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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: 

Service Department 
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: 

DANE 
SPRZEDAWCY: 

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 (jeśli dotyczy). 

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

mailto:service@claydondrill.com


 



    

 
Podpis  
Data 

   
DD MM RRRR 

 

 
Podpis 
Data 

   
DD MM RRRR 

 

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

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. 

 

 

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 SPRZEDAWCY  

  
NAZWA KLIENTA NUMER TELEFONU 

NUMER SERYJNY MASZYNY DATA URUCHOMIENIA DD/MM/YYYY 
  
ADRES  

  
HRABSTWO KRAJ KOD POCZTOWY  

  
ZADANIE ZAKOŃCZONE ZADANIE 

Klient (i każdy operator maszyny) otrzymał i przeczytał instrukcję obsługi   

Klient wie, jak prawidłowo ustawić głębokość roboczą ostrza.   

Klient wie, jak wyregulować docisk ostrza.   

Klient rozumie, jak ustawić poziom maszyny (od lewej do prawej).   

Klient rozumie, jak zmienić konfigurację doczepu.   

Klient wie, jak przechowywać Terrablade.   

Klient zna wszystkie punkty smarowania / konserwacji maszyny.   

mailto:service@claydondrill.com


 



  B 

INSTRUKCJA OBSŁUGI - TERRABLADE B 

 

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

Deklaracja zgodności WE 

 

Zgodnie z EN ISO 17050-1:2004 

My: Claydon Yieldometer Ltd  
z: Gaines Hall 

zgodnie z następującymi dyrektywą(ami): 

2006/42/WE  
Dyrektywa Maszynowa 

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

Numer seryjny: TB00001 - TB***** 

jest zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami poniższych dokumentów 

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

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 

Sporządzono w 
Gaines Hall  

Wickhambrook 

W dniu: 07/03/2016  

Dokumentacja techniczna maszyn jest dostępna pod adresem:  

Claydon Yieldometer Ltd 

Bunters Road  
Wickhambrook  

Newmarket, Suffolk, CB8 8XY 



C 

 

 

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

TEL: 0044 1440 820327 

K
 

K
 

K
 

A
 

A1  

Model / Modell  

Serial No / Ident. Nr.  

Year / Jahr. 

Kategoria / Kategorie 

Typ / Typ 

Numer VIN / VIN Nummer 

Max Total Weight / 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'Iden~fica~on 

2 

3 

Masses  
maximales  
admissibles 

Récep~onné le  

Par la DREAL de  

PTAC 

1 

4 

/  /2017 

Auvergene Rhône-Alpes 

K

g 

K

g 

K

 

 

 

A1  

Model / Modell  

Nr seryjny / Ident. Nr.  

Rok / Jahr. 

Maksymalna waga całkowita / Zul. Ges. Gewicht 

 
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 C 
 

Identyfikacja maszyny 

PROCEDURA ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Przy zamawianiu części zamiennych 
zawsze podawaj: 

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

Lokalizacja numeru VIN Lokalizacja tabliczki znamionowej 

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 

WYSOKOŚĆ 
TRANSPORTOW

A 

WAGA 
(OKOŁO) 

ROZŁADOWANY 

LICZBA RZĘDÓW 
ROBOCZYCH 

WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE MOCY 

(SZACUNKOWE) 
TB3 3.3M 2.6M 1.8M 450KG 10 30 

TB4 4.3M 2.6M 2.1M 475KG 14 40 

TB4.8 5.1M 2.6M 2.5M 500KG 16 48 

TB6 6.3M 2.6M 3.2M 550KG 20 60 

MTB3 3.3M 2.7M 1.3M 320KG 10 30 
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D  
WPROWADZENIE  

 

 

TERRABLADE 
 

 

Dziękujemy za zakup nowej motyki międzyrzędowej Claydon Terrablade. 

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. 

Motyka Claydon Terrablade 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 twojej maszyny. 

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



 

DC008 
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 WPROWADZENIE D 
 

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. 

 



E 

 DC003
 

DC003
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BEZPIECZEŃSTWO   
    

 Lokalizacje naklejek 



E 
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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. 

 

 

 

  
DC0039 



E 

16 INSTRUKCJA OBSŁUGI - TERRABLADE 

 
   

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 

  Unikaj kabli napowietrznych. 

 

  

     
DC0038 

 Składanie Terrablade. 

Instrukcja obsługi (składanie) 
 

 

 

DC0082 



E 
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  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 



E 

18 INSTRUKCJA OBSŁUGI - TERRABLADE 

 2. 4. 

