja masina tegeliku kogukaalu arvutamine 

 
HLVtat FTGG ++=  

 Kandke arvutatud tegelik kogukaal ja traktori kasutusjuhendis lubatud 
traktori kogukaal tabelisse (peatükk l Seite 50). 

6.1.1.5 Traktori tagatelje tegeliku koormuse TH tat arvutamine 

 
tatVtattatH

TGT −=  

 Kandke arvutatud tegelik tagatelje koormus ja traktori kasutusjuhendis 
lubatud traktori tagatelje koormus tabelisse (peatükk l Seite 50). 

6.1.1.6 Rehvide kandevõime 

 Kandke rehvi kandevõime (vt rehvitootja andmeid) topeltväärtus (kaks 
rehvi) tabelisse (Seite 50) üks. 
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6.1.1.7 Tabel  

 Tegelik väärtus arvutuste 
kohaselt 

 Lubatud väärtus 
traktori 
kasutusjuhendi 
kohaselt 

 Topelt rehvide 
kandevõime (kaks 
rehvi) 

Miinimumkoormus 
ees/taga  / kg  --   -- 

         

Kogukaal   kg ≤  kg  -- 

         

Esiteljekoormus   kg ≤  kg ≤  kg 

          

Tagateljekoormus   kg ≤  kg ≤  kg 

  

 

Märkus! 

Võtke oma traktori sõidukipassist traktori kogukaalu, 
teljekoormuste ja rehvide kandevõime väärtused. 

 

Oht! 

● Tegelikud, arvutatud väärtused peavad lubatud väärtustega 
kattuma ( ≤ ) või väiksemad olema!  

● Masina ühendamine aluseks võetud traktoriga on keelatud, 
kui 

○ kas või üks tegelikest, arvutatud väärtustest on suurem 
kui lubatud väärtus, 

○ traktorile ei ole minimaalse koormuse (GV min) 
saavutamiseks kinnitatud esiraskust (kui vaja). 

 

Tähtis! 

● Kasutada tuleb esiraskust, mis vastab vähemalt 
minimaalsele vajalikule lisaraskusele ees (GV min)! 
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6.1.2 Rataste paigaldamine 

 

Märkus! 

Kui masinal on all varurattad, tuleb need enne masina 
kasutuselevõttu tööratastega asendada. 

 

Hoiatus! 

Kasutada tohib üksnes tehnilistele andmetele (lk 37) vastavaid 
rehve. 

Rehvidele vastavatel velgedel peab olema ümberringi 
kinnikeevitatud ketas! 

  

 1. Tõstke masin kraana abil natuke 
kõrgemale. 

  

 

Oht! 

Kasutage tõstevööde tähistatud 
kinnituspunkte. 

 

 

Oht! 

Iga tõstevöö minimaalne 
tõmbetugevus peab olema 1000 kg!

 

 

Tähtis! 

Pöörake kaitsekate üles. 
 

Punkris asub nii ees kui taga 2 kinnituspunkti 
(Joonis 28, Joonis 29). 

 

 2. Keerake varurataste poldid lahti. 

 3. Võtke varurattad ära. 

 

 

Ettevaatust! 

Olge varurataste eemaldamisel ja 
töörataste paigaldamisel ettevaatlik!

 

 

 4. Asetage töörattad keermestatud poltidele. 

 5. Keerake rattapoldid kinni. 
 

 

Ettevaatust! 

Rattapoltide pöördemoment: 450 
Nm. 

 

Joonis 28 

Joonis 29 

 6. Laske masin alla ja eemaldage tõstevööd. 

 7. 10 töötunni järel pingutage rattapolte. 
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6.1.3 Kardaanvõlli reguleerimine vastavalt traktorile  

 

Tähtis! 

● Esmasel külgehaakimisel tuleb kardaanvõlli pikkust 
vajadusel vastavalt traktorile reguleerida.  

○ Järgige kardaanvõlli tootja kasutusjuhendit.  

○ Selline reguleerimine kehtib üksnes selle konkreetse 
traktoritüübi puhul. Teist tüüpi traktori kasutamisel 
tuleb kardaanvõlli vajadusel uuesti reguleerida. 

Asetage kardaanvõlli pooled traktori jõuvõtuvõlli 
ühendusele ja puisturi jõuvõtuvõlli ots ettenähtud 
paigaldussuunas (vt kardaanvõllil olevat 
sümbolit), kardaanvõlli torusid aga ärge asetage 
üksteise sisse. 

 

Joonis 30:  

 1. Hoidke kahte kardaanvõlli poolt üksteise 
kõrval ja kontrollige, kas mõlemad pooled 
liiguvad otse ja kurvis sõites minimaalselt A 
= 150 mm üksteise sisse. 

 2. Kokkulükatud asendis ei tohi kardaanvõlli 
pooled põrkuda võlliliigendi kahvlite vastu. 
Sealjuures tuleb tähele panna, et 
pidurdamisel kardaanvõll lüheneb, kui 
puistur on varustatud pealejooksupiduriga. 
Ohutust vahekaugusest minimaalselt 10 
mm tuleb kinni pidada.  

 3. Pikkuse reguleerimiseks hoidke 
kardaanvõlli pooli kõige lühemas 
tööasendis üksteise kõrval ja tähistage. 

 4. Lühendage sisemist ja välimist kaitsetoru 
ühtlaselt. 

 5. Lühendage sisemine ja välimine liugpind 
kaitsetoruga samale pikkusele. 

 6. Töödelge servad kumeraks ja eemaldage 
jäägid hoolikalt. 

 7. Määrige liugpinnad sisse ja lükake üksteise 
sisse. 

 8. Kardaanvõlli kaitsetorud on varustatud 
kettidega, mis tuleb traktorile ja 
puisturile ZG-B kinnitada. Ketid 
takistavad kaitsetorude kaasapöörlemist 
kardaanvõlli liikumisel. Kinnitage ketid 
ettenähtud avadesse nii, et oleks tagatud 
kardaanvõlli piisav liikumisulatus kõigis 
tööasendites ja kaitsetorud masina 
töötamise ajal kaasa ei pöörleks. 

 

Joonis 30 
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6.1.4 Süsteemi seadistuskruvi puisturi ventiiliplokil  

Süsteemi seadistuskruvi  
(Joonis 31/1) asend sõltub traktori 
hüdraulikasüsteemist.  
Olenevalt hüdraulikasüsteemist tuleb süsteemi 
seadistuskruvi:  

● keerata kuni piirajani välja (tehase 
seadistus) traktoritel millel on  

○ Open–Center–hüdraulikasüsteem 
(püsivooluga süsteem, 
hammasrataspumbaga 
hüdraulikasüsteem). 

○ Load-Sensing-hüdraulikasüsteem 
(rõhu ja vooluhulga järgi reguleeritav 
pump) – õli tarbimine juhtseadme 
kaudu. 
 

● keerata kuni piirajani sisse (vastupidiselt 
tehase seadistustele) traktoritel millel on  

○ Closed-Center-hüdraulikasüsteem 
(konstantse rõhuga süsteem, rõhu 
järgi reguleeritav pump). 

○ Load-Sensing-hüdraulikasüsteem 
(rõhu ja vooluhulga järgi reguleeritav 
pump) Load-Sensing-pumba 
otseühendusega. 
 
Reguleerige traktori vooluhulga 
reguleerimisventiili abil vooluhulk välja 
nõutava vooluhulga järgi. 

Süsteemi seadistuskruvi reguleerimine: 

Keerake süsteemi seadistuskruvi kuni piirajani 
välja (tehase seadistus) või vastavalt sisse. 

 

Joonis 31 
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6.1.5 Haakeseadise kõrguse reguleerimine  

 1. Ühendage puistur traktori küljest lahti  
(Seite 63) ja toetage tugirattale.  

 2. Toetage tiisel stabiilsele alusele (Joonis 
32/1) ja keerake mõlemad kinnituskruvid 
(Joonis 32/2) lahti.  

 3. Distantsseibide (Joonis 32/3) võrdse 
ümberasetamisega saab veotiislit 
reguleerida. Puhvreid (Joonis 32/4) ei tohi 
eemaldada. Need summutavad traktorilt 
puisturile ülekantud lööke. 

 4. Kruvige tiisel kinni (pöördemoment  
540 Nm). 

 

Joonis 32 

6.1.6 Trail - Tron veotiisli impulssandur 

Trail-Tron veotiisliga ZG-B: 

Trail-tron veotiisli kasutamiseks tuleb traktori 
poole monteerida kinnitus (Joonis 33/1) 
impulssanduri (Joonis 33/2) jaoks. 

Selleks tuleb kaasasolev hülss koos 
fikseerimiskruviga (Joonis 34/1) sõltuvalt 
traktorist plekist plaadile  
(Joonis 34/2) keevitada ja vahetult traktori 
poltühenduse pöördepunkti kohale monteerida 
(Joonis 33).  

 

Joonis 33 

Joonis 34 
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7 Masina külge ja lahti haakimine 

 

Oht! 

● Masinat tohib traktoriga ühendada ja transportida üksnes 
siis, kui traktori võimsus vastab nõutud tingimustele! 

● Masina ühendamisel traktori kolmepunkti hüdraulikaga 
peavad traktori ja haagise kategooriad tingimata vastavuses 
olema! 

● Kasutage traktori ja masina ühendamisel selleks ettenähtud 
seadeldisi sihipäraselt! 

● Hetkel, kui traktor masina juurde sõidab, on inimeste 
viibimine traktori ja haagitava masina vahel keelatud! 

→ Kohal olevad abilised tohivad viibida sõiduki kõrval ainult 
nõustajana. Sõidukite vahele tohib minna alles pärast 
sõiduki seiskumist. 

● Järgige masinate külge- ja lahtihaakimisel peatükki 
"Ohutusjuhised käitajale", lk 22. 

 

Oht! 

● Enne lahtiühendamist tuleb masin alati 2 tõkiskinga abil 
kindlustada. 

● Enne ZG-B lahtiühendamist tuleb ebaühtlaselt jaotunud 
puistematerjal punkris ühtlaselt laiali ajada! Vastasel korral 
võib punker ümber minna! 

● Veotiisli üleskerkimine põhjustab õnnetuseohtu! 

● Ühepoolse tagakoormuse korral ei tohi puisturit kunagi lahti 
ühendada! Kuna puistur on üheteljeline, tekib selle 
ühepoolsel koormamisel masina taga oht, et puistur läheb 
tahasuunas ümber. 

7.1 Tiisli külgeühendamine 

Kõik puisturid on varustatud vedrudega 
veostiisliga ja nende kõrgust saab reguleerida. 

Puisturit saab varustada 

● veotiisliga (Joonis 35), millel on 
pealejooksupidur ja tagurdamise 
automaatika, 

• sirge veotiisliga (Joonis 36), 

● üleminekuga veotiisliga (Joonis 37),  

● traktori rattajälgi arvestava Trail-Tron 
veotiisliga (Joonis 38) (vaid ZG-B 
Drive). 

 

Joonis 35 
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Ettevaatust! 

Jälgige traktori haakekahvli või 
kuulpeaga haakeseadeldise puhul 
lubatud tugikoormust. 

Külgehaakimisel ei tohi inimesed 
viibida traktori ja masina vahel! 

Puisturi ühendamisel vabaneb 
traktori esisild koormusest. Jälgige 
traktori vajalikust esisilla 
koormusest kinnipidamist (20 % 
traktori tühikaalust)! 

 

Kinnitage puisturi tiisel traktori kahvel-tüüpi või 
kuulpeaga haakeseadisega ja fikseerige. 

 

 

Märkus! 

Jälgige kinnituskohtade piisavat 
liikuvust! 

 

 

Tähtis! 

Kui ZG-B ei ole ühendamise järel 
allasuunduva raamiga traktori taga 
horisontaalselt, tuleb traktori 
ühendusseadet või puisturi 
veotiislit reguleerida. 

 

Joonis 36 

Joonis 37 

Joonis 38 
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Tugijala viimine transpordiasendisse 

 Külgehaakimise järel:  

 1. Tõstke tugijalg (Joonis 39/1) vända (Joonis 
39/2) abil lõpuni üles. 

 2. Tõmmake polt (Joonis 39/3) tugijalast välja. 

 3. Tõstke tugijalg üles. 

 4. Asetage polt alumisse avasse (Joonis 39/4) 
ja fikseerige. 

 

 

Märkus! 

Vända käsitsemine: 

 1. Vända väljatõmbamine –  
tugijala kiire käik. 

 2. Vända sisselükkamine –  
tugijala aeglane käik (suured 
koormused). 

(Joonis 40) 

 

Märkus! 

Vända kasutamise järel pöörake see 
vastavalt Joonis 41 üles! 

 Joonis 39 

Joonis 40 

Joonis 41 
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7.2 Pidurisüsteem 

Piduri- ja toitevooliku ühendamine 

 

Tähtis! 

● Jälgige piduri- ja toitevooliku ühendamisel, et 

○ ühendusotsikute rõngastihendid oleksid puhtad, 

○ ühendusotsikute rõngastihendid funktsioneeriksid 
õigesti, 

○ esmalt tuleb ühendada pidurivooliku ühendusotsik 
(kollane) ja seejärel toitevooliku ühendusotsik 
(punane), 

○ Masina tööpidur vabaneb kohe piduriasendist, kui 
punane otsik on ühendatud. 

● Vahetage katkised rõngastihendid tingimata kohe välja. 
● Toitevooliku (punane) ühendamisel traktoriga surutakse 

kaitseklapi nupp piduriventiilil traktorist tuleva õlirõhu tõttu 
automaatselt välja. 

● Ühendatud masinaga tohib kohalt sõita alles siis, kui 
traktori manomeeter näitab 5,0 baari! 

