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 Deklaracja zgodności WE 

 

Zgodnie z EN ISO 17050-1: 2004 

My: Claydon Yieldometer Ltd  
z: Gaines Hall 

zgodnie z następującymi dyrektywami: 

2006/42/WE  
Dyrektywa Maszynowa 

Niniejszym oświadczamy, że sprzęt: Siewniki Claydon  
Numer modelu: Hybrid 

Numer seryjny: HT40001 - HT4**** 
HT6c0001 - HT6c**** 

jest zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami poniższych dokumentów 

Nr iden. Tytuł Wydanie / data 
EN ISO 12100-1:2003 Bezpieczeństwo maszyn - pojęcia podstawowe2003 
EN ISO 12100-2:2003 Bezpieczeństwo maszyn - pojęcia podstawowe2003 

Niniejszym oświadczam, że sprzęt wymieniony powyżej został zaprojektowany zgodnie z odpowiednimi sekcjami wyżej wymienionych specyfikacji i 
jest zgodny z wymaganiami dyrektywy (dyrektyw) 

 

Oliver Claydon  
Dyrektor Operacyjny 

Przygotowano w  
Gaines Hall  

Wickhambrook 

W dniu: 12/08/2014  

Dokumentacja techniczna maszyn jest dostępna pod adresem:  

Claydon Yieldometer Ltd 

Bunters Road  
Wickhambrook  

Newmarket, Suffolk, CB8 8XY 
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Claydon Yield-O-Meter LTD, 
Gaines Hall, Wickhambrook, 
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY 

TEL: 0044 1440 820327 

K
 

K
 

K
 

A
 

A1  

Model / Modell  

Nr seryjny / Ident. Nr.  

Rok / Jahr. 

Kategoria / Kategorie 

Typ / Typ 

Numer VIN / VIN Nummer 

Maksymalna waga całkowita / Zul. Ges. Gewicht 

 

 

Claydon Yield-O-Meter LTD, 
Gaines Hall, Wickhambrook, 
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY 

TEL: 0044 1440 820327 

CLAYDON Marque 

Type / Variante / Version  

N° de série ou d'Identification 

2 

3 

Masses  
maximales  
admissibles 

Réceptionné le  

Par la DREAL de  

PTAC 

1 

4 

/  /2017 

Auvergene Rhône-Alpes 

K

g 

K

g 

K

 

 

 

 
IDENTYFIKACJA MASZYNY   

 
Plakietka identyfikacyjna 

POLSKI / NIEMIECKI 

Kategoria - Kategoria pojazdu, w tym podkategoria i 
indeks prędkości 
Typ - Numer zatwierdzenia typu UE 
Numer VIN - Numer identyfikacyjny pojazdu 
Maksymalna waga całkowita - Technicznie 
dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu w „Kg” 
A0 - Maksymalne obciążenie pionowe w punktach 
sprzężenia 
A1 - Maksymalna masa na oś 
Model - Informacje o maszynie 
Nr seryjny - Numer seryjny maszyny 
Rok – Rok produkcji 

FRANCUSKI 

Marque - Nazwa producenta 
Type / Variante / Version - Typ maszyny, wersja 
maszyny i wersja układu hamulcowego (H - hydrauliczne / 
P - pneumatyczne) 
Nº de série ou d’Identification - Numer seryjny 
maszyny 
Réceptionné le - Data uzyskania homologacji 
Par La DREAL de - Lokalizacja centrum 
diagnostycznego 
PTAC - Technicznie dopuszczalna maksymalna masa 
całkowita pojazdu w „Kg” 
1 - Maksymalna masa na oś 
2 - N/D 
3 - N/D 
4 - Maksymalna waga na zaczepie 
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 IDENTYFIKACJA MASZYNY B 
 

Identyfikacja maszyny 

PROCEDURA ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Przy zamawianiu części zamiennych 
zawsze podawaj: 

- Model 
- Nr seryjny 
- Rok produkcji 
- Numery części wymaganych części 
(znajdują się w książce części) 
- Nazwę klienta 

  
Lokalizacja tabliczki znamionowej Lokalizacja numeru VIN 

Zapisz tutaj swój numer seryjny: ......................................................................................  

Przy zamawianiu części zamiennych w przyszłości może być konieczne podanie numeru seryjnego maszyny. 

REJESTRACJA GWARANCJI 

Upewnij się, że przy zakupie maszyny została wypełniona osobna karta rejestracyjna gwarancji w celu 
potwierdzenia roszczeń gwarancyjnych. Znajduje się z tyłu instrukcji obsługi. 

DANE TECHNICZNE 

 

MASZYNA SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA 

SZEROKOŚĆ 
TRANSPORTOW

A 

WAGA 
(OKOŁO) 

ROZŁADOWANY 

MAKSYMALNA 
POJEMNOŚĆ 
ZBIORNIKA 

LICZBA RZĘDÓW 
ROBOCZYCH 

WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE MOCY 

(SZACUNKOWE) 
T4 4M 2.97M 6000KG 3500L 13 200+ 

T4.8 4.8M 2.97M 6200KG 3500L 15 240+ 

T6c 6M 2.97M 6935KG 3500L 19 300+ 
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C  
WPROWADZENIE  

 

 

HYBRID 
T4,T4.8,T6c  

 

Dziękujemy za zakup nowego siewnika rzędowego Hybrid 4, 4.8 lub 6c. 

Celem niniejszej instrukcji obsługi jest wyjaśnienie operatorowi, jak skonfigurować, używać i konserwować 
maszynę. 

Ważne jest, aby operator dokładnie przeczytał niniejszą instrukcję w celu prawidłowego ustawienia, bezpiecznego 
użytkowania i konserwacji maszyny. 

Aby uzyskać dalszą pomoc lub wyjaśnienia dotyczące użytkowania i konserwacji maszyny, należy skontaktować 
się z dostawcą lub alternatywnie z Claydon Yield-O-Meter Ltd, korzystając z danych kontaktowych podanych na 
przedniej okładce. 

Claydon T4, T4.8 lub T6c zapewni wiele lat doskonałej pracy przy niewielkiej konserwacji dzięki solidnej konstrukcji i 
małej liczbie ruchomych części. Jednak regularna rutynowa konserwacja zapewni optymalną wydajność i żywotność 
siewnika. 

W interesie rozwoju produktu Claydon może (według własnego uznania) wydawać aktualizacje lub zmiany 
komponentów, które mogą poprawić wydajność lub żywotność maszyn. 
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 WPROWADZENIE C 
 

Lokalizacje naklejek 

Naklejki ostrzegawcze można znaleźć na maszynie w wielu miejscach. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić 
sobie bezpieczeństwo i zapewnić bezpieczną obsługę maszyny. 

Jeśli którakolwiek z naklejek stanie się nieczytelna lub uszkodzona, można zamówić nowe naklejki i przymocować 
je w odpowiednim miejscu. Nie wolno usuwać naklejek. 
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5 Bar  Max Priority Priorité Priorität  Prioridad приоритет 

DC0056 

 

D  
BEZPIECZEŃSTOW  

 

Lokalizacje naklejek 
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 BEZPIECZEŃSTWO D 
 

Lokalizacje naklejek 

 

NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA, JEŚLI ZAMONTOWANE SĄ ZNACZNIKI PASÓW 

 



D 
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BEZPIECZEŃSTWO   
    

Znaczenie naklejek 

NAKLEJKA ZNACZENIE 

 

 Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. 

Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy w całości 
przeczytać i zrozumieć instrukcję. 

DC0026 
 

 DC0034 

Nie wchodź między ciągnik a maszynę. 

Przebywanie między ciągnikiem a siewnikiem jest szczególnie 
zabronione podczas podłączania i odłączania. 

  Wyjmij kluczyk przed serwisowaniem. 

Przed jakąkolwiek naprawą lub serwisem wyłącz silnik i wyjmij 
kluczyk. 

 

 

 

  

DC0027 
 

   Jazda na maszynie jest zabroniona. 