3
 

 

1
 

5
 

 
   
BEZPIECZEŃSTWO   

    

 Przegląd maszyny 

1 .   Ko ło  kop i u j ą ce  
2 .  Sk ł adany  s i ł own i k  
3 .  O s t r z e  mo t y k i  
4 .  Uchwyt  ręczny  
5 .  Połączenia hydrauliczne 



 

! 

! 
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 POSTANOWIENIA DYREKTYWY F 
 

Postanowienia dyrektywy 
Niniejsza motyka międzyrzędowa Claydon Terrastar jest zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (patrz 
Deklaracja zgodności na początku instrukcji). 

EMISJA HAŁASU W POWIETRZU 

N/D 

OSTRZEŻENIA I UWAGI 
Poniższe ostrzeżenia i uwagi muszą być przestrzegane podczas obsługi motyki Terrablade 

• Upewnij się, że całkowita masa zestawu ciągnik / maszyna 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 ona obniżona do bezpiecznej wysokości roboczej na 
3-punktowym układzie zawieszenia, z blokami pod łącznikami. 

• Układ hydrauliczny maszyny pracuje pod wysokim ciśnieniem. Olej hydrauliczny pod ciśnieniem jest 
niebezpieczny, dlatego podłączanie / odłączanie maszyny 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 

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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2. 1. 

 

1. 

 

G  PRZYGOTOWANIE PRZED 
PRACĄ  

 

Podłączenie Terrablade do ciągnika 
Motykę międzyrzędową Claydon Terrastar można zamontować na dowolnym trójpunktowym układzie 
zawieszenia za pomocą dostarczonych sworzni. 

Mocowanie z tyłu 

Po zamocowaniu Terrablade na prawidłowej głębokości roboczej, łącznik górny należy ustawić pod kątem, 
przy którym punkt zbieżności między ramionami dźwigni górnej i dźwigni dolnych powinien opadać na 
przedniej osi. Można to osiągnąć, zmieniając punkty mocowania sworznia dźwigni górnej na ciągniku i 
siewniku. Zapewnia to stabilność i prawidłowe wykorzystanie masy narzędzia. 

1. Upper link point 
2. Upper hitch point 
3. Lower link point 
4. Lower hitch point 
5. Virtual hitch point 

3. 4. 
5. 

Mocowanie z przodu 

Po zamocowaniu Terrablade is attached na prawidłowej głębokości roboczej, cięgło górne powinno być 
ustawione pod takim kątem, aby punkt cięgła górnego Terrablade był wyżej niż punkt cięgła górnego ciągnika. 
Można to osiągnąć, zmieniając punkty mocowania sworznia górnego dźwigni w ciągniku i Terrablade. 
Zapewnia to stabilność i prawidłowe wykorzystanie masy narzędzia. 

1. Upper link point 
2. Upper hitch point 
3. Lower link point 
4. Lower hitch point 

2. 

4
. 3. 

1. Górny punkt cięgła 
2. Górny punkt zaczepu 
3. Dolny punkt cięgła 
4. Dolny punkt zaczepu 
5. Wirtualny punkt zaczepu 

1. Górny punkt cięgła 
2. Górny punkt zaczepu 
3. Dolny punkt cięgła 
4. Dolny punkt zaczepu 
 



 1. Terrablade fold connections 
2. Terrablade unfold connections 

 

DC0082 

1. 
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 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ G 
 

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 

 
2. 

Aby podłączyć Terrablade: 
1. Podłącz złącza ISO 1/2 ”(1 i 2) do składania i rozkładania do ciągnika. 

1. Podłączenia do składania Terrablade 
2. Podłączenie do rozkładania Terrablade 
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NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNI ODSTĘP DO PODŁOŻA PRZED 

SKŁADANIEM I PODCZAS TRANDPORTU ABY UNIKNĄĆ UZIEMIENIA 
MASZYNY 

  

 

  

 

G  
PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  

 

Transportowanie the Terrablade 

 Przed transportem podnieś maszynę z ziemi i złóż skrzydła całkowicie do góry. 

 

TERRABLADE NALEŻY ZAWSZE PARKOWAĆ/ZOSTAWIAC W POZYCJI 
ZŁOŻONEJ. 
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TEN MASZYNĘ NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z ZESTAWEM ŁĄCZNIKA W 

POZYCJI PŁYWAJĄCEJ   

 

 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ G 
 

Przygotowanie Terrablade do pracy 

USTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ OSTRZA 

urządzenie Terrablade zostało zaprojektowane do usuwania chwastów na poziomie wyrastających wierzchołków. 
Wymaga to od ostrza wbicia się w ziemię na 2 cm, aby skutecznie zabić chwasty. Ta 2 cm głębokość robocza jest 
osiągana poprzez pochylenie lemiesza, jego kąt i ustawienie głębokości roboczej. Tył ostrzy będzie przebiegał 
równolegle do podłoża. 