● Laske õhuballoonist alati enne päeva esimest sõitu vesi 
välja. 
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Joonis 42 

 

 1. Avage ühendusotsikute kaas traktoril. 

 2. Võtke pidurivooliku ühendusotsik (kollane) 
pimeotsikust välja. 

 3. Kontrollige, kas ühendusotsiku 
rõngastihendid on terved ja puhtad. 

 4. Puhastage määrdunud tihendid ning 
vahetage katkised tihendid välja. 

 5. Kinnitage pidurivooliku ühendusotsik 
(kollane) nõuetekohaselt kollasega 
tähistatud ühendusse (Joonis 42/1) traktoril.

 6. Võtke toitevooliku ühendusotsik (punane) 
pimeotsikust välja. 

 7. Kontrollige, kas ühendusotsiku 
rõngastihendid on terved ja puhtad. 

 8. Puhastage määrdunud tihendid ning 
vahetage katkised tihendid välja. 

 9. Kinnitage toitevooliku ühendusotsik 
(punane) nõuetekohaselt punasega 
tähistatud ühendusse (Joonis 42/2) traktoril.

 10. Vabastage seisupidur (Joonis 43/1) ja/või 
eemaldage tõkiskingad (Joonis 44/1). 

 

Joonis 43 

Joonis 44 



  

Masina külge ja lahti haakimine  
 

60 ZG-B BAG0003.1 10.05

7.3 Seisupiduriga hüdrauliline pidurisüsteem 

 Ühendamine 

Traktoril peab olema hüdrauliline piduriseade, mis juhib ZG-B  
puisturi hüdraulilist pidurisüsteemi (Saksamaal ei ole lubatud). 

● Ühendage puisturi hüdrauliline pidur traktor hüdraulilise piduriga.

 

Tähtis! 

Kontrollige enne ühendamist, kas hüdraulikaühendus on puhas 
ja keerake see käsitsi kinni! 

 

Oht! 

Kontrollige pidurivooliku asendit! Pidurivoolik ei tohi teiste 
detailide vastu hõõruda. 

 ● Seisupiduri vabastamine: 

7.4 Kardaanvõlli monteerimine 

 

Tähtis! 
● Esmasel külgehaakimisel tuleb kardaanvõlli pikkust 

vajadusel vastavalt traktorile reguleerida.  

○ Järgige kardaanvõlli tootja kasutusjuhendit.  

○ Selline reguleerimine kehtib üksnes selle konkreetse 
traktoritüübi puhul. Teist tüüpi traktori kasutamisel 
tuleb kardaanvõlli vajadusel uuesti reguleerida. 

  1. Puhastage ja määrige jõuvõtuvõlle traktori ja masina juurest. 

 2. Lükake kardaanvõlli lukud traktori ja masina kardaanile. Jälgige 
siinjuures ettenähtud paigaldussuunda. 

 3. Fikseerige kardaanvõlli kaitse kaasaliikumise eest kettidega. 

 

Tähtis! 

ZG-B ja Trail-Tron veotiisli jaoks: 
monteerige puisturile kardaanvõlli lainurk. 
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7.5 Hüdraulikasüsteem 

Hüdraulikaühenduste tegemine 

 

Oht! 

Hüdraulikasüsteem on suure rõhu all! 

Jälgige hüdrovoolikute ühendamisel traktori hüdraulika külge, et 
hüdraulikasüsteemis poleks rõhku ei traktori ega masina pool! 

Hüdraulikaühendus ZG-B Super /Special puhul: 

  

Traktori juhtseade  Voolikute märgistus 

1 
- 

ühefunktsioonilin
e 

topeltsiiber vasakul 
(lisavarustus) 1 x kollane 

2 
- 

ühefunktsioonilin
e 

topeltsiiber paremal 
(lisavarustus) 

 
1 x roheline 

3 
- 

ühefunktsioonilin
e 

peaülekanne  
(ZG-B Super) 

 
1 x punane 

Limiter M (lisavalikus) 
 

 

 

• tõstmine 1 x sinine 

4 - kahesuunaline 

• langetamine 2 x sinine 

pööratav kaitsekate  
(lisavarustus) 

 

 

 

• avamine 1 x värvitu 

5 - kahesuunaline 

• sulgemine 2 x värvitu 

hüdrauliline peasiiber 
(lisavarustus) 

 
 

• avamine 3 x värvitu 
6 - kahesuunaline 

• sulgemine 4 x värvitu 
 

Hüdraulika ühendamine ZG-B Drive puhul: 

  

Traktori juhtseade  Voolikute märgistus 

1 

(väiksem 
pistik) 

- 
ühefunktsioonili
ne 

hüdrojagaja 1 x punane 

Rõhuta tagasivool 
(suurem pistik) 

hüdrojagaja 2 x punane 
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Õli rõhuta tagasivool 

 Selleks, et puisturi hüdromootoreid mitte kahjustada, tohib tagasivoolu
dünaamiline rõhk tõusta maksimaalselt väärtusele 10 baari. 

Sellepärast ühendage õli tagasivool mitte juhtseadme külge, vaid 
suure ühenduspistiku abil õli rõhuvaba tagasivoolutoru külge. 

 

Tähtis! 

Kasutage õli tagasivoolu jaoks ainult torusid DN16 ja lühikesi 
tagasivoolupikkusi. 

 

Oht! 

Survestage hüdraulikasüsteem ainult siis, kui vaba tagasivool on 
korrektselt ühendatud. 

 ● Paigaldage kaasasolev ühendusmuhv õli rõhuta tagasivoolu 
külge. 

7.6 Impulssanduri ühendamine Trail-Tron veotiisli puhul 

• Ühendage varras(Joonis 45/1) plastikust 
ühendusse (Joonis 45/2). 

• Asetage impulssandur (Joonis 45/3) 
kinnitusse (Joonis 45/4). Asetage 
potentsiomeeter vastavalt sõidusuunale 
(kaabel tahapoole) ja fikseerige 
paigaltliikumise vältimiseks 
fikseerimiskruviga. 

 

 

Joonis 45 

 

7.7 Elektriühenduste tegemine 

• Ühendage valgustuse elektrijuhe traktori 12 
V pistikusse (Joonis 46/1) ja kontrollige 
valgustussüsteemi funktsioneerimist. 

● ZG-B Drive: ühendage AMATRON+ 

. 

● Ühendage Trail-Tron veotiisli kaabel (Joonis
46/2). 

 

Joonis 46 
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7.8 Lahtiühendamine 

 

Tähtis! 

Jälgige toite- ja pidurivooliku lahtiühendamisel, et esmalt tuleb 
lahti ühendada toitevooliku ühendusotsik (punane) ja seejärel 
pidurivooliku ühendusotsik (kollane). 
Tööpidur läheb pidurdusasendisse alles siis, kui punane 
ühendusotsik on lahti ühendatud.  
Pidage sellest järjekorrast tingimata kinni, vastasel korral 
tööpidur vabaneb ja piduriteta masin võib liikuma hakata. 

  1. Piduri- ja toitevooliku lahtiühendamine 

 1.1 Kindlustage masin kogemata 
liikumahakkamise eest. Kasutage 
selleks seisupidurit (Joonis 47/1) ja/või 
tõkiskingi (Joonis 48/1). 

 1.2 Vabastage toitevooliku ühendusotsik 
(punane). 

 1.3 Vabastage pidurivooliku ühendusotsik 
(kollane). 

 1.4 Kinnitage ühendusotsikud 
pimeotsikutesse. 

 1.5 Sulgege ühendusotsikute kaas 
traktoril. 

 

Joonis 47 

Joonis 48 
 2. Tugijala allalaskmine 

2.1  Tõmmake polt (Joonis 49/4) alumisest 
august välja. 

 2.2 Laske tugijalg (Joonis 49/1) alla.  

 2.3 Asetage tugijala polt ülemisse auku 
(Joonis 49/3) ja fikseerige. 

 2.4 Laske tugijalg vända abil alla, kuni 
veotiisel ühtib traktori ühendusega. 

 2.5 Vända kasutamise järel pöörake 
käsihoob üles. 

 

Joonis 49 
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 3. Kardaanvõlli demonteerimine ja ketiga 
kinnitamine 

 4. Eemaldage elektriühendused ja asetage 
ettenähtud pistikutesse. 

 5. Ühendage hüdrovoolikud lahti ja asetage
kinnitustesse. 

 6. Ühendage tiisel lahti. 

 7. Eemaldage Trail - Tron impulssandur. 

  

7.8.1 Lahtiühendatud masina pukseerimine 

Kahekontuuriline õhkpidur 

 

Oht! 

Vabastatud tööpiduriga pukseerimisel tuleb olla eriti ettevaatlik, 
sest vaid puksiirsõiduk pidurdab nüüd masinat. 

Masin tuleb enne haagise piduriventiili kaitseklapi avaimist 
puksiirsõidukiga ühendada. 

Puksiirsõiduki pidur peab olema rakendatud. 

 

Märkus! 

Tööpidurit ei saa kaitseklapi abil enam vabastada, kui rõhk 
õhuballoonis langeb väärtusele alla 3 baari (nt kaitseklapi 
mitmekordse aktiveerimise või pidurisüsteemi lekete tõttu). 

Tööpiduri vabastamiseks 

• täitke õhuballoon, 

• õhutustage pidurisüsteem õhuballooni vee-eemaldamise 
ventiili abil täielikult. 

 
 1. Ühendage masin puksiirsõidukiga 

 2. Rakendage puksiirsõiduki pidur. 

 3. Eemaldage tõkiskingad ja vabastage seisupidur. 

 4. Suruge kaitseklapi nupp lõpuni sisse.      

→ Tööpidur vabaneb ja masinat saab pukseerida. 

 5. Kui pukseerimine on lõpetatud, tõmmake kaitseklapi nupp lõpuni 
välja. 

→ Õhuballoonist tulev rõhk pidurdab masina uuesti. 

 6. Rakendage puksiirsõiduki pidur. 

 7. Rakendage uuesti seisupidur ja kindlustage masin 
tõkiskingadega liikumahakkamise eest. 

 8. Ühendage masin ja puksiirsõiduk lahti. 
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Hüdrauliline pidur 

 

Oht! 
Pukseerimisel tuleb olla eriti ettevaatlik, sest masinat pidurdab 
nüüd vaid puksiirsõiduk. 

Masin peab puksiirsõidukiga ühendatud olema, enne kui 
seisupiduri vabastate. 

Puksiirsõiduki pidur peab olema rakendatud. 
 

 1. Ühendage masin puksiirsõidukiga. 

 2. Rakendage puksiirsõiduki pidur. 

 3. Eemaldage tõkiskingad ja vabastage seisupidur. 

 4. Kui pukseerimine on lõppenud, rakendage puksiirsõiduki pidur 
uuesti. 

 5. Rakendage uuesti seisupidur ja kindlustage masin 
tõkiskingadega liikumahakkamise eest. 

 6. Ühendage masin ja puksiirsõiduk lahti. 
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8 Seadistamine 

 Kõik seadistused puisturi AMAZONE ZG-B puhul toimuvad 
vastavalt puistetabeli andmetele. 

Kõiki kaubandusvõrgus saadaolevaid väetisesorte katsetatakse 
firmas Amazone ja sel teel määratud seadistusandmed kantakse 
puistetabelisse. Puistetabelis toodud väetisesordid olid väärtuste 
määramisel laitmatus seisundis. 

Lähtudes väetiste erinevatest omadustest, mis on tingitud: 

● Ilmastikumõjudest ja/või ebasoodsatest ladustustingimustest, 

● Väetiste füüsikaliste omaduste kõikumistest - ka sama sordi ja 
margi piires, 

● Väetise puisteomaduste muutumistest, 

võivad põhjustada hälbeid soovitava puistekoguse või töölaiuse kohta 
puistetabelis toodud andmetest.  

Garantiid, et Teie sama nimega ja sama valmistajatehase toodetud 
väetis omab samu puisteomadusi, nagu meie katsetatud väetis, ei 
saa anda. 

 

Märkus! 

Me viitame selgesõnaliselt asjaaolule, me ei võta enda kanda 
vastutust puistevigade tõttu tekitatud kahjude eest. 

 

Tähtis! 

Tundmatute väetisesortide korral või seadistatud töölaiuse 
üldiseks kontrolliks on töölaiust võimalik lihtsal viisil kontrollida 
mobiilse kontrollstendi (erivarustus) abil. 

Kõik seadistused tuleb teha suurima tähelepanelikkusega. 
Hälbed optimaalsest seadistusest võivad puistepilti negatiivselt 
muuta! 

Puistetabelis toodud seadistatavaid väärtusi tuleb vaadelda 
ainult orienteerivate väätustena, sest väetise puisteomadused 
võivad muutuda ja see võib muuta vajalikuks teistsuguste 
seadistuste kasutamise. 

Tehke seadistus- ja muid töid puisturi juures üksnes 
väljalülitatud mootori ja ilma rõhuta hüdraulikaseadmega! 
Eemaldage süütevõti ning kindlustage sõiduk kogemata 
käivitumise ja liikumahakkamise eest! 

Enne seadistus- ja teiste tööde tegemist masina juures oodake, 
kuni kõik liikuvad masinaosad on seiskunud! 

 Kui konkreetset väetisesorti puistetabelist ei leia, annab 
AMAZONE-Dünge-Service kas kohe telefoni teel või pärast 
väikese väetiseproovi (3 kg) saatmist soovitusi seadistamiseks. 

AMAZONE-DüngeService:  +49 (0)5405/ 501 111  
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8.1 Puistekoguse seadistamine 

 

Märkus! 

ZG-B Drive:  
puistekoguse reguleerimine toimub 
elektrohüdrauliliselt konveieri 
kiiruse abil. Vt AMATRONi + 
kasutusjuhendit! 

 

ZG-B special, super: 

seadistatav puistekogus võetakse puistetabelist 
(Joonis 50) või määratakse kindlaks kaasasoleva 
lükati abil. Lükati käsitsemist on kirjeldatud 
puistetabelis.  