Jazda na maszynie może spowodować poważne lub śmiertelne 
obrażenia. 

 

 

 

  
 DC0036 

   Zachowaj ostrożność w przypadku wycieku płynu 
hydraulicznego. 

Uszkodzone przewody hydrauliczne lub nieprawidłowo osadzone 
złącza hydrauliczne mogą powodować nieprzewidziane ruchy 
maszyny. Płyn pod wysokim ciśnieniem może przebić skórę, 
powodując poważne obrażenia lub śmierć. 

 

 

 

  
DC0037 

  Trzymaj się z daleka od zakresu obrotu. 

Obracające się lub składające się części maszyny mogą 
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 

 

 

  
DC0039 
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  BEZPIECZEŃSTWO 
    

 Znaczenie naklejek 

 

NAKLEJKA ZNACZENIE 

 Ryzyko zmiażdżenia . 

Luki między komponentami mogą się zmniejszyć lub 
całkowicie zniknąć. 

 

 

  
DC0029 

  Ryzyko zmiażdżenia. 

Luki między komponentami mogą się zmniejszyć lub 
całkowicie zniknąć. 

 

  

   DC0030 

 DC0035 

Ponownie dokręć wszystkie nakrętki i śruby. 

Wszystkie nakrętki należy sprawdzić i ponownie dokręcić 
po kilku godzinach pracy. Nakrętki mogą się poluzować na 
skutek wibracji maszyny. 

 Zachowaj bezpieczną odległość. 

Upewnij się, że nikt nie może stać w zasięgu 
roboczym maszyny. 

 

 

DC0033 

 

Podłączenia hydrauliczne. 

ZAINSTALUJ SWOBODNY POWRÓT PRZEPŁYWU I 
ODPŁYW OBUDOWY WENTYLATORA PRZED 
JAKIMIKOLWIEK WĘŻAMI 
Szczegóły funkcji połączeń hydraulicznych 
siewnika. 

 

 

DC0056 

 Ustawienia kalibracji. 

Szczegóły przybliżone ustawienia suwaka dozownika dla 
różnych maszyn. 

 

T4 - DC0019 

T4.8 - DC0020 

T6c - DC0021 
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BEZPIECZEŃSTWO   
    

 Znaczenie naklejek 

NAKLEJKA ZNACZENIE 

   

DC0053 

Ograniczenie przepływu. 
Po lewej: Reguluje prędkość, z jaką podnosi się przód 
siewnika.  
Środkowy: Reguluje prędkość, z jaką obniża się przód siewnika. 
Po prawej: Reguluje prędkość, z jaką opuszcza się tył siewnika. 

   

 

 Kalibracja. 

Instrukcje kalibracji.  

DC0012 
 

 DC0091 

Ostrzeżenie elektryczne. 

Uważaj na kable napowietrzne podczas używania lub pracy 
z maszyną. 



D 

INSTRUKCJA OBSŁUGI - HYBRID - T4, T4.8, T6c 15 

 
   
  BEZPIECZEŃSTWO 
    

Przegląd maszyny 

Pojęcia „przód”, „tył”, „lewa” i „prawa”, w tej instrukcji odnoszą się do maszyny w następujący sposób: 

„Przód” oznacza koniec maszyny z dyszlem 
„Tył” oznacza koniec maszyny, patrząc od tyłu 
„Lewa” oznacza lewą stronę maszyny, gdy patrzysz na maszynę od tyłu 
„Prawa” oznacza prawą stronę maszyny, gdy patrzysz na maszynę od tyłu. 

 
Przód Lewa 

 
Tył Prawa 
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DIRECTIVE PROVISIONS   

 Przegląd maszyny 

2. 3. 4. 9. 

 
1. 2. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 10. 11. 12. 

1. Siłownik dyszla – do wypoziomowania podwozia kosza / ustawienia wysokości dyszla. 
2. Główny s i łownik regulacj i  głębokości .  
3. Plat forma drab inowa. 
4. K o s z  z a s y p o w y .  
5. Koło przednie / tarcze tnące .  
6. Podwoz ie  kosza.  
7. Zęby prowadzące .  
8. Zęby  wysiewające .  
9. Głowica dystrybucyjna .  
10. Stopy poz iomujące .  
11. Zęby zagarniacza tylnego. 
12. Znaczniki przedwschodowe. 



 

! 

! 
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 POSTANOWIENIA DYREKTYWY E 
 

Postanowienia dyrektywy 
Niniejszy siewnik hybrydowy Claydon jest zgodny z dyrektywą maszynową 2006/42 / WE (patrz Deklaracja 
zgodności na początku instrukcji). 

EMISJA HAŁASU W POWIETRZU 

Poziom ciśnienia akustycznego emisji ważony według skali A przy pomiarach bezpośrednio przy wentylatorze 
wynosi 94 dBA. 

OSTRZEŻENIA I UWAGI 
Te ostrzeżenia i uwagi muszą być przestrzegane podczas obsługi siewnika Hybrid. 

• Upewnij się, że całkowita masa zestawu ciągnik / siewnik nie przekracza dozwolonych limitów, a masa 
ciągnika jest wystarczająca do bezpiecznego użytkowania na polu i na drodze. 

• Nie wolno nikomu przebywać pomiędzy ciągnikiem a maszyną podczas wykonywania czynności 
podłączania i odłączania. 

• W celu konserwacji / regulacji maszyny upewnij się, że jest opuszczona na ziemię. 

• Zaprawianie nasion może być silnie trujące, dlatego podczas załadunku zbiornika i czyszczenia maszyny sprężonym 
powietrzem należy stosować środki ochronne - rękawice, okulary, maskę na twarz. 

• Układ hydrauliczny maszyny pracuje pod wysokim ciśnieniem. Olej hydrauliczny pod ciśnieniem jest 
niebezpieczny, dlatego podłączanie / odłączanie siewnika może odbywać się tylko przy wyłączonym silniku 
ciągnika i zwolnionym ciśnieniu w wężach. 

• Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w zasięgu jej skrętu 
- łącznie ze znacznikami. 

• Ostrza z wolframu na przednich zębach powinny być chronione podczas opuszczania na beton lub 
brukowane powierzchnie, umieszczając drewniane deski pod zębami. 

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 

 
Ostrzeżenie - Zawsze zwracaj szczególną uwagę na tekst znajdujący się obok tego symbolu. 
Ten symbol może odnosić się do czegoś, co może spowodować uszkodzenie maszyny, 
poważne obrażenia lub śmierć. Prosimy o podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby 
uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

Uwaga - Informacje odnoszące się do tego symbolu mogą być warte odnotowania jako 
przydatna wskazówka, która pomoże efektywniej korzystać z urządzenia. 

Wymagana jest ochrona oczu - Ze względów bezpieczeństwa należy nosić okulary ochronne. 

Wymagane są rękawiczki - Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawiczki. 
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PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ   

Wprowadzenie 

Przy odbiorze siewnika należy sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzeń podczas dostawy. Usuń wszelkie 
dodatkowe części (zęby brony, stopy poziomujące itp.), które mogły być przechowywane w skrzyni nasiennej 
na czas transportu. 

W zestawie skrzynka narzędziowa zawierająca następujące elementy: 
1 x szybko rozłączne narzędzie 
1 x Zapasowy przedni ząb (Część nr SBA152) 
1 x Zestaw śrub ścinanych (Tylko maszyny w wersji ze śrubą ścinaną) 
2 x Śruby U M16do zębów  
1x Jednostka sterująca i kabel 
1 x Wspornik i śruby montażowe jednostki sterującej 
1 x Kabel zasilający ciągnika 
1 x Instrukcja obsługi Claydon 
1 x Płyta DVD z instrukcjami Claydon 
 1 x Katalog części 
1 x Cęgi kalibracyjne 
1 x Wagi kalibracyjne 
1 x Instrukcja obsługi RDS 
1 x Wentylator 1 ”ISO z gwintem zewnętrznym 18L 
1 x podkładki ogranicznika głębokości do kontroli głębokości 
1 x Jednostka ISOCAN 
1 x Kosz do kalibracji 
(Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.) 
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 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ F 

Podłączanie siewnika do ciągnika 
Siewnik Claydon Hybrid T4, T4.8 i T6c ma dwie konfiguracje dyszla: punkty mocowania cięgła dolnego CATIIIN 
/ CATIVN. (Sworznie układu zawieszenia dolnego są dostarczane, ale kulki nie są). 