 

Nachylenie ostrza wskazane czerwoną linią spowoduje przesuwanie ostrza na powierzchnię, ostrze nie wbije 
się w ziemię, ale zamiast tego będzie ślizgać się po powierzchni. 

 

Pochylenie ostrza powyżej jest zbyt duże, tak jak przy próbie wbicia się w ziemię. Ruch będzie kontynuowany 
do głębokości, na której ostrze się wyrównuje. Może to z łatwością powodować zbytnie zagłębienie, czego 
rezultatem będą zbyt duże ruchy gleby, nieregularna głębokość i wyrywanie roślin, które mogą odrastać. 
Kluczowe znaczenie ma doprowadzenie ostrza do „ślizgu” na odpowiedniej głębokości. To w połączeniu z 
odpowiednim naciskiem, aby utrzymać ostrze w odpowiedniej pozycji, da pożądany efekt. 
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345mm 

 

Dół skrzynki 

345m m  325mm  

 

G  
PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  

 

USTAWIANIE NACISKU LEMIESZA 

Prawidłowy kąt uzyskuje się, ustawiając przednią listwę lemieszy na określonej wysokości. Aby to osiągnąć, ustaw 
przedni podnośnik w pozycji pływającej i pozwól maszynie opuścić swój ciężar na koła kopiujące, a następnie 
wyreguluj górny łącznik tak, aby sworznie łącznika podwozia były ustawione pionowo. Na koniec wyreguluj przednie 
koła kopiujące, poluzowując śruby w kształcie litery U i przesuwając w górę / w dół, aby uzyskać 345 mm do 
podstawy listwy lemieszy. Na wysokości 345 mm motyka zostanie ustawiona neutralnie na poziomie gruntu i będzie 

ocierać się o powierzchnię. 
 Aby obniżyć listwę lemieszy, skróć łącznik górny lub przesuń przedni trzpień do dolnego otworu (patrz ilustracja na 
stronie 25), dzięki czemu ostrze będzie bardziej skłonne do pracy na większej głębokości. Łącznik górny służy do 
precyzyjnej regulacji, a przedni otwór do regulacji zgrubnej. Po ustawieniu maszyny ustawienie koła 
kopiującego powinno pozostać takie samo. 



 

 

G 
USTAWIANIE NACISKU LEMIESZA 

Bardzo ważne jest ustawienie głębokości ostrza, aby usunąć chwasty przy 
wierzchołku. Zbyt wysoko ustawione ostrze, odetnie liście, a roślina 
odrośnie. Zbyt głęboko ustawione ostrze sprawi, że roślinę można 

przeszczepić, umożliwiając odrastanie. Docelowa głębokość wynosi około 2 
cm, ale może się nieco różnić w zależności od rodzaju chwastu. 

 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ 
 

 

Kołki zostaną odwrócone, gdy 
maszyna jest zamontowana z 
tyłu 

Zmienia głębokość roboczą 
lemiesza. 

Zwiększa nacisk lemiesza. 
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Docisk i głębokość lemiesza można precyzyjnie regulować za pomocą górnego łącznika przy montażu z przodu. 
Skrócenie cięgła górnego zwiększa nacisk na ostrza. Zmienia również kąt / kopanie, aby zwiększyć głębokość wnikania 
lemiesza w powierzchnię gleby. 

 
Lemiesze będą wymagały większego nacisku, gdy podłoże jest twarde; jeśli zostanie na nie wywierany zbyt mały 
nacisk, nie będą kopać w glebie. Zamiast tego będą przeskakiwać po powierzchni i nie przecinać korony chwastu. 

W deszczową pogodę i na miękkim podłożu lemiesze wymagają mniejszego nacisku. Jeśli zostanie na nie 
wywarty zbyt duży nacisk, będą się agresywnie wbijać w ziemię. Spowoduje to, że lemiesz wyrwie chwast bez 
cięcia i nie zabije go. 
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G  
PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  

 

Prowadzenie Terrablade 

MOCOWANIE Z PRZODU LUB Z TYŁU 

Terrablade można zamontować z przodu lub z tyłu za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia. Claydon 
zaleca zamontowanie Terrablade z przodu ciągnika, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. 