Seadistatav puistekogus sõltub: 

● konveieri ettenähtud kiirusest I või II,  

● laotatavast väetisesordist (puistekaalust), 

● töölaiusest, 

● töökiirusest ning 

● soovitud puistekogusest.  

Näide: 

(vt puistetabel) 

Väetisesort puistekaaluga: 1,02 kg/l

Töölaius:  24 m 
Töökiirus: 12 km/h 

Soovitud puistekogus: 300kg/ha

Vajalik siibri asend:   ? 

Konveieri kiirus I:  
siibri asend:   24 

Konveieri kiirus II:  
siibri asend:   12 

 1. Leidke puistetabelis leheküljed Siibrite 
asend puistekoguste jaoks mineraalväetise 
KAS puhul. 

 2. Leidke veerust töölaius 24 m veerg 12 
km/h. 

 3. Leidke veerust 12 km/h puistekogus 308 
kg/ha. 

 4. Võtke samast veerust 308 kg/ha puhul siibri 
asend 24  
(konveieri kiirus I)/  
12 (konveieri kiirus II). 

 5. Seadke siiber käsihoova abil vastavalt 
kirjeldatule vastavale skaalaväärtusele 24 
või 12. 

 

Joonis 50 
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Puistekoguse seadistamine peasiibri abil 

Peasiibrit seadistatakse käsihoova (Joonis 51/3) 
abil.  

Käsihoob (Joonis 51/3) on fikseeritud kruviga 
(Joonis 51/4), mis tuleb alati enne hoova 
reguleerimist lahti keerata ja pärast seda uuesti 
kinni keerata. Siibri asendit (Joonis 51/1) 
näidatakse skaalal (Joonis 51/2). 

 

 

 

Tähtis! 

Puistetabelis toodud andmed 
võivad olla ainult orienteerivad 
andmed. Väetise 
voolamisomadused võivad muutuda
ja seega võivad olla vajalikud ka 
teised seadistused. Seetõttu tuleb 
enne puistamise alustamist igal 
juhul puistekoguseid kontrollida. 

Siibrite asend määratakse 
arvutusketta abil pärast 
puistekoguste kontrollimist. Sellega 
arvestatakse juba siibrite asendi 
määramisel väetise erinevaid 
voolamisomadusi. 

Optimaalse puistepildi 
saavutamiseks peab puistamise ajal 
hoidma jõuvõtuvõlli 
pöörlemiskiiruse ja töökiiruse 
konstantsena (välja arvatud 
peaülekande ja AMATRON+ 
puhul). 

Peaülekande puhul on töökiiruse ja 
lindikiiruse suhe alati sama. Siibri 
asendi kindlaksmääramiseks 
kasutage puistetabeli  
12 km/h veergu. 

Soovitame kontrollida puistekogust 
siibri selles asendis. 

 

Joonis 51 
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8.2 Puistekoguste kontrollimine 

 Valitud siibriasendi kontrollimiseks tuleb väljastusseadme 
(lisavarustus) abil teha väljastusproov.  

Puistekogust on soovitav kontrollida 

• alati väetisesordi muutmisel, 

• puistekoguse muutmisel, 

• töölaiuse muutmisel. 

8.2.1 Väljastusproovi ettevalmistamine  

 1. Seadistage siiber vastavalt tabelile. 

 2. Vabastage laotusketaste kuuskantpoldid. 

 3. Võtke laotuskettad välja. 

 4. Asetage kuuskantpoldid tagasi. 

 5. Demonteerige lehter. 

 6. Asetage väljastusseade (Joonis 52/1) 
kronsteinidesse (Joonis 52/2) ja kinnitage 
fiksaatoritega (Joonis 52/3). 

 7. Riputage väljajooksude alla ämbrid (Joonis 
52/4) haakide külge.  

Proovitöö järel, mille käigus lastakse väetisel 
vastavalt siibri asendile lindi lõpuni välja joosta, 
saab väetise teatud mõõtedistantsi läbimise ajal 
nõusse koguda. 

 

Joonis 52 

 

Tähtis! 

ZG-B Drive: vt 
AMATRON+kasutusjuhendit, ptk 
Väetise kaliibrimine. 

  

 

Hoiatus! 

Puistekoguse kontrollimiseks peab 
traktori jõuvõtuvõll jääma 
väljalülitatuks! 

  

 

 



  

Seadistamine  
 

70 ZG-B BAG0003.1 10.05

8.2.2 Puistekoguse kontrollimine teatud mõõtedistantsi läbimise teel 

 Puistekogust saab kontrollida teatud mõõtedistantsi läbisõitmise teel. 

  

Töölaius 
[m] 

Vajalik 
mõõtedistants 

[m] 

Laotatud pind 

[ha] 

Faktor 
üldkoguse 

jaoks 

9 55,50 1/20 20 
10 50,00 1/20 20 
12 41,60 1/20 20 
15 33,30 1/20 20 
16 31,25 1/20 20 
18 27,75 1/20 20 
20 25,00 1/20 20 
21 23,80 1/20 20 
24 41,60 1/10 10 
27 37,00 1/10 10 
28 35,70 1/10 10 
30 33,30 1/10 10 
32 31,25 1/10 10 
36 27,75 1/10 10 

Tabel 1 

 
Vajaliku mõõtedistantsi ümberarvutamine tabelis esitamata 
töölaiuste jaoks 

 1. Töölaiuseni kuni 23 m - faktor "20" 

500  vajalik mõõtedistants soovitud töölaiusel 
[m] =

Töölaius [m] 

  

 2. Töölaiuseni kuni 24 m - faktor "10" 

1000  vajalik mõõtedistants soovitud töölaiusel 
[m] =

Töölaius [m] 
  

 

Märkus! 

Suurte laotatavate pindade puhul tuleb kontrollpunkri piiratud 
mahu tõttu mõõtedistants pooleks jagada ja faktor 
kahekordistada. 
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 • Mõõtedistants tuleb vastavates põllutingimustes (ettenähtud 
töökiirusel ja jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirusel (540 1/min või 720 
1/min) täpselt läbi sõita. 

• Tegelikult sisestatud puistekoguse kg/ha saamiseks tuleb 
mõõtenõudesse kogutud väetise kaal korrutada vastava 
faktoriga. 

 

Tähtis! 

Kui tegelikult laotatud puistekogus on väiksem kui soovitud 
puistekogus, reguleerige peasiibri ava vastavalt suuremaks. 

Kui tegelikult laotatud puistekogus on suurem kui soovitud 
puistekogus, seadistage peasiibri ava vastavalt väiksemaks. 

Vajadusel korrake puistekoguse kontrollimist. 
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8.2.3 Puistekoguse kontrollimine mõõtmise teel   

 

Tähtis! 

Vaid ZG-B Special puhul! 

 Puistekogust saab kontrollida masina seismisel. 

  

Töölaius 
[m] 

Vajalik 
mõõtedista

nts [m] 

Faktor 
üldkoguse 

jaoks 

Vajalik aeg [sek] 
mõõtedistantsi läbimiseks 

töökiirusel [km/h] 

   8 10 12 
9 55,50 20 24,97 19,98 16,65 

10 50,00 20 22,50 18,00 15,00 
12 41,60 20 18,72 14,98 12,48 
15 33,30 20 14,98 11,99 9,99 
16 31,25 20 14,06 11,25 9,37 
18 27,75 20 12,49 9,99 8,32 
20 25,00 20 11,25 9,00 7,50 
21 23,80 20 10,71 8,57 7,14 
24 41,60 10 18,72 14,98 12,48 
27 37,00 10 16,65 13,32 11,10 
28 35,70 10 16,06 12,85 10,71 
30 33,30 10 14,98 11,99 9,99 
32 31,25 10 14,06 11,25 9,37 
36 27,75 10 12,49 9,99 8,32 

Tabel2 

Vajaliku mõõteaja ümberarvestamine tabelis esitamata 
tööaegadeks (mõõtedistantsideks) või töökiirusteks 

Mõõtedistants [m] 
 

vajalik mõõtedistants soovitud 
töölaiusel [sec] =

Töökiirus [km/h] 
x 3,6

  

Mõõtedistantsi kindlaksmääramiseks vt Seite 70. 

 • Lülitage jõuvõtuvõll (540 1/min) sisse ja järgige täpselt Tabel2 
toodud vajalikku aega väljastusprooviks. 

• Tegelikult sisestatud puistekoguse kg/ha saamiseks tuleb 
mõõtenõudesse kogutud väetise kaal korrutada vastava 
faktoriga. 

 

Tähtis! 

Kui tegelikult laotatud puistekogus on väiksem kui soovitud 
puistekogus, reguleerige peasiibri ava vastavalt suuremaks. 
Kui tegelikult laotatud puistekogus on suurem kui soovitud 
puistekogus, seadistage peasiibri ava vastavalt väiksemaks. 

Vajadusel korrake puistekoguse kontrollimist. 
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8.3 Lindi kiiruse reguleerimine 

Vaid ZG-B Special / Super puhul! 

Käigukastiga (Joonis 53/1) saab kangi (Joonis 
53/2) abil valida kahte lindi kiirust ja linti välja 
lülitada.  

● Lindi kiirus I. 

● Lindi kiirus II = kahekordne lindi kiirus I. 

Enne seadistamist lülitage ajam välja ja oodake,
kuni lint on seiskunud. Tõstke hoob (Joonis 53/2)
kergelt üles ja fikseerige vastavalt puistetabelile
vajalikku asendisse. 

Lindi kiirus I:  
 kangi asend: 1 

Lindi väljalülitamine: 
 kangi asend: 0 

Lindi kiirus II:  
 kangi asend: 2 

Valige lindi kiirus vastavalt valitud puistekogusele 
ja siibri asendile puistetabeli järgi. 

Suurte puistekoguste puhul soovitame valida 
lindi kiirus II ! 

 

Joonis 53 
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8.4 Granuleeritud väetise puistamine laotusketaste OM abil 

Granuleeritud väetise laotamiseks ketaste OM 
(Joonis 54/1) abil  

• kasutage lehtrit (Joonis 54/2)! Sellega 
optimeerite väetise puistamist 
laotusketastele. 

• kasutage restsõela! 

 

Joonis 54 

8.4.1 Töölaiuse seadistamine laotusketaste OM puhul 

 Töölaiused (vahekaugused sõiduradade vahel) on Omnia-Set (OM) 
puistekogusepaaride vastavates tööpiirkondades seadistatavad 
(karbamiidi puistamisel võib siiski esineda erinevusi). 

Valige soovitava töölaiuse jaoks sobiv laotusketas. 

Töölaius:  laotusketas: 

18 – 24 m  OM 18 – 24 

24 – 36 m  OM 24 – 36 

Töölius normaalsel puistamisel seadistatakse puisteketaste labade 
erinevate asendite abil. 

Väetise puisteomadustel on suur mõju töölaiusele ja väetise 
ristsuunalisele jaotusele.Töölaius sõltub konkreetse väetise 
puisteomadustest.  

Puisteomaduste kõige tähtsamad mõjufaktorid on: 

● tera suurus, 

● puistekaal, 

● pealispinna omadused ja 

● niiskus. 

Soovitame seetõttu kasutada tuntud väetisetootjate häid teralisi 
väetisi ja kontrollida seadistatud töölaiust mobiilse kontrollstendi abil. 
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8.4.1.1 Puistelabade seadistamine 

Puistelabade asend sõltub: 

● töölaiusest ja 

● väetisesordist. 

Üksikute puistelabade asendite täpseks 
seadistamiseks ilma instrumentideta on igale 
puistekettale paigaldatud kaks erinevat, 
mittevahetatavat skaalat (Joonis 55/1 ja Joonis 
55/2). 

 

 

Tähtis! 

Lühemate puistelabade (Joonis
55/3) juurde kuulub skaala (Joonis
55/1) väärtustega alates 5 kuni 28 ja
pikemate puistelabade (Joonis 55/4)
juurde skaala (Joonis 55/2)
väärtustega alates 35 kuni 55. 

Puistelabade pööramine skaala
suuremale väärtusele (Joonis 55/1
või Joonis 55/2) toob kaasa
töölaiuse suurenemise. 

 

Joonis 55 

 

Märkus! 

Lühem puistelaba jaotab väetist 
põhiliselt puistetsooni keskkohta, 
samal ajal kui pikem laba puistab 
põhiliselt välimissse piirkonda. 

  

Seadistage puistelabad puisteketastel 
alljärgnevalt: 

 1. Keerake puisteketta all olev liblikmutter 
lahti. 

  

 

Tähtis! 

Tähtis! 
Liblikmutri lahtikeeramiseks 
keerake puisteketast selliselt, et 
liblikmutrit saab lihtsalt lahti 
keerata. 

  

 2. Vajalik puistelaba asend võtke 
puistetabelist. 

 3. Leidke lühikese puistelaba jaoks skaalal 
(Joonis 55/1) väärtus.  

 4. Pöörake lugemisserv (Joonis 55/5) 
lühikesel labal (Joonis 55/3) skaala 
väärtusele ja keerake liblikmutter uuesti 
kõvasti kinni. 

 5. Leidke pika puistelaba jaoks skaalal  
(Joonis 55/2) väärtus.  

 6. Pöörake näitudega serv (Joonis 55/6) pikal 
labal (Joonis 55/4) skaala väärtusele ja 
keerake liblikmutter uuesti kõvasti kinni. 
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 Näide: 

Väetis: KAS 27 % N granuleeritud,
 BASF (valge) 

Laotusketas: OM 24 – 36 

Soovitud töölaius:  27 m 

● Leidke puistetabelist väetise või selle tootja nimetus. 

● Leidke väetisegrupp. 