  
Sworzeń CAT III  Sworzeń CAT IV  

 

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 

Zamontuj jednostkę sterującą RDS ISOCAN w miejscu łatwo widocznym i łatwo dostępnym z kabiny kierowcy. 

Podłącz główny kabel zasilający dostarczony z jednostką sterującą RDS ISOCAN bezpośrednio do zacisków 
akumulatora ciągnika. Poprowadź kabel komunikacyjny ekranu do kabiny ciągnika bezpieczną trasą, tak aby 
nie można było o niego zahaczyć ani zaczepić. 

1.  Jednostka sterująca ISOCAN  
2.  Kabel komunikacyjny ekranu do skrzynki RDS 
3.  Przewody elektryczne do zacisków akumulatora ciągnika 

 
 
 
  



 WAŻNE 
WOLNY PRZEPŁYW HYDRAULICZNY I SERWIS 

ODPROWADZANIA SKRZYNI MUSZĄ BYĆ PODŁĄCZONE 
PRZED ROZPOCĘCIEM OBSŁUGI SIEWNIKA. NIESPEŁNIENIE 
TEGO WARUNKU SPOWODUJE USZKODZENIE, KTÓRE NIE 

JEST OBJĘTE GWARANCJĄ. 
 

! 

  

 

 ! WAŻNE: ODPŁYW SKRZYNI NA 0 BAR !  

F  
PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  

Podłączanie siewnika do ciągnika 
POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 

 Poniższą etykietę można znaleźć z przodu skrzyni nasiennej siewnika. Te etykiety określają odpowiednie połączenia 

hydrauliczne i ich odpowiednie kodowanie kolorami. Wąż powrotny o swobodnym przepływie należy 
podłączyć przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac hydraulicznych. 

 
Podłącz węże hydrauliczne do cewek ciągnika odpowiednimi parami. 1-calowe złącze żeńskie ISO (powrót 
swobodny) z gwintem zewnętrznym 18L dostarczone wraz z siewnikiem MUSI być podłączone z tyłu ciągnika, 
jeśli to konieczne, zapoznaj się z instrukcją obsługi traktora, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego 
połączenia swobodnego przepływu z tyłu ciągnika (0 bar). Przewód powrotny swobodnego przepływu nie może 
po prostu być włożony do korka wlewu, ponieważ w wielu ciągnikach olej nie może powrócić do pompy 
wystarczająco szybko 

Nie zmieniaj 1-calowego złącza ISO na powrocie swobodnego przepływu na inny rozmiar, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie silnika wentylatora. Przewód powrotny swobodnego przepływu wentylatora lub 
od[pływu obudowy nie można podłączyć do ISO ciągnika. 

 Podczas podłączania odpływu skrzyni (wąż powrotny wentylatora oznaczony III - czerwony) upewnij się, że jest on 
podłączony do oryginalnego serwisu spustowego obudowy z tyłu ciągnika. (0 barów) 
W razie trudności ze znajomością właściwych połączeń dostępnych z tyłu ciągnika należy 
natychmiast skonsultować się z instrukcją obsługi ciągnika lub natychmiast skontaktować się ze 
sprzedawcą ciągnika w celu uzyskania pomocy. Nieprawidłowe podłączenie ciągnika do siewnika 
może spowodować poważne uszkodzenie elementów hydraulicznych zarówno siewnika, jak i 
ciągnika.  
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IZOLATOR POWINIEN BYĆ ZAWSZE WYŁĄCZONY GDY SIEWNIK 
NIE JEST W UŻYCIU ABY ZAPOBIEC ODPŁYWOWI 
ELEKTRYCZNEMU Z AKUMULATORA CIĄGNIKA. 

1
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 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ F 
 

GŁÓWNY IZOLATOR ELEKTRYCZNY 

Główny izolator elektryczny znajduje się na przednim końcu głównej skrzynki elektrycznej znajdującej się 
pod platformą kosza po lewej stronie siewnika. Izolator elektryczny powinien być zawsze włączony przed 
wykonaniem jakichkolwiek czynności siewnych. Izolator powinien być zawsze wyłączony, gdy siewnik nie 
jest używany, aby zapobiec rozładowaniu prądu z akumulatora ciągnika. 

1. Główny wyłącznik instalacji elektryczne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pozycja włączona Pozycja wyłączona Wyjęcie klucza 
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OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZMIAŻDŻENIA.  

NIE STAĆ NA PLATFORMIE KOSZA W CZASIE SKŁADANIA SIEWNIKA.   

 

 

1
 

 

F  
PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  

 

Przygotowanie do pracy 
DOSTĘP DO KOSZA 

 Dostęp do zbiornika w celu załadunku nasion i nawozu odbywa się za pomocą drabiny i platformy dostępowej do 
zbiornika. 
Gdy skrzydła siewnika są złożone, platforma dostępowa jest automatycznie podnoszona, aby zapobiec 
uszkodzeniu siewnika. Aby obniżyć platformę, należy pociągnąć przycisk uruchamiający (1) umieszczony na 
zespole platformy. 

Platformę dostępową można obniżyć tylko wtedy, gdy skrzydła siennik jest rozłożony (gotowy 
do pracy) i podłączony jest przewód powrotna swobodnego przepływu. 

1. Dostęp do zaworu platformy 



 

 

1. 3. 

2
 

 

1. Ząb ramienia znacznika 
2. Śruby zwrotnicy (x3) 
3. Koło ramienia znacznika 
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 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ F 
 

Przygotowanie do pracy 
USTAWIANIE SZEROKOŚCI RAMIENIA ZNACZNIKA (GDY JEST ZAMONTOWANY) 

Przy dostawie siewnika ramiona znaczników mogą znajdować się w najkrótszym położeniu do transportu. 
Oba ramiona znaczników należy ustawić na szerokość roboczą maszyny. Dodatkowo, jeśli pozycja kierowcy 
nie znajduje się pośrodku (z powodu wyboru kierowcy lub pozycji siedzenia), może być konieczne 
wyregulowanie dwóch znaczników, aby uniknąć przerw lub nadmiernego wysiewu. 
Poniższy diagram pokazuje, skąd należy mierzyć, aby ustawić odległość ramienia znacznika. Zaleca się 
przeprowadzanie tego procesu, gdy siewnik znajduje się w ziemi i na prawidłowej głębokości roboczej. 

1.   Ramię markera wysunięte 
2.  Szerokość robocza maszyny, od środka zęba środkowego do środka punktu znacznika 
3.  Śruba  w ksz ta ł c ie  l i t e ry  U  

Aby ustawić szerokość ramienia znacznika, zmierz poziomo od środka środkowego (wiodącego) zęba na 
maszynie do środka punktu znacznika (sprężystego zęba na ramieniu znacznika, który biegnie za kołem), z 
ramieniem znacznika całkowicie odchylonym. Ten wymiar musi być równy szerokości maszyny, np. dla 
maszyny o szerokości 6 m odległość między dwoma punktami musi wynosić 6 m. Aby wydłużyć ramię 
znacznika, poluzuj śrubę w kształcie litery U (3), wysuń ramię na odpowiednią długość i ponownie dokręć. 

REGULACJA ZĘBÓW RAMIENIA ZNACZNIKA 

Aby wyregulować agresywność ramienia znacznika, wyreguluj, poluzowując śruby na wale zwrotnicy i 
umożliwiając całemu zespołowi obracanie się wokół otworów podłużnych. 