 

Alternatywnie Terrablade można zamontować z tyłu. Holowanie Terrablade będzie wymagało odwrócenia 
prowadnic i ponownego montażu. (Zobacz instrukcje na stronie 27) 

Tylny montaż Terrablade nie jest możliwy w przypadku serii Terrablade z „Bezstopniową regulacją” 

 



 

 

 

 

 

 PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ G 
 

MOCOWANIE TERRABLADE Z TYŁU 
 

 
UPEWNIJ SIĘ, ŻE PODCZAS PRACY NA TEJ MASZYNIE SĄ NOSZONE 

BUTY I RĘKAWICE OCHRONNE   
   

Aby zmienić orientację Terrablade z przodu na orientację tylną, wykonaj czynności pokazane poniżej. 

 

KROK 1 

Zlokalizuj koła Zdejmij mocowania zaciskowe Odłóż koła na bok 

KROK 2 

Zlokalizuj mocowania listwy narzędzi Zwolnij mocowania listwy narzędzi Obróć obie listwy 

KROK 3 

Zamień pozycje listew Dopasuj jedną listwę na raz Zabezpiecz mocowania listwy narzędzi  

KROK 4 

Ponownie zabezpiecz koła Wyrównaj koła z ostrzem motyki Terrablade można teraz zamontować z tyłu 
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H  
PRACA W POLU  

 

Użycie w polu 
Terrablade jest przeznaczony do usuwania chwastów spomiędzy wysianych pasm w każdej uprawie 
ustalonej, zimą lub wiosną, za pomocą siewnika Claydon, ale będzie również działać z innymi uprawami 
sianymi pasowo / rzędowo. Najlepszym okresem pracy jest aktywny wzrost roślin i niewielkie chwasty. 
Można go stosować jesienią, ale często lepsze efekty uzyskuje się wiosną przy zasiewach zimowych. Dzieje 
się tak, ponieważ gdy plon zacznie szybko wyrastać, będzie to ostateczna konkurencja, wysuszając 
powierzchnię, pozwalając skutecznie usuwać chwasty rosnące między rzędami. Najlepsze wyniki uzyskuje się, 
gdy następuje kilka suchych dni, co zmniejsza ryzyko przesadzania małych roślin. 

Prędkość jest ważna i będzie się zmieniać w zależności od czynników, takich jak rodzaj gleby, poziom 
kamieni i docisk lemieszy, zwykle działa dobrze z prędkością 5-10 km / h. Motyka lecąca zbyt szybko odbije 
się i będzie mniej skuteczna, potencjalnie omijając cele. Gleba powinna być wystarczająco twarda / sucha, 
aby wyrywać chwasty. Większość upraw jest bezpieczna do szybkiego odchwaszczania (pszenica GS 32) z 
niewielkimi lub żadnymi uszkodzeniami. 

Dobre opony ciągnika powodują mniejsze uszkodzenia upraw niż zużyte. W połączeniu z 
suchą glebą i szybkim wzrostem roślin ślady kół szybko znikną. 

 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, szerokość Terrablade powinna być dopasowana do szerokości siewnika i 
podążać tymi samymi ścieżkami co siewnik. Pozwala to uniknąć problemów związanych z 
niewspółosiowością operacyjną. Jednak lemiesze końcowe powinny zawsze zachodzić na siebie, a w 
niektórych przypadkach mogą nieznacznie uszkodzić końcowy rząd sąsiedniego siewu. 



 

1 2 
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 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA I 
 

PUNKTY SMAROWANIA 
Smarowanie powinno być wykonywane przy użyciu smaru z kompleksem litu 3 do wszystkich punktów 
smarowania. Przegląd punktów smarowania maszyny Terrablade można zobaczyć poniżej. 

Uwaga: Smarować co 10 godzin. Zwiększ smarowanie, gdy urządzenie jest używane w ekstremalnych warunkach 
(np. w kurzu i błocie). 

1.  Si łownik sk ładany  (Prawy) 
2.  Si łownik sk ładany  (Lewy) 
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WAŻNE 

  

! 

ABY UTRZYMAĆ ŻYWOTNOŚĆ TWOJEGO SIEWNIKA, 
WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE ODPOWIEDNICH ZALECEŃ 
PODCZAS PRZECHOWYWANIA W OKRESIE ZIMOWYM. 

 

I  
DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA  

 

PRZECHOWYWANIE ZIMĄ 

1. Umyj maszynę i poczekaj, aż wyschnie 

2. Upewnij się, że wszystkie punkty smarowania są nasmarowane. (Patrz strony 29 dla punktów smarowania)  

3. Idealne warunki przechowywania - wewnątrz budynku

 

1. 2. 3. 



  I 
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EMAIL: info@claydondrill.com 
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