● Leidke tabelist labade asend: 

○ grupp 1; töölaius 27m 
○ lühike laba  12, 

○ pikk laba  44 

Väetis Tootja nimi/tähistus Väetise grupp

KAS KAS 27% N gran. Fertiva Gmbh 1 

 KAS 27% N gran. Linzer NAC 2 

 KAS 27% N gran. Hydro Rostock 1 

 

 KAS 27% N gran. Hydro Sliskll (NL) 1 

  

 Väetise 
grupp 

24 27 28 30 32 36 

1 10/44 12/44 13/44 15/44 15/44 10/44 

 

2 15/43 17/44 17/44 17/45 17/46 15/43 

8.4.2 Töölaiuse kontrollimine kontrollstendi (lisavalikus) abil 

Töölaius sõltub konkreetse väetise 
puisteomadustest.  

Puisteomaduste kõige tähtsamad mõjufaktorid 

• tera suurus,  

• puistekaal, 

• pealispinna omadused ja 

• niiskus. 

Puistetabeli seadistusväärtusi tuleb seetõttu 
käsitleda üksnes orienteeruvate väärtustena , 
sest väetisesortide puisteomadused võivad 
muutuda. Soovitatav on kontrollida seadistatud 
puisturi töölaiust mobiilse kontrollstendi 
(Joonis 56) (erivarustus) abil. 

ZG-B Special / Super:  
tellimise nr 125 9000. 

ZG-B Drive:  
tellimise nr 928 703.  

Vt kasutusjuhendit "Mobiilne kontrollstend". 

 

Joonis 56 
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8.4.3 Hiline väetamine 

Laotuskettad OM on seeriaviisiliselt varustatud 
labadega, mille abil saab lisaks tavapärasele 
väetamisele (Joonis 57) teostada ka teravilja 
hilist väetamist, ilma lisavarustust kasutamata. 

Hiliseks väetamiseks pöörake puistelabade tiivad 
ilma mutreid lahtikeeramata ülemisse asendisse 
(Joonis 58). Sellega tõstetakse väetise 
väljastamise tee kõrgemale. 

 

Joonis 57 

Joonis 58 

8.4.4 Lehtri seadistamine 

Kinnitage lehter mõlemalt küljelt fiksaatorite
abilsamade numbitega avadesse. Avad on
tähistatud numbritega 1 ja 2 (vt Joonis 59). 

 

Seadistage lehter järgmiselt: 

 

Lehtri asend Puistekogus  

Ava 1 Kuni 150 kg/ha  

Ava 2 Üle 150 kg/ha 

 

 

Joonis 59 
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8.4.5 Puistamine piiril ja serval 

Piki põlluserva laotamise puhul eristatakse põllu 
piiril ja serval puistamist. Efektiivselt saab seda 
teha  
puistesirmi Limiter ZG-B (lisavarustus) abil (lk 
79). 

Põllu piiril puistamine vastavalt 
väetiseseadusele: 
(tehnoradade vahe ½) (Joonis 60) 

Piirnevaks alaks on tänav või veekogu.  

Vastavalt väetisemäärusele 

● ei tohi väetis põllu piiridest väljapoole 
sattuda,  

● väljapesemine ja ärauhtumine (näiteks 
pinnavette) peab olema takistatud. 

Selleks, et põllu keskel ei esineks üleväetamist, 
tuleb piiripoolset puistekogust vähendada. Piiri 
juures esineb väike alaväetamine. 

Piiriäärse puistamise protsess vastab 
väetisemääruse nõuetele. 

Piiriäärse puistamise sümbol:  väetist 
ei tohi üle piiri sattuda 

 

Joonis 60 

 

Serval puistamine 
(tehnoradade vahe ½) (Joonis 61) 

Piirnev ala on põllumajanduslikult kasutatav pind.
Väikese väetisekoguse sattumine üle põllupiiri on
lubatud. 

Väetise jaotamisel põllule on kogus ka põllu 
serval peaaegu võrdne ettenähtud kogusega. 
Väike kogus väetist puistatakse üle põllu piiri. 

Serval puistamise sümbol:  vähemalt 
80 % seadistatud kogusest kuni servani. 

 

Joonis 61 

 

Märkus! 

Kujutatud puistepildid võivad 
tegelikest erineda. 
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8.4.5.1 Piiril ja serval puistamine sirmiga Limiter ZG-B (lisavarustus) 

Sirmiga Limiter ZG-B (Joonis 62) saab 
teostada nii piiril kui servas puistamist, kui 
esimene tehnorada on ½ töölaiust põllu servast 
eemal. Sirmi saab hüdrauliliselt sisse ja välja 
lülitada. 
Sirmi asend tuleb valida vastavalt puistetabelile. 
Seadistus sõltub 
● piiri kaugusest, 
● väetisesordist,  
● serval või piiril puistamisest. 
Serval või piiril puistamiseks laske puistesirm 
hüdrauliliselt alla. 

 

 

Tähtis! 

Piiril puistamise lõpetamise järel 
tõstke puistesirm hüdrauliliselt üles 
ja jätkake tavalise puistamisega. 

 
Joonis 62 

 

Puistetabel piiril/serval puistamiseks 

 

Tabeli sümbolite seletus 

1 
 

Kaugus piirist/servast (1/2 töölaiust) 

2 
 

Piiril puistamine  

3 
 

Servas puistamine  

4  Paigaldatud laotusketas 
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Puistesirmi saab erinevate skaalaväärtuste 
seadistamiseks monteerida asendisse A või B. 

Joonis 63/... 

Asend A: - skaala väärtustele 3 – 14 

Asend B: - skaala väärtustele 0 – 11 

 

Joonis 63 

Hiline väetamine sirmi Limiter abil 

Hiliseks väetamiseks viiakse piiri puistesirm 
poolkõrgesse asendisse (Joonis 64). 

● Laske puistesirm selleks hüdraulika abil 
alla. 

Puistesirmi ülaküljel asuvad paremal ja vasakul 
reguleerimis  
(Joonis 65). 

 1. Vabastage luku (Joonis 65/1) mutrid. 

 2. Tõstke sirm käega üles. 

 3. Kinnitage lukk (Joonis 65/2) ja fikseerige 
see. 

 4. Laske sirm alla. 

 

Joonis 64 

Joonis 65 
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8.5 Lubja laotusketastega puistamine 

 Lubja laotusketaste kasutamine (Joonis 66/1) 

• lubiväetise puhul 

ο Restsõelad eemaldada! 

 

 1. Paigaldage juhtplekk (Joonis 66/2) suurte 
koguste jaoks. 

 2. Demonteerige lisalehter. 

 3. Lubiväetise puistamiseks asetage 
topeltsiiber (lisavarustus) seisuasendisse: 

  Siiber (Joonis 67/1)  

 3.1 vabastage fiksaatorid vasakult ja 
paremalt, 

 3.2 tõmmake look (Joonis 68/1) üles, 

 3.3 asetage kanderaami (Joonis 68/2) 
külge seisuasendisse ja  

 3.4 kinnitage fiksaatoriga (Joonis 68/3). 

• Granuleeritud väetis kuni töölaiuseni 18 m 
(eriolukord) 

ο Vaid restssõeltega! 

 1. Kruvige lisalehter (Joonis 66/3) stabiilselt 
monteeritud alusele. 

 2. Demonteerige juhtplekk (Joonis 66/2). 

 

Joonis 66 

Joonis 67 

Joonis 68 
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9 Transportimine 

 

Oht! 

● Järgige transpordil peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk
 24. 

● Transpordilaiust 2,55 m ei tohi ületada!  
● Maanteesõiduks tuleb siiber sulgeda. 

● Kaitsekate tuleb sulgeda ja kogemata avanemise eest 
kaitsta. 

● ZG-B Drive: AMATRON+ tuleb maanteesõidu ajal 
hoida väljalülitatuna. 

 

 

 

 

Hoiatus! 

ZG-B Super: 

konveierilint peab maanteesõidul
olema välja lülitatud.  
Peaülekanne: sulgege eralduskraan 
ja kinnitage peaülekanne keti 
(Joonis 69/1) ja fiksaatoriga (Joonis 
69/2). 

 

Joonis 69 

 

Oht! 
Viige pöörav veotiisel 
transportsõidu ajaks 
transpordiasendisse! 

• viige pöörav veotiisel 
nullasendisse (tiisel (Joonis 
70/1) ühtib masinaga). 

Selleks Amatron+ puhul: 

 1. Trail-Tron veotiisli käsirežiim  

 2. Pöörava veotiisli seadistamine 
käsitsi 

→ Trail-Tron peatub 
nullasendisse jõudmisel 
automaatselt. 

 3.  Lülitage Amatron+ välja. 

• Fikseerige pöörav tiisel 
kuulkraani (Joonis 70/2) 
sulgemisega asendisse B. 

 

Joonis 70 

 

Ettevaatust! 

Pöörava veotiisli pöördenurk 
paremale on tiisli transpordiasendis 
piiratud! 
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10 Masina kasutamine 

 

Oht! 

Järgige masina töötamisel peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk 
22. 

Jälgige hoiatussilte masinal. Hoiatussildid annavad teile olulisi 
juhiseid masina ohutuks kasutamiseks. Nende nõuannete 
järgimine on Teie enda turvalisuse huvides! 

Ärge astuge pöörlevate puisteketaste lähedusse, vigastusoht! 
Eemalepaiskuvate väetiseterade oht, juhtige inimesed 
ohutsoonist välja! 

 

Oht! 

Pööratav veotiisel: pööratava tiisli liikumisel tekib masina 
ümbermineku oht, eriti puudutab see sõitmist mägisel maastikul 
ning kallakutel! 

Pöörava veotiisliga täis või osaliselt täis masina puhul tekib 
ümberminekuoht suurel kiirusel pöörderibal manööverdamisel, 
kuna pööratava veotiisli raskuspunkt koondub ühte punkti. Eriti 
suur on ümberminekuoht kallakust allasõitmisel. 

Valige selline sõiduviis ja vähendage sõidukiirust traktori 
ümberpööramisel nii, et te suudaksite masinat ja traktorit kindlalt 
valitseda. 

 

Märkus! 

Pöörava veotiisli kasutamiseks avage kuulkraan (Joonis 70/2) 
hüdrosilindri juures (asend A)! 

 

Tähtis! 

ZG-B Drive, enne laotamise alustamist: 
● töö andmed 

● masina andmed  

pardaarvutisse AMATRON+ sisestada ja kontrollida. Vt 
AMATRONi+ kasutusjuhendit. 

 

Märkus! 

Mõningate puistatavate ainete nagu Kieserit, Excello-Granulat ja 
magneesiumsulfaat esineb puistelabadel kõrgendatud kulumist 
(lisavalikus pakutakse kulumiskindlaid laotuskettaid). 

Väetisesegude puistamisel tuleb osutada tähelepanu sellele, et  

● erinevatel sortidel võivad olla erinevad lennuomadused. 

● üksikud sordid võivad välja eralduda. 

Antud soovitused ristsuunalise jaotuse seadistuseks põhinevad 
eranditult ainult kaalu jaotusel ja mitte toitainete jaotusel. 

Puistelabade kasutusiga sõltub kasutatavatest väetisesortidest, 
kasutusajast ning puistekogustest. 
Enne väetisekülviku kasutuselevõtmist kontrollige 
ohutusseadmete olemasolu ja korrektset paigaldust,Seite 23. 
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Tähtis! 

Jälgige puisturile seadistatud 
jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirust  
(Joonis 71/Joonis 72)! 
Seadistage jõuvõtuvõlli 
pöörlemiskiiruseks 720 või  
540 p/min! 

Hoidke jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus 
konstantne. 

ZG-B Special:  

● Valige jõuvõtuvõlli 
pöörlemiskiiruseks 540 p/min! 

● Hoidke sõidukiirus 
konstantsena. 

Kasutage ainult hea teralisusega ja 
selliseid väetisesorte, mis on 
toodud puistetabelis. Kui 
väetisesort pole täpselt teada, tehke 
töölaiuse kontroll mobiilse 
kontrollstendi abil. 

Puistelabade tehniline seisund on 
oluline väetise ühtlaseks 
ristjaotuseks põllul (ribade 
moodustumine). 

Eemaldage pärast igakordset 
kasutamist puistelabade külge 
jäänud väetis! 

 

Joonis 71 

Joonis 72 

Väljavooluavade kontrollimine iga kasutuskorra eel 

Puistematerjal võib lehtrisse kinni jääda ja 
väljajooksuavasid (Joonis 73/1) ummistada. 
Optimaalne laotuspilt saavutatakse üksnes siis, 
kui mõlemad väljajooksuavad on puhtad. 
Seetõttu tuleb avasid alati enne puisturi 
kasutamist järgmiselt kontrollida ja puhastada. 

 

Oht! 

Lülitage traktori jõuvõtuvõll välja, 
seisake traktori mootor ja tõmmake 
süütevõti välja. 

 1. Tõmmake kaks fiksaatorit (Joonis 73/2) 
välja ja tõmmake lehter (Joonis 73/3) nii 
kaugele taha, et väljajooksuavad (Joonis 
73/1) oleksid näha. 

 2. Kontrollige ja vajadusel puhastage lehtri 
väljajooksuavasid. 

 3. Lükake lehter tagasi ja kinnitage kahe 
fiksaatoriga (Joonis 73/2). 

 

Joonis 73 
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10.1 Masina täitmine 

 

Oht! 

Enne täitmist tuleb puistur traktoriga ühendada! 

Ärge ületage lubatud kogukaalu! Kaaluge sõiduk! 

Kui lubatud kogukaal on ületatud, tuleb arvestada sellega, et 
pidurid ei ole suurimal kiirusel sõitmise puhul enam piisavad! 
Sellele vastavalt tuleb kiirust alandada. 

Järgige kindlasti väetise valmistaja ohutusjuhiseid! 

 

Tähtis! 
Laske lindi põhjal enne masina täitmist natuke aega töötada, et 
vältida kinnijäämist! 