 
1. 2. 3. 
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 WAŻNE 
ODPŁYW SKRZYNI NA 0 BAR 

WOLNY PRZEPŁYW HYDRAULICZNY I SERWIS 
ODPROWADZANIA SKRZYNI MUSZĄ BYĆ PODŁĄCZONE 

PRZED ROZPOCĘCIEM OBSŁUGI SIEWNIKA. NIESPEŁNIENIE 
TEGO WARUNKU SPOWODUJE USZKODZENIE, KTÓRE NIE 

JEST OBJĘTE GWARANCJĄ. 

  

 

G  
PRACA W POLU  

 

Rozkładanie siewnika 

1.  Upewnij się, że wszystkie przewody hydrauliczne są prawidłowo podłączone do zaworów hydraulicznych 
ciągnika. 

2. Za pomocą zaworu hydraulicznego ciągnika podnieś siewnik (wąż oznaczony II - kolor zielony), co 
spowoduje wypchnięcie kół. 
3. Gdy koła są całkowicie wypchnięte, użyj zaworu hydraulicznego, aby rozłożyć skrzydła (wąż oznaczony 

II – kolorem żółtym). Upewnij się, że skrzydła są całkowicie opuszczone przed zwolnieniem zaworu 
hydraulicznego. 

4. Za pomocą zaworu hydraulicznego ciągnika uruchom wentylator (wąż oznaczony II – kolor czerwony) 
ze względów bezpieczeństwa należy zmniejszyć natężenie przepływu na zaworze hydraulicznym ciągnika 
do minimalnego ustawienia i powoli zwiększać natężenie przepływu po uruchomieniu wentylatora, aby 
osiągnąć żądane Prędkość wentylatora. 

5. Uruchomić zawór hydrauliczny ciągnika, aby opuścić siewnik do pracy (wąż oznaczony I - kolor 
zielony) 

OBSŁUGA SIEWNIKA 
W tej serii maszyn wentylator musi pracować, zanim siewnik zacznie działać. Przed rozpoczęciem pracy 
zawsze upewnij się, że wentylator pracuje powyżej 2500 obr. / min. 

Aby obsługiwać siewnik, użyj zaworu hydraulicznego, aby podnieść i opuścić siewnik do i z pracy (węże 
oznaczone I i II - kolor zielony), znaczniki pasa siewu (jeśli są zamontowane) i znaczniki 
przedwschodowe są kontrolowane przez komputer siewnika, patrz sekcja dotycząca poruszanie się po 
jednostce sterującej. 

Upewnij się, że zawór hydrauliczny działa wystarczająco długo, aby znaczniki pasa siewu (jeśli są używane) 
były całkowicie wysunięte i pod ciśnieniem, zanim ustawisz zawór suwakowy w jego środkowym położeniu. 
Za każdym razem, gdy siewnik zostanie podniesiony, oba znaczniki pasa siewu (jeśli są zamontowane) złożą się, a 
znaczniki przedwschodowe zostaną podniesione, aby zapewnić bezpieczne i wygodne zawracanie na uwrociach. 

SKŁADANIE SIEWNIKA 
1. Zatrzymaj wentylator, ustawiając szpulę w pozycji pływającej. Siewnik nie złoży się przy pracującym 

wentylatorze. 
2. Uruchom zawór hydrauliczny ciągnika (wąż oznaczony jako II - kolor zielony), aby całkowicie 
podnieść siewnik. 
3. Uruchomić zawór hydrauliczny ciągnika, aby złożyć skrzydła siewnika (wąż oznaczony I - kolor 
żółty). 
4. Uruchom zawór hydrauliczny ciągnika, aby całkowicie wsunąć koła kopiujące. (wąż oznaczony I - kolor 

zielony). Zawsze trzymaj zawór hydrauliczny, aż koła głębokościowe całkowicie się wsuną. 



 

1
 

2
 

 

 PRACA W POLU G 
 

Użycie siewnika w polu 
USTAWIENIA SIEWU 

Ze względu na unikalną konstrukcję siewników Claydon Hybrid T, kosze zsypowe są przenoszone na 
całkowicie oddzielnym podwoziu od ramy siewnej, co oznacza, że rama siewna jest niezależna od ciężaru 
produktu w koszu (-ach). Należy zauważyć, że chociaż pożądane jest, aby zbiornik nasion był ustawiony 
równolegle do podłoża, nie jest to konieczne. 

 

USTAWIANIE POZIOMU MASZYNY 
Ważne jest, aby podwozie wysiewające było ustawione poziomo od przodu do tyłu, aby uzyskać dokładną i 
stałą głębokość wysiewu między przednimi i tylnymi zębami wysiewającymi. Osiąga się to poprzez regulację 
liczby elementów dystansowych na głównym cylindrze sterującym i napinaczach przednich kół. Poniższy 
schemat przedstawia podwozie siewnika równoległe do podłoża i wyszczególnia główne regulatory 
poziomowania. 

1. Przedni siłownik głównego sterowania 
2. Regulatory przednich kół / tarcz 
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2
 

1. 2. 2. Najpierw wyreguluj siłownik regulacji głębokości 
(1), aby uzyskać wymaganą głębokość, dodając 
lub usuwając odpowiednią ilość podkładek 
regulacyjnych. Następnie odpowiednio zmienić 
ustawienie koła przedniego / tarczy tnącej (2), 
aby wypoziomować ramę siewną podczas pracy. 

 

1
 

2
 

3
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USTAWIENIA SIEWU 
Poniższy diagram przedstawia operację ustawienia głębokości siewu siewnika. Siłownik regulacji głębokości (1) 
kontroluje wysokość tylnej części ramy siewnika za pomocą podkładek umieszczonych na tłoczysku siłownika, 
dodanie podkładek zmniejsza głębokość siewu, usuwanie podkładek zwiększa głębokość siewu. Regulatory 
przednich kół (2) regulują skok ramy siewnika (skrócenie podniesie przód podwozia, a spłaszczenie obniży 
przód podwozia). 

Ważne jest, aby podwozie wysiewające było 
ustawione poziomo względem podłoża, aby zapewnić 
równomierną głębokość siewu między przednimi i 
tylnymi rzędami zębów wysiewających. 

 SPRAWDZANIE GŁĘBOKOŚCI SIEWU 

Aby sprawdzić, czy głębokość siewu jest stała od przodu do tyłu podwozia siewnego, zeskrob glebę z 
każdego wysianego rzędu i zmierz głębokość nasion w porównaniu z niezakłóconą glebą między obsianymi 
rzędami. Jeśli występuje różnica między obsianymi rzędami, należy wyregulować ramę siewną, jak podano 
powyżej, aż do uzyskania równej głębokości siewu. 

1 .   Oryginalny poziom gleby 
2 .  G łębokość  nas i on  
3 .  N a s i o n a  



 

 

75 - 100mm  
Fasola 

wiosenna 

100mm 
Zboża Fasola 

Jesienna 
i kukurydza 

125mm 120 -150mm 
Nasiona 
oleiste 
Rzepak 
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REGULACJA ZĘBÓW PROWADZĄCYCH 

Ustaw przedni ząb, korzystając z poniższego diagramu jako ogólnej wskazówki, aby uzyskać prawidłową głębokość. 

 Górnego otworu nie należy używać na zupełnie nowych zębach; można go używać tylko wtedy, gdy ząb zacznie się 
zużywać. Nie używaj przedniego zęba głębiej niż 150 mm od powierzchni gleby. 

 

Przegląd zespołu zęba prowadzącego. Wyjąć składaną zawleczkę i sworzeń 
mocujący ząb do zespołu. 

 

Ustaw ząb w żądanej pozycji Aby zabezpieczyć ząb, upewnij się, że sworzeń jest 
mocno wsunięty na miejsce, a składana zawleczka jest 

zabezpieczona. 
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1. 1. 
2. 2. 

 

 

3. 