Enne punkri täitmist kontrollige, et punkris ei oleks väetise jääke 
ega võõrkehi. 

Täitmisel jälgige, et väetises ei oleks võõrkehi! 

Täitke punkrit üksnes suletud peasiibriga! 

 

Märkus! 

ZG-B Drive: sisestage lisatud väetisekogus AMATRON+. 
Vt kasutusjuhendit AMATRON+. 

10.2 Masina tühjendamine paigalolekus 

Puistur ZG-B tühjendatakse paigal seistes  

• avatud siibriga, 

• demonteeritud laotusketastega 

• ja uuesti sissekruvitud laotusketaste 
kruvidega 

lindiajami abil.  

  

 

Märkus! 

ZG-B Drive: vt kasutusjuhendit 
AMATRON+, Masina andmed. 

 

ZB-B Super, Special: punkri 
tühjendamine kardaanülekande abil. 

ZB-B Super: tõmmake kardaanvõll 
peaülekandelt maha ja asetage vaheajam 
(Joonis 74/1) peale. 

 

 

Oht! 

Demonteerige laotuskettad, 
vastasel korral põhjustavad 
jõuvõtuvõlli abil töötavad 
laotuskettad vigastusohtu. 

 

Joonis 74 
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10.3 Puistamine 

 

Tähtis! 

ZG-B Drive: vt kasutusjuhendit AMATRON+. 

 ZG-B Super/Special: 

 1. Avage siiber. 

ο Peasiibri asend vastavalt puistetabelile. 

ο Topeltsiiber: avage siiber hüdrsaulika abil 
(juhtseade 1 ja 2).  

 2. Ühendage jõuvõtuvõll vaid traktori mootori väiksel 
pöörlemiskiirusel. 

ZG-B Super: 

 3. Lindi peaülekanne: käivitage ajam ühesuunalise juhtseadme abil 
(juhtseade 3). 

 4. Kui alustatakse põllu piiril puistamisega, laske Limiter alla 
(juhtseade 4). 

 5. Töö lõpetamise järel  

ο ühendage jõuvõtuvõll lahti vaid traktori mootori väikese 
pöörlemiskiiruse juures, 

ο ZG-B Super: katkestage peaülekanne,  

ο sulgege siiber. 

  

 

Oht! 

Viibimine veoratta (Joonis 75/1) 
ning selle käivitusmehhanismi 
(Joonis 75) pöördeulatuses on 
keelatud! 

Saatke inimesed ohutsoonist välja! 

Ärge sisenege kunagi ohutsooni, 
kuni detailid võivad seal liikuda (MD 
078)! 

 

Joonis 75 

Juhtseadme 3 käivitamisel surutakse veoratas
(Joonis 75/1) kas vedrukoormuse jõul vastu
puisturi rehvi või tõstetakse hüdrosilindri abil
rehvist eemale ja lülitatakse konveierilint välja.  

           

 6. Kui alustatakse põllu piiril puistamisega, 
laske Limiter hüdraulika abil alla. 

 

Joonis 76 
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10.4 Soovitused töötamiseks ümberpööramisribal 

Sõiduradade õige süsteem on eeldus täpseks
töötamiseks põldude servadel või äärtel.
Puistesirmi Limiter ZG-B kasutamisel rajatakse
esimene sõidurada (Joonis 77/T1) tavaliselt
poole sõiduraja kaugusele põllu servast (Seite
78). Selline sõidurada rajatakse samal viisil
ümberpööramisribal. Orienteerumisabiks on
väga kasulik veel üks sõidurada (katkendliku
joonega) ümberpööramisribal - töölaiuse täie
kaugusega. 

Järgides Seite 78 toodud juhiseid, sõitke põllule
esimene tehnorada päripäeva suunas (paremale
ümberringi). Pärast sellist põllu ümber sõitmist
lõpetage Limiteriga töötamine (pöörake üles). 

Et külvikud heidavad väetist ka tahapoole,
siis tuleb täpseks jaotuseks
ümberpööramisribal tingimata pöörata
tähelepanu: 

Avage või sulgege siibrid vastavalt edasisuunas
(sõidurajad T1, T2 jane.) ja tagasisuunas
(sõidurajad T3, jne.) sõitmisel erinevatel
kaugustel põllu servani.  

Siibri avamine "edasisuunas sõitmisel" umbes
punktis P1 (Joonis 78), kui puistur jõuab
pöörderiba 2. sõidurajale (katkendlik joon). 

Siibri sulgemine "tagasisuunas sõitmisel" 
punktis P2 (Joonis 78), kui puistur asub 
pöörderiba esimese sõidurajaga kohati. 

 

Joonis 77 

Joonis 78 

 

Märkus! 

Kirjeldatud meetodi kasutamine 
väldib väetise kadusid, üle- ja 
alaväetamist ning on seega 
keskkonnasõbralik tööviis. 
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11 Häired 

Häire Põhjus Kõrvaldamine 
Puisturiketaste ja puistelabade 
külge paakunud väetis. 

Puhastage puistelabad ja 
puistekettad. 

Teie väetise puisteomadused 
erinevad meie puistetabeli 
koostamisel katsetatud väetiste 
omadustest. 

Pöörduge AMAZONE Dünger-
Service poole. 

 +49 (0)5405-501111  

Väetise ebaühtlane ristjaotus 

Puisteagregaadi mõõdud ei ole 
õiged. 

Kontrollige puisteagregaadi 
mõõtusid [mm] ja vajadusel 
korrigeerige neid. 

Puisteketas ei saavuta 
ettenähtud pöörlemiskiirust. 

Suurendage traktori mootori 
pöörlemiskiirust. 

Liiga palju väetist traktori jäljes 

Puistelabad on defektsed või 
kulunud. 

Kontrollige puistelabasid ja 
väljajooksukohti. Vahetage 
defektsed või kulunud osad kohe 
välja. 

Liiga palju väetist ülekattealal Puisteketta pöörlemiskiirus ületab 
ettenähtud pöörlemiskiirust. 

Vähendage traktori mootori 
pöörlemiskiirust. 

ZG-B Special, Super: 

käigukast on tühikäigul. 

Valige käigukangi asend 1 või 2. 

Peaülekande libisemine 
käigukangi asendi 2 puhul. 

Valige korraks käigukangi asend 
1. 

ZG-B Special: 

vaheajami rihm on katki või 
libiseb.  

Paigaldage uus rihm 

Rihmapinguti defektne Paigaldage uus rihmapinguti 

Lint ei liigu. 

ZG-B Drive: 

õli rõhk on liiga madal. 

Tõstke traktori õlirõhku. 

Kaitsekate ei avane / avaneb liiga 
kiirelt 

Drossel ei ole korrektselt 
seadistatud.  

Seadistage drossel. 

Limiter tõuseb liiga kiiresti 
/ liiga aeglaselt. 

Drossel ei ole korrektselt 
seadistatud.  

Seadistage drossel. 
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Häire Põhjus Kõrvaldamine 
Traktori õlivarustus ei ole sisse 
lülitatud. 

Lülitage traktori õlivarustus sisse.

Ventiiliploki vooluvarustus on 
katkenud. 

Kontrollige juhtmeid, pistikuid ja 
kontakte. 

Õlifilter on mustunud. Vahetage / puhastage õlifilter. 
(Seite 97). 

Hüdraulika ei funktsioneeri 

Magnetventiil on määrdunud. Puhastage magnetventiil läbi  
(Seite 97). 

Puisturi ventiiliploki süsteemi 
seadistuskruvi ei ole kuni piirajani 
välja keeratud (tehase seadistus).

Keerake puisturi ventiiliplokil 
süsteemi seadistuskruvi kuni 
piirajani välja (Seite 53). 

Pistikühendused on defektsed Kontrollige pistikühendusi, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

Püsivooluhulgaga süsteemiga 
traktoril (hammasrataspump) 
läheb õli liiga soojaks 

 

Traktori juhtseade on rikkis 

 

Kontrollige traktori juhtseadet, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

Puisturi ventiiliploki süsteemi 
seadistuskruvi ei ole kuni piirajani 
sisse keeratud (vastupidiselt 
tehase seadistustele). 

Keerake puisturi ventiiliplokil 
süsteemi seadistuskruvi kuni 
piirajani sisse (Seite 53). 

Pistikühendused on defektsed 

 

Kontrollige pistikühendusi, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

Konstantse rõhu süsteemiga 
traktoril (osaliselt vanemad John 
Deere traktorid) läheb 
hüdraulikaõli liiga soojaks 

Traktori juhtseade on rikkis 

 

Kontrollige traktori juhtseadet, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

Load-Sensing-süsteemiga 
traktoril ja õli väljavõtuga traktori
juhtseadmelt läheb hüdraulikaõli
liiga soojaks 

 

Puisturi ventiiliploki süsteemi
seadistuskruvi ei ole kuni piirajani
välja keeratud (tehase seadistus).

Keerake puisturi ventiiliplokil 
süsteemi seadistuskruvi kuni 
piirajani välja (Seite 53). 

 Õlikogus traktrori juhtseadmel
pole piisavalt vähendatud. 

Vähendage õlikogust traktori 
juhtseadmel. 

 Pistikühendused on defektsed Kontrollige pistikühendusi, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

 Traktori juhtseade on rikkis Kontrollige traktori juhtseadet, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 

Puisturi ventiiliploki süsteemi
seadistuskruvi ei ole kuni piirajani
sisse keeratud (vastupidiselt
tehase seadistustele). 

Keerake puisturi ventiiliplokil 
süsteemi seadistuskruvi kuni 
piirajani sisse (Seite 53). 

Load-Sensing-süsteemiga 
traktoril ja õli otsese väljavõtuga
ja juhttoruga läheb hüdraulikaõli
liiga soojaks 

 Pistikühendused on defektsed Kontrollige pistikühendusi, 
vajadusel remontige või vahetage 
välja. 
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12 Hooldus ja korrashoid 

 

Oht! 

Järgige masina hooldamisel ja korrastamisel peatükki 
"Ohutusnõuded käitajale", Seite 26. 

Rehvide siserõhk ei tohi sõidukite puhul, mille kogulaius on üle 
2,55 m, vastavalt Saksa "Maanteeliiklusse lubamise korrale" olla 
suurem kui 1,5 baari! 

Kontrollige regulaarselt rehvide rõhku. 

12.1 Puhastamine 

 

Tähtis! 

● Kontrollige piduri-, õhu- ja hüdraulikavoolikuid eriti 
tähelepanelikult! 

● Ärge kunagi töödelge piduri-, õhu- ega hüdraulikavoolikuid 
bensiini, bensooli, petrooleumi või mineraalõlidega. 

● Määrige masin pärast puhastamist sisse, eriti sel juhul, kui 
puhastamisel kasutati survepesu/aurupesu või rasva 
lahustavaid vahendeid. 

● Järgige puhastusvahendite kasutamisel ja utiliseerimisel 
kohalikke seadusi. 

● Tühjendage masina alati pärast kasutamist ja puhastage 
veega (sisseõlitatud masinad ainult vastavates 
õlikogujatega pesemiskohtades).  

● Eriti hoolikalt puhastage väljajooksuavasid ja siibreid. 

• Töödelge kuiva masinat korrosioonikaitsevahendiga. 
(Kasutage ainult bioloogiliselt lagunevaid kaitsevahendeid). 

Puhastamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks 
tuleb lahtikäiva redeli (Joonis 79/1) abil punkrile 
astuda. 

Enne punkrile tõusmist: 

 1. Tõstke fiksaator (Joonis 79/2)üles. 

 2. Tõmmake redel (Joonis 79/1) välja. 

 3. Tööde lõpetamise järel lükake redel sisse ja 
kinnitage fiksaatoriga. 

 

Joonis 79 
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Puhastamine kõrgsurvepesuriga / aurupesuriga 

 

Tähtis! 
● Survepesuri/aurupesuri kasutamisel puhastamiseks järgige 

tingimata järgmisi punkte: 

○ Ärge puhastage elektrilisi detaile. 

○ Ärge puhastage kroomitud detaile. 

○ Ärge suunake survepesuri/aurupesuri juga kunagi otse 
määrde- ega kinnituskohtadele. 

○ Hoidke surve- või aurupesuri düüsi ja masina vahel 
alati vähemalt 300 mm vahemaad. 

○ Järgige survepesumasinaid kasutades ohutusnõudeid.

12.2 Määrimiskohtade ülevaade 

Masina määrimiskohad on tähistatud kile (Joonis 
80) abil.  

Et mustust ei pressitaks laagritesse, puhastage
määrimiskohad ja määrdepress enne määrimist
põhjalikult. Pressige mustunud määre laagritest
täielikult välja ja asendage see uuega! 

 

 
Joonis 80 

 Määrige/õlitage masinat ettenähtud intervallidega (töötunnid h).  

Silla ja piduri määrimise (Joonis 81/1) kohta vt 
Seite 92. 

Joonis 81 
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Talvisel kasutamisel määrige kaitsetorusid, et
vältida nende kinnikülmumist. 

Järgige ka kardaanvõlli külge kinnitatud 
kardaanvõlli valmistaja paigaldus- ja 
hooldusjuhiseid. 

 

Joonis 82 

Sild Joonis 81/1: 

● Joonis 83: Kiil-trummelpiduriga sild 

● Joonis 84: S-nukk-trummelpiduriga / 
nukk-trummelpiduriga sild 

Määrimine 
BPW spetsiaalse 

määrdeainega ECO-LI 
91 

Ig
a 

 2
00

 
tö

öt
un

ni
 jä

re
l 

Ig
a 

 1
00

0 
tö

öt
un
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 jä

re
l 

(k
or

d 
aa
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1 Piduri võlli laager, väljast 
ja seest X  

2 Ülekandemehhanismi 
alus X  

3 Ülekandemehhanismi 
automaatne alus ECO-
Master 

 X 

4 Rummu laagri määrde 
vahetamine, koonusrull-
laagri kulumise 
kontrollimine 

 X 

 

 

Joonis 83 

Joonis 84 

 

Piduri võlli laager, väljast ja seest 

 Ettevaatust! Pidurisse ei tohi määret ega õli sattuda. Sõltuvalt seeriast 
võib piduri nuki laager olla isoleerimata. 