 1. 2. 
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USTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI SIEWU 
Krótką wskazówką dotyczącą prawidłowej głębokości siewu jest sprawdzenie lemiesza w stosunku do 
powierzchni gleby. Poniższy diagram przedstawia zalecaną głębokość lemiesza (2) dla rzepaku (łopatka 
lemiesza powinna pokrywać się z powierzchnią gleby) i pszenicy (wierzchołek lemiesza powinien pokrywać się z 
powierzchnią gruntu). 

Rzepak (OSR) Pszenica 

 
1. Ząb wiodący 2. Głębokość lemiesza - OSR 1. Ząb wiodący 2. Głębokość lemiesza - pszenica 

USTAWIENIE STÓP POZIOMUJĄCYCH 

Stopy poziomujące powinny być ustawione tak, aby ciągnęły się wzdłuż grzbietów z niewielkim naciskiem. 
Nacisk w dół można zwiększyć lub zmniejszyć, zmieniając regulator z tyłu siewnika (3). Stopy poziomujące 
są zaprojektowane tak, aby wyrównać grzbiety utworzone z przedniego zęba i nie wykonywać żadnych operacji 
prasowania. Stopy nie powinny być ustawione pod zbyt dużym kątem i powinny sprawiać wrażenie jazdy na 
nartach po powierzchni. Zęby zagarniacza można również zamontować tak, aby podążały za stopami poziomującymi 
lub zastosować alternatywnie, w zależności od 
specyfikacji maszyny. 

1 .   Zęby brony 
2 .  S t opy  po z i omu j ą ce  
3 .  Regulacja stóp / zębów   



 

1. Regulator stop poziomujących 

 

 

1. Usuń sworzeń, aby zmienić stóp 
poziomujących  
2. L i s twa  t y l nego  na r zędz i a  
3. Wyjmij sworzeń, aby wyregulować 
wysokość zębów 
4. Ramię łączące dla  podwójnej  l i s twy 
narzędz iowej  
5. Wyjmij sworzeń, aby zmienić kąt zębów 

Uwaga: Pokazano zalecane ustawienia 
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USTAWIENIA REGULACYJNE STÓP POZIOMUJĄCYCH I ZĘBÓW 

Wysokość stóp poziomujących zmienia się za pomocą regulatora umieszczonego na belkach obrotowych (jak 
pokazano poniżej). Za pomocą tego regulatora można całkowicie podnieść stopy poziomujące lub zastosować 
do nich pewien nacisk w dół. W zależności od warunków w polu zalecane są następujące ustawienia stóp 
poziomujących i należy je uzyskać za pomocą regulatora: 

Mokre warunki - Zmniejsz nacisk na stopy poziomujące 
Suche warunki - Dociśnij stopy 
Idealne warunki – Zero nacisku (górne ogniwo poluzuje się podczas pracy) 
   1.      1.  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEGLĄD STÓP POZIOMUJĄCYCH I ZĘBÓW 

1. 2. 3. 4. 5. 



 

1. 

2
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ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE 

W zależności od specyfikacji maszyny, na maszynie mogą być zamontowane znaczniki przedwschodowe. Ten 
opcjonalny dodatek umożliwia uwidocznienie znaczników ścieżek technologicznych za siewnikiem, ułatwiając w 
ten sposób rozpylanie przedwschodowe. Zdjęcia znaczników można zobaczyć poniżej.  

1.  Znacznik przedwschodowy po prawej stronie 
2.  Znacznik przedwschodowy po lewej stronie 

Znaczniki przedwschodowe zostaną aktywowane po osiągnięciu docelowej liczby przejazdów ścieżek 
technologicznych. Jeśli znaczniki nie pozostawiają wystarczająco widocznego śladu podczas użytkowania, 
można zmienić ich agresywność. Osiąga się to poprzez poluzowanie śrub mocujących i obrócenie 
zwrotnicy w celu zwiększenia agresywności.  

 
1. Poluzuj śruby, aby 
zmienić znacznik 
2. Zwrotnica znacznika 

 
 
 
 

Gdy ostrza się zużyją, może być wskazane przedłużenie ostrz znaczników za pomocą dodatkowych otworów. Odbywa 
się to poprzez wykręcenie dwóch śrub, przesunięcie ostrza dalej w dół zęba i ponowne włożenie śrub. Zapewni to 
wyraźny ślad po siewniku. 

 
1. Śruby do usunięcia w 
celu przedłużenia ostrza 
2. Ostrze znacznika 
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System ISOCAN wyświetla aktualną prędkość wentylatora na siewniku. 

 
 

 

  

 
 

 PRACA W POLU G 
 

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

 
W komputerze jest wstępnie zaprogramowany alert wysokiej i niskiej prędkości wentylatora. Wysoka prędkość jest 
wstępnie ustawiona na 4500 obr./min, a niska jest wstępnie ustawiona na 2500 obr./min. Jeśli wykryte zostanie, że 
prędkość wentylatora wykracza poza te parametry, włączy się alarm ostrzegający operatora, że maszyna może nie 
działać zgodnie z wymaganiami. 

Zbyt duża prędkość wentylatora może spowodować katastrofalne uszkodzenie silnika hydraulicznego i zawsze 
należy jej unikać. Zbyt niska prędkość wentylatora może spowodować, że nasiona nie trafią do redlicy i nie 
zostaną wysiane. 

Claydon zaleca ustawienie prędkości wentylatora w zakresie od 3500 do 4000 obr./min. 

Prędkość powietrza można następnie dostroić między dwoma dozownikami za pomocą motylkowych zaworów 
przełączających na rozdzielaczu przepływu powietrza, w którym używane są dwa produkty. (Zobacz ilustrację na 
następnej stronie) 

Prędkość wentylatora reguluje się poprzez zmianę przepływu oleju na hydraulicznym zaworze sterującym ciągnika. 
Wentylator jest układem zamkniętym, więc każdy wzrost prędkości jest generowany przez zawór sterujący ciągnika. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WENTYLATOR JEST PODŁĄCZONY DO 
PRIORYTETOWWGO ZAWORU HYDRAULICNEGO CIĄGNIKA 



 1. Prędkość wentylatora na 
wyświetlaczu ISOCAN 

 

 

 

 

G 
SKRZYNKA ROZDZIELCZA PRZEPŁYWU POWIETRZA 

Lokalizacja skrzynki rozdzielczej przepływu powietrza 
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Rozdzielacz przepływu powietrza zapewnia możliwość zwiększania i zmniejszania przepływu powietrza do 
głowic rozdzielczych w celu uzyskania pożądanego przepływu powietrza dla każdego używanego produktu. 
Dostosuj przepływ powietrza i równowagę między wężami nasiennymi, regulując motyle w rozdzielaczu. 

Przy stosowaniu tylko jednego produktu korzystne jest zamykanie rolety po stronie, która nie jest używana. 
Zapewni to lepszą kontrolę nad przepływem powietrza używanego produktu. 

W przypadku stosowania dwóch produktów o różnej wielkości i wadze (np. małe nasiona i duże nawozy) użyj 
zasuwy po stronie nasion, aby obniżyć przepływ powietrza do żądanej wielkości, aby uzyskać stały i 
równomierny przepływ powietrza dla małych nasion. 

1. 2. 



Zawsze sprawdzaj wzrokowo, czy nasiona i nawóz są prawidłowo 
rozprowadzane w łącznikach wysiewających i nawozowych.  

 

1. Pozycja całkowicie zamknięta 2. Pozycja całkowicie otwarta 
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USTAWIANIE DOZOWNIKÓW 

 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja dozownika 
 
 
 
 
 
 
 

Przed wyjaśnieniem procesu kalibracji na poniższych diagramach można zobaczyć przegląd dozowników z 
zaznaczeniem różnych komponentów. 

2. 4.  5.  7.  

 
 1. 3. 6.  8. 9. 