Kasutage üksnes liitiumipõhist määret, mille tilkumistemperatuur on 
üle 190° C. 

Ülekandemehhanismi automaatne alus ECO-Master 

 alati pidurikatete vahetamise korral  

 1. Eemaldage kummist sulgur. 

 2. Määrige (80g), kuni reguleerimiskruvi juurest tuleb piisavalt uut 
määret välja. 

 3. Keerake reguleerimiskruvi kuuskantvõtme abil ca üks pööret. 
Rakendage mitu korda käsitsi pidurikangi. Sealjuures peab 
automaatne järelseadistus toimuma kergelt. Vajadusel korrake 
mitu korda. 

 4. Paigaldage sulgur tagasi. Määrige veelkord. 
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Rummu laagri määrde vahetamine 

  1. Tõstke masin ohutult üles ja vabastage pidur. 

 2. Demonteerige rattad ja ventiilikübarad. 

 3. Eemaldage splint ja kruvige silla poldid küljest.  

 4. Tõmmake rumm koos piduritrumli, koonusrull-laagri ja 
tihenditega sobiva abivahendi abil poolteljelt maha. 

 5. Tähistage demonteeritud rummud ja separaatorid, et neid 
monteerimisel mitte segi ajada. 

 6. Puhastage pidur, kontrollige seda kulumise ja funktsioneerimise 
osas ning vahetage kulunud osad välja. 

  Piduri sisemus tuleb määrdeainetest ja mustusest puhtana 
hoida. 

 7. Puhastage rummud seest ja väljast põhjalikult. Eemaldage vana 
määre täielikult. Puhastage laagreid ja tihendeid põhjalikult ning 
kontrollige, kas need on veel kasutatavad. 

  Enne laagrite monteerimist määrige laagrikinnitusi kergelt ja 
paigaldage kõik detailid vastupidises järjekorras tagasi. Suruge 
detailid ettevaatlikult toruühendustega tugipindadele, ärge 
asetage detaile viltu ega vigastage neid. 

  Määrige laagreid ning rummu tühimikku laagrite vahel, samuti 
ventiilikübarat enne paigaldamist määrdega. Määrde kogus 
peaks olema ca neljandik kuni kolmandik monteeritud rummu 
õõnsusest. 

 8. Paigaldage silla mutrid ning seadistage laagrid ja pidurid. Lõpuks
tehke funktsiooni kontroll ja vastav kontrollsõit ning kõrvaldage 
võimalikud vead. 

 

Tähtis! 

Rummu laagrite määrimiseks tohib kasutada üksnes spetsiaalset 
BPW määret tilkumistemperatuuriga üle 190 °C. 

Vale määre või liiga suur kogus võivad rikkeid põhjustada. 

Liitium- ja naatriummäärete segamine võib sobimatuse tõttu 
rikkeid põhjustada. 

12.2.1 Määrdeained 

 

Märkus! 

Kasutage määrimiseks liitiumseebi alusel EP-lisanditega 
universaalmääret: 

 Firma Määrdeaine tähis 

 ARAL Aralub HL2 

 FINA Marson L2 

 ESSO Beacon 2 

 SHELL Ratinax A 
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12.3 Hooldusplaani ülevaade 

 

Tähtis! 

● Järgige hooldusintervalle alates esimesest kohustuslikust 
hooldusest. 

● Prioriteediks on masinaga kaasasolevates 
kasutusjuhendites toodud ajalised- ja hooldusintervallid 
ning võimsused. 

● Käesolev plaan kehtib normaalse koormusega töötava 
masina puhul. Väga suure koormuse puhul tuleb 
hooldusintervalle kahjustuste vältimiseks vastavalt 
lühendada. 

  

esimese töösõidu järel • Pingutage rattapolte, Seite 108 

• Rummud: kontrollige laagri lõtku, Seite 104. 

• Kontrollige hüdraulikaseadet, Seite 110. 

iga päev • Laske õhuballoonist vesi välja, Seite 101 

• Kontrollige laotuskettaid ja -labasid, Seite 96 

• Kontrollige hüdraulikaõli filtrit, Seite 97 

• Kontrollige elektrilist valgustussüsteemi, Seite 113. 

50 töötunni järel / kord kuus • Reguleerige seisupidurit, Seite 107. 

• Kontrollige rehve ja rattaid, Seite 108. 

• Kontrollige hüdraulikaseadet, Seite 110. 

100 töötunni järel / kord 2 
kuu jooksul 

• Kontrollige kahekontuurilist pidurisüsteemi, Seite 100. 

200 töötunni järel / kord 
kvartalis 

• Rummud: kontrollige laagri lõtku, Seite 104. 

• Kontrollige piduri seadeid ülekandehoovastiku alusel ning 
vajadusel reguleerige seda,Seite 105 

• Kontrollige kiil-trummelpidureid,Seite 102 

• Kontrollige piduriketaste kulumist ja vajadusel vahetage 
need välja, Seite 105. 

1000 töötunni järel /  
korda aastas 

• Ülekandemehhanismi automaatse aluse funktsioneerimise 
kontrollimine,Seite 106 

vajadusel • Puhastage magnetventiile, Seite 97. 

• Pingutage konveierilinti, Seite 98. 

• Vahetage tiisel välja, Seite 99. 

 



  

 Hooldus ja korrashoid
 

ZG-B BAG0003.1 10.05 95

12.4 Laotusketaste vahetamine 

 1. Keerake kuuskantpolt M10 (Joonis 85/1) 
lahti. 

 2. Võtke laotusketas käigukasti võllilt maha. 

 3. Asetage teine laotusketas kohale. 

 4. Laotusketta kinnitamine – asetage 
laotuskettad puisturi käigukasti võllidele ja 
keerake kruvidega M10 (Joonis 85/1) kinni. 

 

Joonis 85 

 

Tähtis! 

Laotusketaste kohaleasetamisel ärge "vasakpoolset" ja 
"parempoolset" ketast segi ajage! Laotuskettad on vastavalt 
tähistatud: L = vasak, R = parem. 

Enne seda demonteerige lehter (kui on olemas). 

Parem käigukasti võll on varustatud lukustustihvtiga. Siia 
paigaldage alati parempoolne kahe nuudiga puisteketas. 

 

Märkus! 

Puistelabade olukord aitab oluliselt kaasa sellele, et väetis 
jaotatakse põllule ühtlaselt. Seetõttu on puistelabad eriti 
koormuskindlast, nt roostevabast materjalist. Sellele vaatamata 
peab puistelabade puhul kulumisega arvestama. Vahetage 
puistelabad ja -kettad kohe välja, kui labadesse ilmuvad augud. 
Kõrvaldage puistelabade ja juhtplekkide külge jäänud väetis 
regulaarselt! 

 

Oht! 

Ärge minge pöörlevate laotusketaste lähedusse! 

Ärge puudutage liikuvaid masinaosi! Oodake, kuni need on 
täielikult seiskunud! 

Enne laotusketaste väljavahetamist ning puistelabade 
reguleerimist lülitage traktori jõuvõtuvõll välja, seisake traktori 
mootor ja eemaldage süütevõti! 

Eemalepaiskuvate väetiseosakeste oht! 

Saatke inimesed ohutsoonist välja! 

 

1 



  

Hooldus ja korrashoid  
 

96 ZG-B BAG0003.1 10.05

12.5 Puistelabade ja pöördtiibade vahetamine 

 1. Isefikseeruvate mutrite lahtikeeramine 
(Joonis 86/1). 

 2. Eemaldage alusseibid (Joonis 86/2) ja 
lamepoldid (Joonis 86/3). 

 3. Keerake liblikmutrid (Joonis 86/4) lahti ja 
vahetage puistelabad. 

 4. Puisteelementide montaaž toimub 
vastupidises järjekorras. 

 5 Keerake isefikseeruvad mutrid (Joonis 86/1) 
niipalju kinni, et labasid saaks käsitsi 
pöörata. 

 

 

Tähtis! 

Jälgige, et labad oleksid korrektselt
paigaldatud. U-kujulise puistelaba
lahtine külg näitab pöörlemise
suunda (Joonis 86/5). 

 

 

Joonis 86 

 

Märkus! 

Seadme labad on valmistatud eriti kulumiskindlast ja 
roostekindlast terasest..Sellele vaatamata osutame sellele, et 
puistelabade ja nende pöördtiibade puhul on tegemist 
kuluvosadega. 

12.5.1 Pöördtiibade vahetamine 

 1. Vabastage isekinnituv mutter (Joonis 86/6) 
ja eemaldage koos taldrikvedrudega 
(Joonis 86/7). 

 2. Vahetage pöördtiivad (Joonis 86/8) välja. 

 3. Paigaldage taldrikvedrud vaheldumisi (ärge 
laduge üksteise otsa). 

 4. Pingutage isekinnituvad mutrid (Joonis 
86/6) pingutusmomendiga 6 - 7 Nm kinni, 
nii et pöördtiib oleks veel käsitsi pööratav, 
kuid ei pöörduks töö ajal iseseisvalt 
ülespoole. 

  

 

Tähtis! 

Jälgige plastmassist seibi (Joonis 
86/9) puistelaba ja pöördtiiva vahel.

  

 

Oht! 

Kulunud pöördtiivad tuleb 
õigeaegselt välja vahetada! Eemale 
lendavad pöördtiivad põhjustavad 
ohtu! 
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12.6 Hüdraulikaõlifiltri kontrollimine 

• Töökoda   

ZG-B Drive: 

Töötamise ajal (õliringlus on sisse lülitatud) võib 
hüdraulikaõli filtri funktsiooni (Joonis 87/1) 
kontrollida juhtplokil. 

Vaade kontrollaknast (Joonis 87/2): 

Roheline - filter on töökorras 

Punane - vahetage / puhastage filter 

 

Filtri demonteerimiseks keerake filtri kaas maha 
ja vahetage filter välja. 

 

 

Ettevaatust! 

Laske hüdraulikaseadmest 
eelnevalt rõhk välja! 

 

Joonis 87 

12.7 Magnetventiilide puhastamine 

• Töökoda   

ZG-B Drive:  

Mustumiste kõrvaldamiseks magnetventiilidest 
tuleb nad läbi loputada. See võib olla vajalik, kui 
ladestused takistavad siibrite täielikku avanemist 
ja sulgumist. 

 1. Keerake magnetklapp (Joonis 88/1) maha. 

 2. Võtke magnetpool (Joonis 88/2) maha. 

 3. Keerake ventiili varras (Joonis 88/3) koos 
ventiili istudega välja ja puhastage nad 
suruõhu või hüdraulikaõli abil. 

 

 

Ettevaatust! 

Laske hüdraulikaseadmest 
eelnevalt rõhk välja! 

 

Joonis 88 
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12.8 Automaatjuhtimisega konveierilint 
 

Konveierilintidel (Joonis 89/1) on omadus 
kallakutel sõitmisel ning koormuse ühele poole 
jaotumisel küljelt välja joosta. Lint liigub sel juhul 
väljapoole. Lindi väljajooksmist ühelt küljelt 
välditakse AMAZONE puisturite ZG-B puhul
lindi automaatse juhtimisega. 

Konveierilint on automaatse lindijuhtimisega 
vedava trumli  
(Joonis 89/2) ja pöörava trumli (Joonis 89/3) 
vahele pingutatud. Vedav trummel on jäigalt 
kinnitatud lindi alusele, pöörav trummel saab 
pöördtelje (Joonis 89/4) ümber liikuda. Lisaks 
juhitakse linti kahe juhtrulli (Joonis 89/5) vahel, 
mis on raami (Joonis 89/6) abil ühendatud 
pöörava trumliga.  

Kui konveierilint jookseb ühepoolse koormuse 
korral välja, järgnevad juhtrullid lindile. See 
omakorda toob kaasa pöörava trumli pöördumise 
pöördtelje ümber. Sellega suureneb vahe 
pöörava trumli ja vedava trumli vahel sellel küljel, 
mille poole lint liigub. Vahe suurenemise 
tagajärjel liigub lint tagasi keskele ja jääbki sinna 
püsima.  

 

Joonis 89 

Konveierilindi pingutamine: 

Konveierilint on alusele nii pingutatud, et lint 
jookseb ühtlaselt ja stabiilselt. Kui lint peaks 
teatud tingimustes liikuma ebaühtlaselt, tuleb 
seda mõlemalt küljelt järgmiselt pingutada: 

 1. vabastage sõidusuunas vaadatuna (vt 
noolt) mõlemalt küljelt vastumutrid (Joonis 
90/1), keerates neid vasakule. 

 2. keerake sõidusuunas vaadatuna (vt noolt) 
mõlemalt küljelt Skt.-mutrid (Joonis 90/2) 
ühtlaselt vasakule. 

 

 

Tähtis! 

Mutri  
(Joonis 90/2) seadistus peab aluse 
mõlemal küljel olema võrdne. Kahte 
Skt.-mutrit (Joonis 90/2) ei tohi 
keerata rohkem kui ½ pööret. 
Keerake vastumutrid kinni ja 
kontrollige, kas konveierilint liigub 
taas ühtlaselt. 

 

Joonis 90 
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12.9 Tiislid 

 • Töökoda 

 

Oht! 

Liiklusohutuse huvides vahetage katkine tiisel kohe uue vastu. 

Tiislit tohib remontid üksnes tootjatehas. 

Ohutuse huvides on tiisli keevitamine ja puurimine keelatud. 

 

Tähtis! 

Määrige tiislit regulaarselt. 

Kahvel-tüüpi tiisel 

 Kahvel-tüüpi tiisli puksiiraasa läbimõõt on uue tiisli puhul 40 või 50 
mm. 