1. Klapa do opróżniania kosza 8. Przekładnia czerwona powinna zawsze pozostawać w 
pozycji zamkniętej (najwyższy bieg) 

2. Uchwyt do regulacji suwaka 
9. Pokrywka do opróżniania dużych ilości produktu i 

czyszczenia koła dozującego 

3. Koło magnetyczne do czujnika 
prędkości wału 

  

4. Czujnik prędkości wału   
5. Przycisk kalibracji   
6. Klapka i szpilka kalibracyjna   
7. Zasuwa odcinająca nasiona    
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NIE ZMNIEJSZAJ USTAWIENIA POMIARU Z PEŁNYM DOZOWNIKIEM. 

SPOWODUJE TO USZKODZENIE DOZOWNIKA.   

  

 

2
 

 

3
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USTAWIANIE WIELKOŚCI NASION DO PRĘDKOŚCI WYSIEWU 
Ustaw wymaganą prędkość wysiewu na jednostce ISOCAN w ciągniku. Teraz ustaw dozownik na odpowiednie 
ustawienie, korzystając z tabeli znajdującej się z boku maszyny. Ustawić dozownik we właściwej pozycji, kierując 
się naklejką (patrz lokalizacja naklejki 1). 
1. Lokalizacja naklejki pozycji suwaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aby wybrać ustawienia małych nasion lub dużych lub dużych nasion: 

Z pustym dozownikiem nawiń suwak do pozycji całkowicie zamkniętej. Ostrożnie obróć czerwoną dźwignię do 
żądanej pozycji, tj. wyjmij dla małych nasion i włóż dla dużych nasion, jak pokazano poniżej. Następnie 
ostrożnie przewiń suwak z powrotem do żądanej wymaganej prędkości, korzystając z tabeli umieszczonej z 
boku korpusu wiertarki jako wskazówki. 

 

Ustawienie małe nasiona Ustawienie duże nasiona 

 
 Czerwona dźwignia (na wale) na zewnątrz (2) 
maksymalne otwarcie 25 

Czerwona dźwignia (na wale) w (3) 
(maksymalne otwarcie 105)  



 PRACA W POLU G 
 

Wykres kalibracji dawki nasion - T4 
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Wykres kalibracji dawki nasion - T4.8 

 



! 
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Wykres kalibracji dawki nasion - T6c 
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Kalibracja dawki nasion / nawozu 
KALIBRACJA SIEWNIKA 

WAŻNE 
 Przed przystąpieniem do kalibracji należy zawsze upewnić się, że maszyna 

stoi na równym podłożu, jest prawidłowo połączona z ciągnikiem i 
zaciągnięty hamulec ręczny.  

 
Kalibracja siewnika zapewnia rozprowadzenie właściwej ilości nasion na wymaganym obszarze.  
Narzędzia wymagane do kalibracji: 

 

Koszyk Jednostka ISOCAN Wagi Cęgi kalibracyjne 
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Ustawienie dawki stosowania 

System ISOCAN umożliwia ręczne ustawienie dawek stosowania dla każdego kanału dozownika. Uwaga: 

Wszystkie dawki są podane w jednostkach metrycznych „Kg / Ha” 

Krok 1: 
 
Przechodź przez kolejne ekrany, aż znajdziesz się na ekranie pokazanym na „Rysunku 1”  

 

 
Rysunek 1 - Ekran dawki stosowania 

Krok 2: Wybierz za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków bocznych, aby podświetlić (podświetlony na 
niebiesko) odpowiedni kanał pomiaru, który chcesz ustawić - jak pokazano na „Rysunku 2”. 

 
 Rysunek 2 – Opcje nasion i nawozu 

Krok 3: Naciśnij  przycisk, który pozwoli Ci ustawić dawkę. 



  

G 
 

PRACA W POLU  
 

Ustawienie dawki stosowania 
 
Krok 4: Wprowadź wymaganą stawkę, a następnie kliknij przycisk,  jak pokazano na „Rysunku 4”. 
 
Uwaga: System ISOCAN można zaprogramować do użytku z maksymalnie 4 kanałami pomiarowymi. Zachowaj 
ostrożność, aby ustawić właściwą dawkę stosowania dla prawidłowego kanału dozowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 4 - Opcja ustawienia szybkości kanału Rysunek 5 - Ostrzeżenie o maksymalnej prędkości do przodu 
 

Po naciśnięciu pojawi się ekran ostrzegawczy, aby potwierdzić nową maksymalną prędkość do przodu. System 
ISOCAN będzie teraz automatycznie utrzymywał tę nową dawkę wysiewu niezależnie od prędkości jazdy. (w ramach 

maksymalnych ograniczeń prędkości jazdy). Naciśnij, aby zamknąć ten ekran 
 
Możesz ręcznie zmienić dawkę dla wybranego kanału o 5%. „Rysunek 6” przedstawia przyciski, które umożliwiają 
zwiększenie lub zmniejszenie dawki. Można to zrobić maksymalnie plus lub minus 50% od ustawionej dawki docelowej. 
 
Uwaga: W przypadku konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ustawionej dawki wysiewu o więcej niż 50%, zaleca 
się ponowną kalibrację dozownika na nową 50% ustawioną dawkę wysiewu. 
 

 
Rysunek 6 - Przyciski sterowania ręcznego 
 

Aby powrócić do dawki docelowej, wystarczy nacisnąć przycisk, jak pokazano na „Rysunku 7”. 
 

 
Rysunek 7 - Przycisk powrotu do dawki docelowej 
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WAŻNE 
Zawsze upewnij się, że cęgi są prawidłowo zamocowane i trzymaj ręce z 

dala od ruchomych części dozownika podczas procesu kalibracji. 
 

Zawsze upewnij się, że dawka wysiewu jest ustawiona na ekranie 
ISOCAN przed rozpoczęciem kalibracji.  

 
 
Przeprowadź proces kalibracji, wykonując poniższe kroki. 

Krok 1 
Wyjmij sworzeń i otwórz drzwi pułapki na dole 
puszki Venturiego, jak pokazano na obrazku 
po lewej stronie. 
 
 
 
 

 
 

 

Krok 2 
 
Włóż cęgi, upewniając się, że są 
prawidłowo ustawione (patrz 
ilustracja) i ponownie włóż sworzeń. 
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Always ensure that the tongs are fitted correctly and ensure hands 
 ________  are kept away from the moving parts of the metering unit during the 

calibration process. 

IMPORTANT 
! 

! Always ensure the seed rate is set on the ISOCAN screen before 
commencing calibration.   

Step 1 
Remove the pin and open the trap door 
on the bottom of the venturi box as 
shown in image on the left. 

 

PRACA W POLU G 

Krok 
 Umieść wiadro lub odpowiedni 

pojemnik pod zwężką Venturiego, jak 
na obrazku. 

1. Pojemnik 

WAŻNE 
Przed rozpoczęciem procesu kalibracji ważne jest, aby wyczyścić 
dozownik. (Trzeba to zrobić tylko raz). Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
kalibracji do momentu rozpoczęcia pomiaru. Po zakończeniu dozowania 
przynajmniej 1 obrót, aby upewnić się, że dozownik jest pełen produktu. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby zatrzymać. Złap dowolny 
produkt z pojemnika i zwróć do zbiornika lub wyrzuć  

 

Krok 4 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk kalibracji, aż 
rozpocznie się pomiar. 

Pozwól dozownikowi uwolnić odpowiednią 
ilość produktu, aby uzyskać dokładną 
wagę do kalibracji. 

Aby zatrzymać dozownik, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk kalibracji, aż pomiar 
się zatrzyma. 
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WAŻNE 
DOKŁADNE WAGI ZAPEWNIAJĄ DOKŁADNĄ KALIBRACJĘ. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJE WAGI SĄ TESTOWANE I PRACUJĄ 
DOKŁADNIE I PRAWIDŁOWO. 

 

Krok 5 
Zważ ilość wysianych nasion i 
zanotuj wagę. 

Uwaga: Upewnij się, że waga 
jest prawidłowo wyzerowana lub 
uwzględnij wagę używanego 
wiadra / pojemnika. (Waga tara) 

Uwaga: Upewnij się, że kropka 
dziesiętna znajduje się we 
właściwym miejscu podczas 
odnotowywania wydanej masy. 