Lubatud on aasa kulumine, mille puhul läbimõõt on suurenenud kuni 
1,5 mm võrra. 

Suurema kulumise puhul vahetage puksiiraasa pesa õigeaegselt 
välja. 

Haakekonksuga tiisel 

 Lubatud on aasa kulumine, mille puhul läbimõõt on suurenenud kuni 
1,5 mm võrra. 

Suurema kulumise puhul vahetage puksiiraasa kuulpea-ühendus 
õigeaegselt välja. 
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12.10 Pidur ja sild 

 • Töökoda 
 

12.10.1 Hooldus ja korrashoid 

 

Oht! 
● Pidurisüsteemi seadistus- ja remonditöid tohivad teha 

üksnes eritöökojad! 

● Laske pidurisüsteemi regulaarselt ja põhjalikult kontrollida! 

● Olge pidurivoolikute läheduses keevitamisel ja puurimisel 
eriti ettevaatlik! 

● Tehke igasuguste pidurisüsteemi seadistus- ja 
korrastustööde järel alati pidurite proov. 

● Järgige pidurisüsteemi hooldus- ja korrashoiutöödel 
peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk 22. 

● Pidurikatted tuleb vahetada õigeaegselt, st enne, kui tekib 
oht, et needid puutuvad piduritrumliga kokku. Siinjuures 
tuleb kasutada sildadele ettenähtud pidurikatteid, vastasel 
korral kaotab masina kasutusluba kehtivuse. 

● Ärge sõitke kunagi ilma ventiilikübaradeta, sest mustus võib
ratta laagreid kahjustada. 

 

Märkus! 

Paigaldus- ja seadistusjuhised on osa garantiitingimustest. 
Tootja ei vastuta loomuliku kulumise ega vigade eest, mis on 
põhjustatud ülekoormusest, lubamata keevitusest ja 
ümberehitusest! 

Me soovitame optimaalse pidurdamise saavutamiseks ja 
pidurikatete minimaalseks kulumiseks lasta traktori ja masina 
pidurisüsteemid seadistada. Laske pidurisüsteemid teatud 
sissesõitmisaja järel vastavas eritöökojas seadistada. 

Pidurisüsteemi sissesõitmisajad: 

● Enamasti maanteedel sõitmise korral ca 1000 kuni 2000 
kilomeetri järel. 

Toodud sissesõitmisajad rajanevad kogemustel. Pidurikatete 
liigse kulumise puhul laske pidureid reguleerida juba varem. 

Pidurdusprobleemide vältimiseks tuleb kõik sõidukid seadistada
vastavalt EL direktiivile 71/320 EMÜ! 

 

Tähtis! 

Sildasid ei tohi üle koormata. Ülekoormus lühendab silla eluiga 
ja põhjustab selle rikkeid. 
Järgmised vead võivad põhjustada ülekoormust ja neid tuleb 
vältida: 

● Äärekividesse sõitmine. 

● Lubatud maksimaalkiiruse ületamine. 

● Vale nihkega velgede paigaldamine. 

● Üledimensioneeritud rehvide paigaldaamine. 

● Ühepoolne koormus. 
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Üldine visuaalne kontroll 

 Tehke läbi pidurisüsteemi üldine visuaalne kontroll. Jälgige ja 
kontrollige järgmisi kriteeriume: 

● Torud, voolikud ega ühendusdetailid ei tohi väliselt katkised ega 
roostes olla. 

● Liigendid, nt kahvli küljes, peavad olema nõuetekohaselt 
kinnitatud ning kergelt liikuma. 

● Trossid ja tõmbetrossid  

○ peavad olema laitmatult paigutatud, 

○ ei tohi olla nähtavate vigastustega. 

○ ei tohi sõlmes olla. 

● Kontrollige pidurisilindrite kolvikäiku, vajadusel reguleerige seda.

Õhuballoon 

 

Tähtis! 

● Õhuballoon 
○ ei tohi kinnituslintidel liikuda, 

○ ei tohi vigastatud olla, 

○ väliste korrosioonikahjustustega olla. 

● Tüübisilt ei tohi 

○ roostes olla, 

○ lahtine olla, 

○ puududa. 

● Vastasel korral tuleb õhuballoon välja vahetada. 



  

Hooldus ja korrashoid  
 

102 ZG-B BAG0003.1 10.05

Õhuballoonist vee eemaldamine 

 

Joonis 91 

/... 

 (1) õhuballoon 

 (2) kinnituslindid 

 (3) vee-eemaldamise ventiil 

 (4) manomeetri ühendamise koht 

 1. Tõmmake vee väljalaskeventiili (Joonis 
91/3) rõngast seni külje suunas, kuni 
õhuballoonist enam vett ei tule (/1). 

→ Vesi jookseb vee väljalaskeventiilist (Joonis 
91/3) välja. 

 2. Vajadusel kruvige vee-eemaldusventiil 
(Joonis 91/3) õhuballoonist välja ja 
puhastage ballooni.   

Kahekontuurilise tööpiduri kontrollimise juhend  
 • Töökoda 

Tiheduse kontrollimine  

  1. Kontrollige kõiki ühendusi, torusid, voolikuid ja kruviliiteid lekete 
suhtes. 

 2. Kõrvaldage lekkekohad. 

 3. Parandage voolikute ja torude kulunud kohad. 

 4. Vahetage purunenud ja defektsed voolikud välja. 

 5. Kahekontuuriline tööpidur on tihe, kui rõhk ei lange 10 min 
jooksul rohkem kui 0,15 baari. 

 6. Kõrvaldage lekked või vahetage lekkivad ventiilid välja. 

Õhuballooni surve kontrollimine  

  1. Ühendage manomeeter õhuballooni kontrollühendusse. 
Surve peab olema 6,0 kuni 8,1 + 0,2 baari 

Pidurisilindri surve kontrollimine  

  1. Ühendage manomeeter pidurisilindri kontrollühendusse. 
Kohustuslikud väärtused: rakendamata piduri puhul 0,0 baari 
Paigaldatud ALB-regulaatori puhul kontrollitakse väärtusi 
vastavalt Haldex-i ALB-tüübisildile. 
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Pidurisilindri visuaalne kontrollimine  

  1. Kontrollige, et tolmukatted ega lõõtsad poleks kahjustatud. 

 2. Vahetage vigased osad välja. 

Torustiku filter  

 • Töökoda 

 

Tähtis! 

● Vahetage vigased filterelemendid välja. 

  1. Suruge sulgur (Joonis 92/1) mõlema 
ühendusdetaili juures kokku. 

 2. Võtke sulgur koos O-tihendi, survevedru ja 
filterelemendiga välja. 

 3. Puhastage filterelementi bensiini või 
lahustiga ja kuivatage suruõhuga. 

 4. Suruge sulgur (Joonis 92/1) mõlema 
ühendusdetaili juures kokku. 

 5. Asetage sulgur koos O-tihendi, survevedru 
ja filterelemendiga kohale. 

 

 

Tähtis! 

Jälgige tagasipanekul, et O-tihend 
soone sees viltu ei oleks. 

 

Joonis 92 

Piduriventiilide, -silindrite ja hoovastike liigendid 

 Piduriventiilide, -silindrite ja hoovastike liigendid peavad liikuma 
kergelt, vajadusel määrige või õlitage neid kergelt. 
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12.10.2 Piduriga silla hooldus 

 • Töökoda 
● Joonis 93: Kiil-trummelpiduriga 

standardne sild 

● Joonis 94: S-nukk- / nukk-
trummelpiduriga standardne sild 

 (1) Kontrollige rattapoltide kinnitusi, vajadusel 
pingutage neid pöördemomendiga 450 Nm. 

 (2) Kontrollige rummu laagri lõtku, vajadusel 
reguleerige seda. 

 (3) Kontrollige pidurikatteid 

 (4) Kontrollige piduri seadeid ülekandehoovastiku 
alusel ning vajadusel reguleerige seda 

 (5) Kontrollige piduri seadeid ülekandehoovastiku 
automaatsel alusel ning vajadusel reguleerige 
seda 

 (6) Ülekandehoovastiku automaatse aluse 
funktsioneerimise kontrollimine 

 (7) Kiil-trummelpiduri seadistamine 

 

Joonis 93 

Joonis 94 

Rummmu laagri lõtku kontrollimine 

Rummu laagri lõtku kontrollimiseks tõstke sild 
üles, nii et rehvid oleksid vabad (Joonis 95). 
Vabastage pidur. Asetage kang rehvi ja 
maapinna vahele ning kontrollige lõtku. 

Laagri tuntava lõtku puhul: 

Laagri lõtku reguleerimine 

 1. Võtke ventiilikübar või laagrikate maha. 

 2. Eemaldage splint silla poldi seest. 

 3. Keerake rattapolt ratast samal ajal pöörates 
kinni, kuni rummu liikumine on kergelt 
takistatud. 

 4. Pöörake silla polt järgmisse võimalikkku 
splindi auku. Kui polt satub samasse auku, 
valige järgmine auk (max 30 °). 

 5. Asetage splint kohale ja painutage seda 
kergelt üles. 

 6. Määrige ventiilikübarat kergelt kestva 
määrdega ja lööge või kruvige rummu 
sisse. 

 

Joonis 95 

Joonis 96 
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Pidurikatete kontrollimine 

Avage kontrollava (Joonis 97/1), tõmmates 
kummist korgi (kui on olemas) välja. 

Kui pidurikatte paksuseks on  

a: neetidega katete puhul 5 mm 

  (N 2504)  3 mm 

b:  liimitud katete puhul 2 mm, 

tuleb pidurikate välja vahetada. 

Asetage kummist kork uuesti peale. 

Pidurite reguleerimine 

Pidurite kulumist ja funktsioneerimist tuleb 
jooksvalt kontrollida ja vajadusel reguleerida. 
Reguleerimine on vajalik, kui täispidurdusel 
kasutatakse ca 2/3 maksimaalsest kolvikäigust. 
Reguleerimiseks tõstke sild tungrauaga üles ja 
kindlustage kogemata liikumise eest. 

 

Joonis 97 

Ülekandehoovastiku aluse seadistamine 

Suruge ülekandehoovastiku alust käsitsi surve 
suunas (Joonis 99). Pikakäigulise 
membraansilindri survelati vabakäigu puhul max 
35 mm tuleb rattapidurit reguleerida. 

Reguleerimine toimub ülekandehoovastiku aluse 
kuuskandi abil. Seadistage ühendatud 
pidurikangi pikkuse "B" tühikäiguks "a" 10-12 %, 
nt kangi pikkus 150 mm = tühikäik 15 – 18 mm.  

 

 

Joonis 98 

Ülekandehoovastiku automaatse aluse seadistamine 

Põhiseadistus toimub analoogselt standardse 
alusega. Seadistamine toimub nuki pööramisel 
ca 15 ° automaatselt.  

Kangi ideaalne asend (silindri kinnituse tõttu ei 
saa seda muuta) on ca 15 ° enne selle täisnurka 
lülitamissuunas. 
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Ülekandehoovastiku automaatse aluse funktsioneerimise kontrollimine 

 1. Eemaldage kummist sulgur. 

 2. Keerake reguleerimiskruvi (nool) 
kuuskantvõtme abil (Joonis 99) ca ¾ pööret
vastupäeva. Kangi pikkuse 150 mm korral 
peab tühikäik olema vähemalt 50 mm. 

 3. Rakendage mitu korda käsitsi pidurikangi. 
Sealjuures peab automaatne seadistus 
toimuma kergelt: hammasühenduse 
fikseerumist on kuulda ja tagasikäigul 
pöördub reguleerimiskruvi kergelt 
päripäevas edasi. 

 4. Paigaldage sulgur tagasi.  

 5. Määrige BPW spetsiaalmäärdega 
ECO_Li91. 

 

Joonis 99 

Kiil-trummelpiduri S3008 RAZG seadistamine 

 1. Vabastage pealejooksuseadme ja käsipiduri
kangi hoovastik. 

 2. Pingutage rattapidurite reguleerimiskruve 
kruvikeerajaga noole suunas, kuni ratta 
jooks on sõidusuunas stabiilne.  

 3. Keerake reguleerimiskruvi tagasi, kuni ratta 
edasipööramisel ei ole enam takistust 
tunda.  

 4. Monteerige pealejooksuseadme hoovastik 
uuesti ja seadistage see ilma tühikäiguta. 

 5. Prooviks rakendage kergelt seisupidurit ja 
kontrollige, kas pidurdusmoment 
(sõidusuunas) on vasakul ja paremal pool 
sama. 

• Kontrollava (Joonis 100/1) 

 

Joonis 100 
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12.11 Seisupidur 

 

Tähtis! 

● Uute masinate puhul võivad seisupiduri piduritrossid 
pikeneda. 

● Reguleerige seisupidurit, 

○ kui seisupiduri korralikuks rakendamiseks on vaja 
kolmveerand spindli pingutuslaiusest, 

○ kui olete piduritele uued katted pannud. 

● Piduritross peab vabastatud seisupiduri korral kergelt 
rippuma (ka maksimaalselt ülestõstetud või täielikult 
langetatud õhkvedrustuse korral). Sealjuures ei tohi 
piduritross vastu teisi masinaosi puutuda ega hõõrduda. 

● Järgige pidurisüsteemi hooldus- ja korrashoiutöödel 
peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk 22 . 

Seisupiduri reguleerimine 

  1. Vabastage piduritrossi kinnitused. 

 2. Lühendage piduritrossi vastavalt ja fikseerige kinnitused uuesti. 

 3. Kontrollige rakendatud seisupiduri nõuetekohast 
funktsioneerimist. 
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12.12 Rehvid ja rattad 

 

Tähtis! 

● Rattapoldid võivad vajumise tõttu lahti tulla. See kehtib ka 
iga rattavahetuse järel. 