Uwaga: Upewnij się, że wagi są 
ustawione na prawidłową 
wartość, tj. Kg, a nie funty 

Krok 6 
Wróć do kabiny ciągnika, a ekran 
ISOCAN powinien być na tej 
stronie. Naciśnij odpowiedni 
przycisk, aby wybrać żądane 
jednostki, np. Gram lub kg. 

Uwaga: Sprawdź, czy pomiar 
pobrany z wagi został 
wykonany w kilogramach lub 
gramach i pasuje do wpisu na 
ekranie. 



  

G 

 

 

 

Krok 9 
Wykonaj kroki 4-8 kolejne 2-3 
razy, aby uzyskać dokładne 
ustawienie kalibracji wiertła. Po 
zakończeniu schować wagę 
bezpiecznie i wyjąć szczypce ze 
zwężki Venturiego, zamknąć 
drzwiczki zwężki Venturiego i 
wymienić agrafkę. 
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Krok 7 
 Wprowadź masę z wagi (krok 5). 

naciśnij  

Uwaga: Podczas wprowadzania 
danych wagi zaleca się, jeśli to 
możliwe, użycie wszystkich 3 
miejsc po przecinku. Jeśli 
waga używa tylko 2 miejsc po 
przecinku, to wystarczy. 

 

 

Krok 8 
Po naciśnięciu „OK” powinien 
pojawić się ten ekran. Pokazuje 
procent błędu między obliczonym 
współczynnikiem Kal i 
rzeczywistym współczynnikiem 
Kal. (Kg/ obr.) Naciśnij „OK”, 
siewnik jest teraz skalibrowany. 
Przy pierwszej kalibracji ten 
procent może być dość duży. 
Dlatego ważne jest, aby 
skalibrować maszynę co 
najmniej trzy razy. Pod koniec 
trzeciego razu procent nie 
powinien przekraczać 1%. 
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 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA H 
PUNKTY SMAROWANIA 

Smarowanie powinno być wykonywane przy użyciu smaru z kompleksem litu 3 do wszystkich punktów 
smarowania. Przegląd punktów smarowania maszyny T4 można zobaczyć poniżej. Łożyska kół należy 
smarować co 50 godzin, a wszystkie inne łożyska codziennie. 
Uwaga: Zwiększ smarowanie, gdy siewnik jest używany w ekstremalnych warunkach (np. w kurzu i błocie). 

1. Siłownik poziomujący cięgna 4. Sworznie obrotowe składania skrzydeł (przód) 8. Siłowniki regulacji głębokości 

2. Sworznie obrotowe cięgna i 
ramy wysiewającej 

5. Sworznie obrotowe ramienia znacznika 9.. Sworznie obrotowe składania 
skrzydeł (tył) 

 6. Siłowniki ramienia znacznika 10. Siłowniki przed-wsch 

3. Tarcze tnące / osie kółek 
dociskowych 7. Koła kopiujące 11. Zespół podnośnika tylnego 
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PUNKTY SMAROWANIA 
Smarowanie powinno być wykonywane przy użyciu smaru z kompleksem litu 3 do wszystkich punktów smarowania. 
Przegląd punktów smarowania maszyny T4.8 można zobaczyć poniżej. Łożyska kół należy smarować co 50 godzin, a 
wszystkie inne łożyska codziennie. 
Uwaga: Zwiększ smarowanie, gdy siewnik jest używany w ekstremalnych warunkach (np. w kurzu i błocie). 
1. Siłownik poziomujący cięgna 4. Sworznie obrotowe składania skrzydeł 

( ód) 
8.Siłowniki regulacji głębokości 

2. Sworznie obrotowe cięgna i ramy 
wysiewającej 

5. Sworznie obrotowe ramienia 
znacznika 

9. Sworznie obrotowe składania 
skrzydeł (tył) 

 6. Siłowniki ramienia znacznika 10. Siłowniki przed-wsch 

3. Tarcze tnące / osie kółek 
dociskowych 7. Koła kopiujące 11. Zespół podnośnika tylnego 
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 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA H 
PUNKTY SMAROWANIA 

Smarowanie powinno być wykonywane przy użyciu smaru z kompleksem litu 3 do wszystkich punktów smarowania. 
Przegląd punktów smarowania maszyny T6c można zobaczyć poniżej. Łożyska kół należy smarować co 50 godzin, a 
wszystkie inne łożyska codziennie. 
N Uwaga: Zwiększ smarowanie, gdy siewnik jest używany w ekstremalnych warunkach (np. w kurzu i błocie). 
1. Obrotowy dyszel 4. Sworznie obrotowe składania 

skrzydeł (przód)) 8.Siłowniki regulacji głębokości 

2. Sworznie obrotowe cięgna i ramy 
wysiewającej 

5. Sworznie obrotowe ramienia 
znacznika 

9. Sworznie obrotowe składania 
skrzydeł (tył) 

 6. Siłowniki ramienia znacznika 10. Siłowniki przed-wsch 

3. Tarcze tnące / osie kółek dociskowych 7. Koła kopiujące 11. Zespół podnośnika tylnego 



 

 

H 
WYMIANA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI 

WYMIANA ZĘBA PROWADZĄCEGO 

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA  
 

WAŻNE 
JEŚLI KONIECZNE JEST WYKONANIE PRACY W CZASIE 

. 

GDY SIEWNIK JEST PODNIESIONY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE POD 
SIEWNIKIEM ZNAJDUJE SIĘ KONKRETNA PODPÓRKA 

KTÓA ZAPOBIEGA UPADKOWI SIEWNIKA POD 
WŁASNYM CIĘŻAREM. 
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 Aby zmienić ząb prowadzący, wystarczy wyjąć składaną zawleczkę i sworzeń 19 mm, wysunąć cały ząb i wymienić 
cały ząb na nowy. Zamontuj ponownie sworzeń i składaną zawleczkę. 

 

Gdy ząb jest nowy, stal zębów wystaje poza wolfram, ma to na celu ochronę wolframu podczas transportu 
nowych siewników. Po użyciu siewnik należy umieścić na drewnianych deskach w celu ochrony wolframu. 
Podczas opuszczania siewnika na twarde powierzchnie należy zachować szczególną ostrożność. 



 

 

H 
WYMIANA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI 

WYMIANA LEMIESZY 

 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA 
 

WAŻNE 
NIGDY NIE UDERZAJ W PŁYTKI Z WĘGLIKA WOLFRAMU 

MŁOTKIEM, NOSIĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE 
 PRACUJĄC Z CZĘŚCIAMI Z WĘGLIKA WOLFRAMU. 

NIGDY NIE UDERZAJ KOŁKA BLOKOWEGO MŁOTKIEM 
I NIE DZIURKUJ LUB NIE RÓN CZEGOKOLWIEK 
PODOBNEGO, GDYŻ ZNISZCZY TO SPRĘŻYNĘ. 

! ! 

NALEŻY UŻYWAĆ GOGLI OCHRONNYCH I 
RĘKAWIC 

! 
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Na nóżce wysiewającej zaczep narzędzie do wyjmowania (w zestawie) nad górną częścią lemiesza i wciśnij kołek w 
dół, uderz w górę młotkiem, aby usunąć lemiesz. Teraz po prostu wsuń nowy lemiesz w adapter szybko-złączki i 
uderzaj młotkiem w dno, aż kołek blokujący wypchnie się z powrotem. 



 

 

H 
WYMIANA ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ CZĘŚCI 

ZMIANA OSŁONY NASIENNEJ 
 

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA  
 

WAŻNE 
 

NIGDY NIE UDERZAJ W PŁYTKI Z WĘGLIKA WOLFRAMU 
MŁOTKIEM, NOSIĆ RĘKAWICE I OKULARY OCHRONNE 

 PRACUJĄC Z CZĘŚCIAMI Z WĘGLIKA WOLFRAMU. 
NIGDY NIE UDERZAJ KOŁKA BLOKOWEGO MŁOTKIEM 

I NIE DZIURKUJ LUB NIE RÓN CZEGOKOLWIEK 
PODOBNEGO, GDYŻ ZNISZCZY TO SPRĘŻYNĘ. 

! ! 
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 Aby zdjąć i ponownie założyć osłonę nasienną, odkręć nakrętkę, odkręć śrubę i pozwól, aby wąż wypadł z uchwytu, umieść nową 
osłonę w uchwycie i wciśnij śrubę z powrotem na miejsce, ponownie dokręć nakrętkę. 

 

Uwaga: użyj klucza 9/16” 
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25 psi  
(1.66 bar) 

25 psi  
(1.66 bar) 

25 psi  
(1.66 bar) 

25 psi  
(1.66 bar) 

25 psi  
(1.66 bar) 

 

 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA H 
 

CIŚNIENIE W OPONACH 

Zaleca się, aby koła kopiujące siewnika Hybrid były napompowane do ciśnienia 25 psi (1,66 bar), koła 
transportowe powinny być napompowane do 35 psi (2,3 bar), przednie koła poziomujące (jeśli są 
zamontowane) powinny być napompowane do 25 psi (1,66 bar). 

35 psi 35 psi 
(2.3 bar) (2.3 bar) 
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PRZECHPWYWANIE ZIMĄ 
 

 

 

WAŻNE 
ABY UTRZYMAĆ ŻYWOTNOŚĆ TWOJEGO SIEWNIKA, 

WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE ODPOWIEDNICH 
PODCZAS PRZECHOWYWANIA W CZASIE ZIMY.  

    

1. Opróżnij dozownik i zbiornik ze wszystkich nasion lub produktów nawozowych. (Drzwiczki należy 
pozostawić otwarte, a dozownik należy wysunąć tak, aby szczelina była jak największa, aby zapobiec 
uszkodzeniu walca przez szkodniki). 

2. Całkowicie umyj maszynę. (Unikaj elektrycznej skrzynki sterowniczej) 

3. Upewnij się, że wszystkie punkty smarowania są nasmarowane. (Patrz strony 45-47, gdzie opisano punkty 
smarowania) 

4.  Idealnie warunki przechowywania - wewnątrz budynku 



 



 



  
 

 

 

 

  

 KRAJ: 

 
 PODPIS 

KLIENTA: 
DATA
 

 

KARTA 
REJESTRACJI GWARANCJI 

Gwarancja na twój produkt Claydon rozpocznie się w dniu instalacji i będzie trwała 12 miesięcy. 
 
Otrzymuj aktualizacje dotyczące produktu, w tym aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.  
Pobierz swoje dokumenty 
Uzyskaj wsparcie 
Aby aktywować gwarancję Claydon, należy wypełnić i odesłać tę stronę, arkusz kontrolny 
gwarancji i formularz potwierdzenia: 

Dział obsługi 
Claydon Yield-O-Meter Ltd 
Bunters Road, 
Wickhambrook, 
Newmarket, 
Suffolk, 
CB8 8XY 

Możesz też wysłać wypełnione dokumenty pocztą elektroniczną na adres: 
Service@claydondrill.com 

NAZWA KLIENTA: 

NUMER TELEFONU: 

 

NUMER SERYJNY 
MASZYNY: 

DATA 
URUCHOMIENIA: 

ADRES:  

HRABSTWO:  

KOD POCZTOWY: 

 
UPEWNIJ SIĘ, ŻE  

• Po 
dostawie maszyna jest spłukana w celu usunięcia soli drogowej. 
• Usługa hydraulicznego swobodnego przepływu siewnika jest 
podłączana przed uruchomieniem siewnika. 
• Odpływ obudowy siewnika jest prawidłowo zamontowany na 
ciągniku. 

ODEŚLIJ DOKUMENT REJESTRACJI, ABY TWOJA MASZYNA ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA. 
JEŚLI TEGO NIE ZROBISZ, WSZYSTKIE ROSZCZENIA GWARANCYJNE ZOSTANĄ 

ODRZUCONE. 
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  Ja  .......................... (Imię i nazwisko przedstawiciela) 
W imieniu ............................................................  
(Nazwa sprzedawcy) przeprowadziłem rozruch 
powyższego urządzenia najlepiej jak potrafiłem i 
omówiłem co najmniej wszystkie punkty tej 
kontroli. 

 
Podpis 
Data 

   
DD MM YYYY 

 

Ja  ................................................................ (nazwa  
użytkownika końcowego) uzyskałem uruchomienie 
mojej maszyny od wykwalifikowanego 
przedstawiciela Claydon i jestem zadowolony z 
kompetencji przedstawiciela i poziomu usług, które 
otrzymałem. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą 
wszystkie szczegóły w tym formularzu są 
poprawne.  
Podpis 
Data 

   
DD MM YYYY 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

KARTA KONTROLNA ROZRUCHU 
GWARANCJI I FORMULARZ 

POTWIERDZENIA   
 

Gwarancja na twój produkt Claydon rozpocznie się 12 miesięcy od daty instalacji. 
Formularz ten musisz wypełnić wraz z Kartą Rejestracji Gwarancji przy uruchomieniu nowej maszyny Claydon, aby 
aktywować jej gwarancję. Obowiązkiem dealerów jest dopilnowanie, aby dokument rejestracyjny Gwarancji został 
wypełniony, a użytkownik końcowy podpisał go, a dokument został wysłany do Claydon. W przypadku nieobecności 
sprzedawcy obowiązkiem klienta jest odesłanie niniejszego formularza na następujący adres. 
Dział obsługi, Claydon Yield-O-Meter Ltd, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk, CB8 8XY, Wielka Brytania. 
Ewentualnie wysłać wypełnione dokumenty e-mailem na adres: Service@claydondrill.com 
 
NAZWA DEALERA DOSTR 
CZAJĄCEGO 

       

                    NAZWA KLIENTA     NUMER TELEFONU    
                              NUMER SERYJNY MASZYNY    DATA URUCHOMIENIA  DD/MM/RRRR 
          

ADRES          

HRABSTWO KRAJ KOD POCZTOWY 

ZADANIE ZAKOŃCZONE 
Klient (i każdy operator maszyny) otrzymał i przeczytał instrukcję obsługi 
Klient zna wszystkie blokady transportowe maszyny i wie, jak je prawidłowo obsługiwać. 
Ciągnik klienta ma „swobodny przepływ zwrotny” 1 cal dla wszystkich przewodów powrotnych silnika hydraulicznego. Prędkość 
wentylatora została ustawiona prawidłowo. 

Klient zamontował elektryczny kabel zasilający siewniki (czerwony i czarny kabel), który musi być podłączony bezpośrednio do 
akumulatora. 

Klient rozumie, jak prawidłowo ustawić ramiona znacznika na maszynie i wyregulować zęby znacznika. 
Klient rozumie, jak prawidłowo wymieniać redlice i osłony redlic. 
Klient rozumie, jak wyregulować dozownik(i) na maszynie, aby uzyskać prawidłowe ustawienie. 
Klient wie, jak napełniać i opróżniać kosz zasypowy. 
Klient rozumie system sterowania siewnikiem: ISOCAN / ISOBUS / Artemis / Vari-Speed / Wizard. 
Klient rozumie, jak skalibrować maszynę i inne aplikatory zamontowane na maszynie. 
Klient rozumie, jak ustawić poziom maszyny (od przodu do tyłu). 
Klient rozumie, jak ustawić poziom maszyny (od lewej do prawej). 
Klient wie, jak sprawdzić głębokość nasion i dokonać niezbędnych korekt. 
Klient wie, jak ustawić i wyregulować tylny pasek narzędzi. 
Klient rozumie, jak dostosować i ustawić znaczniki przedwschodowe (jeśli są zamontowane). 
Klient zna wszystkie punkty smarowania / konserwacji maszyny. 
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CLAYDON YIELD-O-METER LTD 
BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY  

TEL: +44 (0)1440 820 327  
EMAIL: info@claydondrill.com 

www.claydondrill.com 
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