● Kontrollige regulaarselt 

○ rattapoltide tugevust, 

○ rehvide rõhku. 

● Kasutage üksnes meie ettenähtud rehve ja velgesid. 

● Rehve tohivad remontida üksnes vastavate tööriistadega 
spetsialistid! 

● Toetage tungraud üksnes tähistatud kohtadesse! 

● Järgige rehvide ja rataste hooldus- ja korrashoiutöödel 
peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk 22 . 

12.12.1 Rattapoltide pingutamine 

 

Tähtis! 

● Kontrollige rattapoltide tugevust esimese töösõidu järel või 
vähemalt 50 km järel. Rattapoltide pöördemoment on 450 
Nm. 

● Kasutage üksnes nõuetekohaseid rattakinnituse elemente. 

● Vahetage vigased, raskelt liikuvad ja/või roostes rattapoldid 
välja. 

● Olge määrdeainete kasutamisel ettevaatlik. Keermeid ärge 
õlitage või tehke seda vaid kergelt. 

  1. Keerake rattapoldid järkjärgult võlli kohalt momendivõtmega 
kinni. 

12.12.2 Rehvide rõhk 

 

Ettevaatust! 

Rehvide täispumpamisel ja liiga suure rõhu korral tekib rehvide 
purunemise oht! 

 

Tähtis! 

● Kontrollige rehvide rõhku regulaarselt külmade rehvide 
puhul, seega enne sõidu alustamist. 

○ Rõhkude erinevus ühe silla rehvidel ei tohi olla suurem 
kui 0,1 baari. 

○ Kiire sõidu või kuuma ilmaga võib rehvirõhk tõusta 
kuni 1 baari võrra. Ärge vähendage rehvirõhku mingil 
juhul, vastasel juhul läheb rõhk rehvi jahtumisel liiga 
madalaks. 

• Vajalikku rehvirõhku vt Seite 37. 
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Märkus! 

Rehvide tööiga vähendab 

● ülekoormus, 

● liiga väike rehvirõhk, 

● liiga suur rehvirõhk. 

12.12.3 Rehvide paigaldamine 

 

Oht! 

Ärge ületage rehvide paigaldamisel mingil juhul rehvirõhku 10,0 
baari. Rehvid võivad puruneda! 

 

Tähtis! 

● Eemaldage enne uue/teise rehvi paigaldamist velgedelt 
rehvide tugipindadel asuv korrosioon. Sõitmisel võib 
korrosioon põhjustada velgedele kahjustusi. 

● Kasutage uute rehvide paigaldamisel alati uusi voolikuta 
ventiile või voolikuid. 

• Kruvige ventiilikübarad ventiilide peale alati koos 
paigaldatud tihendiga. 

Rehvide paigaldamine: 

ZG-B ülestõstmiseks rehvi vahetamisel 
asetage tungraud tähistatud kohta  
(Joonis 101/1). 

 

Joonis 101 
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12.13 Hüdraulikasüsteem 

 • Töökoda 

 

Oht! 

● Hüdraulikaseadmete juures tohib korrashoiutöid teha ainult 
eritöökoda! 

● Hüdraulikaseade on suure surve all! 

● Kasutage lekete otsimisel tingimata selleks mõeldud 
abivahendeid! 

● Enne hüdraulikaseadme juures töö alustamist laske sealt 
rõhk välja! 

● Kõrge surve all väljuv vedelik (hüdraulikaõli) võib nahka 
tungida ja raskeid vigastusi põhjustada! Vigastuste korral 
pöörduge kohe arsti poole! Põletusoht! 

● Hüdraulikavoolikute ühendamisel kontrollige, et veomasina 
hüdraulikasüsteemid oleksid nii veomasina kui ka masina 
poolselt survestamata! 

● Käidelge vana õli nõuetekohaselt. Arutage käitlusprobleeme 
oma õlimüüjaga! 

● Hoidke hüdraulikaõli lastele kättesaamatus kohas! 

● Hüdraulikaõli ei tohi maapinda ega vette sattuda! 

● Järgige hüdraulikaseadme hooldus- ja korrashoiutöödel 
peatükki "Ohutusjuhised käitajale", lk 22 . 

 

Tähtis! 

● Jälgige, et hüdraulikajuhtmed oleksid korrektselt 
ühendatud! 

● Kontrollige hüdraulikajuhtmeid ja ühendusi regulaarselt, et 
need ei oleks kahjustatud ega määrdunud. 

● Laske asjatundjal vähemalt kord aastas hüdraulikavoolikuid 
kontrollida, et need oleksid töökorras. 

● Kahjustuste või vananemise korral vahetage 
hüdraulikavoolikud välja! Kasutage ainult originaal-

 hüdraulikavoolikuid! 

● Hüdraulikavoolikute kasutusaeg ei tohiks ületada kuut 
aastat, sh ka kuni kaheaastane ladustusperiood. Isegi 
eeskirjadele vastava ladustamise ja otstarbekohase 
kasutamise korral vananevad voolikud ja voolikuühendused 
loomulikult, seetõttu on ka kasutus- ja ladustusaeg piiratud. 
Kasutusaja võib määratleda kogemustest saadud andmetele 
tuginedes ja eelkõige ka ohupotentsiaali arvestades. 
Termoplastist voolikute ja voolikuühenduste puhul võivad 
mõõdupuuks olla teised standardväärtused. 
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Hüdraulikavoolikute märgistused 

 Tarvikumärgistus annab järgmist infot: 
Joonis 102/... 

 (1) Tootja tähistus (A1HF) 

 (2) Hüdraulikavooliku tootmise aeg (02 04 = 
veebruar 2004) 

 (3) Maksimaalne lubatud töörõhk (210 BAARI).

 Joonis 102 

Hooldusintervallid 

 • Esimese 10 töötunni ja seejärel iga 50 töötunni järel 

 1. Kontrollige, et hüdraulikaseadmestikus ei oleks lekkeid. 

 2. Vajadusel pingutage kinnitusi. 

Enne iga töö alustamist 

 1. Kontrollige silmnähtavate vigade esinemist 
hüdraulikasüsteemides. 

 2. Kõrvaldage hüdraulikavoolikute ja torude vigastuskohad. 

 3. Vahetage kulunud või kahjustatud hüdraulikakomponendid 
otsekohe välja. 

Hüdraulikavoolikute ülevaatuskriteeriumid 

 

Tähtis! 

Pidage omaenese turvalisuse huvides kinni järgmistest 
ülevaatuskriteeriumidest! 

 Kui tuvastate hüdraulikavoolikute puhul järgmisi asju, vahetage 
need välja: 

● Väliskihi kahjustus kuni sisekihini (nt hõõrdekohad, lõiked, 
rebendid). 

● Väliskihi rabedus (rebendite tekkimine voolikumaterjalis). 

● Voolikute loomuliku kuju deformeerumine või loomulikule kujule 
mittevastamine. Nii surveta kui survestatud seisundis või 
pööramisel (nt kihtide eraldumine, paisete teke, lömastuskohad, 
voltimiskohad). 

● Lekked. 

● Voolikute sulgurite kahjustused või deformeerumine (lekete oht); 
väiksed pealispinna kahjustused ei ole põhjus 
väljavahetamiseks. 

● Voolik on sulguri küljest lahti tulnud. 

● Sulgurite korrosioon, mis mõjutab nende tööd ja tugevust. 

● Paigaldusnõuded ole täidetud. 

● Kasutusiga 6 aastat on ületatud. 
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 Otsustav on hüdraulikavoolikute tootmiskuupäev tarvikul pluss 6 
aastat. Kui sulguril olev tootmisaeg on "2004", siis lõpeb 
kasutusiga veebruaris 2010. Selle kohta vt "Hüdraulikavoolikute 
märgistused". 

12.13.1 Hüdraulikavoolikute demonteerimine ja monteerimine 

 

Märkus! 

Hüdraulikavoolikute monteerimisel ja demonteerimisel pange 
tähele järgmisi nõuandeid: 

● Kasutage ainult originaalseid  
hüdraulikavoolikuid! 

● Hoidke voolikud alati puhtad. 

● Hüdraulikavoolikud tuleb paigaldada nii, et 
○ üheski tööolekus ei rakenduks neile lisaks omakaalule 

mingit koormust, 

○ lühikeste voolikute puhul ei tekiks punktkoormust. 

○ oleks välditud välised mehaanilised mõjutused 
voolikutele.  

 Vältige voolikute hõõrdumist ehitusdetailide või 
üksteise vastu kinnitades ja reastades need 
otstarbekohaselt. Fikseerige vajadusel 
hüdraulikavoolikud kaitsekatetega. Katke 
teravaäärelised ehitusdetailid. 

○ lubatud pöörderaadiusi ei ületaks. 
● Hüdraulikavoolikute ühendamisel liikuvate detailide külge 

tuleb vooliku pikkus nii mõõta, et kogu liikumisulatuses 
kordagi minimaalset pöörderaadiust ei ületataks ja/või 
hüdraulikavoolikuid lisaks veel tõmbamisega ei koormataks.

● Kinnitage hüdraulikavoolikud ettenähtud 
kinnituspunktidesse. Vältige seejuures voolikukinnitusi, mis 
voolikute loomuliku liikumist ja pikkuse muutusi segaksid. 

● Hüdraulikavoolikute ülevärvimine on keelatud! 

12.13.2 O-tihendi ja umbmutriga voolikuarmatuurid 

  1. Keerake umbmutter kõigepealt käsitsi kinni.  

 2. Seejärel pingutage umbmutrit võtme abil vähemalt ¼ kuni 
maksimaalselt ½ pööret. 

 

Tähtis! 

O-tihendiga mutreid ei tohi nii kõvasti kinni keerata kui tavalisi 
mutreid! 

Kui te pingutate umbmutreid kõvemini kui lubatud, võib 
koonuseline kruvi puruneda (eriti hüdrosilindrite sissekeevitatud 
poltide puhul). 

12.14 Käigukast 
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 Transmissiooniõli: SAE 090 

• Õlivahetus ei ole vajalik. 

• Täitekogused: 

ο Konveierilindi käigukast  4,5l 

ο Konveierilindi hüdroajamiga ülekanne  1l 

ο Universaalne puisturi ülekanne  2,5l 

ο Peaülekanne  1,0l 

12.15 Elektriline valgustussüsteem 

 

Hoiatus! 

Vahetage katkised pirnid kohe uute vastu välja, sel viisil ei 
ohusta Te teisi liiklejaid!  

 Hõõglampide vahetamine: 

 1. Keerake kaitseklaas maha. 

 2. Võtke rikkis pirn välja. 

 3. Asetage uus pirn kohale (jälgige õiget pinget ja võimsust). 

 4. Asetage kaitseklaas kohale ja keerake kinni. 
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12.16 Kruvide pöördemomendid 

Pöördemoment [Nm]  
seotuna kruvi/mutri kvaliteediklassiga Vint Võti 

8.8 10.9 12.9 

M 8 25 35 41 

M 8x1 
13 

27 38 41 

M 10 49 69 83 

M 10x1 
16 (17) 

52 73 88 

M 12 86 120 145 

M 12x1,5 
18 (19) 

90 125 150 

M 14 135 190 230 

M 14x1,5 
22 

150 210 250 

M 16 210 300 355 

M 16x1,5 
24 

225 315 380 

M 18 290 405 485 

M 18x1,5 
27 

325 460 550 

M 20 410 580 690 

M 20x1,5 
30 

460 640 770 

M 22 550 780 930 

M 22x1,5 
32 

610 860 1050 

M 24 710 1000 1200 

M 24x2 
36 

780 1100 1300 

M 27 1050 1500 1800 

M 27x2 
41 

1150 1600 1950 

M 30 1450 2000 2400 

M 30x2 
46 

1600 2250 2700 
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13 Hüdraulikaskeem 

ZG-B Special / Super 

 1. Juhtseade1 (kollane voolik)
 topeltsiiber vasakul 

 2. Juhtseade2 (roheline voolik)
 topeltsiiber paremal 

 3. Juhtseade3 (punane voolik)
 peaülekanne (ZG-B Super) 

 4. Juhtseade4  
(1 x sinine voolik) Limiteri tõstmine 
(2 x sinine) Limiteri langetamine 

 5. Juhtseade5 
(1 x värvitu voolik) kaitsekatte avamine 
(2 x värvitu voolik) kaitsekatte sulgemine 

 6. Juhtseade 6 
(3 x värvitu voolik) hüdraulilise peasiibri 
avamine 
(4 x värvitu voolik) hüdraulilise peasiibri 
sulgemine 

 7. Topeltsiiber vasakul 

 8. Topeltsiiber paremal 

 9. Peaülekanne 

 10. Limiter  

 11. Reguleeritav drossel  

 12. Hüdrauliline sulgurklapp 

 13. Kaitsekate  

 14. Reguleeritav drossel 

 15. Hüdrauliline peasiiber 
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ZG-B Drive 

 1. Juhtseade1 (vooliku tähistus 1 x punane) 

 2. Rõhuta tagasivool (vooliku tähistus 2 x 
punane) 

 3. Õlifilter 

 4. Kontrollühendus 

 5. Load-Sensing kaabel 

 6. Süsteemi ümberseadistamise kruvi 

 7. Kaitsekate lahti 

 8. Topeltsiiber paremal 

 9. Topeltsiiber vasakul 

 10. Kaitsekate kinni 

 11. Limiter 

 12. Lindi põhja hüdromootor  
(surve > 150 baari)  

 13. Lindi põhja hüdromootor (tagasivool) 

 

Joonis 104 



  

 Märkused
 

ZG-B BAG0003.1 10.05 117

 



 

 

 

 
 

 H. DREYER GmbH & Co. KG 
 

 Postfach 51 
D-49202 Hasbergen-Gaste 
Germany 

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0 
Telefaks: + 49 (0) 5405 501-234 
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