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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. 



 



      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 RRRR 

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 RRRR 

 

 

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 

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

Klient zna wszystkie blokady transportowe maszyny i wie, jak je prawidłowo obsługiwać.  

Klient zamontował przewód zasilający maszyny (7-pinowy) do ciągnika.  

Klient wie, jak prawidłowo wymieniać noże tnące  

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 ustawić i wyregulować tylny pasek narzędzi.  

Klient zna wszystkie punkty smarowania / konserwacji maszyny.  



 



  

B 
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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: Terrastar 

Numer seryjny: TS00001 - TS***** 

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

TEL: 0044 1440 820327 

Kg 

Kg 

Kg A0 

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'Iden~fica~on

2

3

Masses  
maximales 
admissibles 

Récep~onné le

Par la DREAL de

PTAC

1

4

/  /2017  

Auvergene Rhône‐Alpes 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

 

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 



INSTRUKCJA OBSŁUGI - TERRASTAR  

 

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 WYSOKOŚĆ 
ROBOCZA 

SZEROKOŚĆ 
ROBOCZA 

WYSOKOŚĆ 
TRANSPORTOW

A 

SZEROKOŚĆ 
TRANSPORTOW

A 

WAGA 
(OKOŁO) 

ROZŁADOWANY 

LICZBA ZĘBÓW 
KULTYWATORA 

WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE MOCY 

(SZACUNKOWE) 
TS 1,32M 6,3M 3,31M 2,97M 1760KG 136 150 
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D 
 

WPROWADZENIE  
 

 

 

 Dziękujemy za zakup nowego mocowanego kultywatora Claydon Terrastar. 

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. 

Kultywator Claydon Terrastar 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. 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą części Terrastar znajdującą się na końcu instrukcji obsługi w 
rozdziale J 
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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 
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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 
  Nie wchodź między ciągnik a maszynę. 

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

 

DC0034 

 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 
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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 
 Unikaj kabli napowietrznych. 

     

DC0038 

 

 Składanie Terrastar. 

Instrukcja obsługi (składanie) 

DC0051 



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 



F 
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POSTANOWIENIA DYREKTYWY   

 Przegląd maszyny 

2. 4. 6. 

 
1. 3. 5. 7. 

1.  Po łączenia hydrauliczne i elektroniczne 
2.  Uchwyt  ręczny  
3.  W i r n i k  
4.  Sk ładany  s i łown i k  
5.  Ko ło  kop iu ją ce  
6.  Wspornik świat ła ty lnego 
7.  Zęby ty lnej  brony (zestaw opcjonalny)  



 

! 

! 
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POSTANOWIENIA DYREKTYWY F 
 

Postanowienia dyrektywy 

Niniejszy Kultywator Claydon Terrastar jest zgodny 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 kultywatora Terrastar 

 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 opuszczona na ziemię na 3-punktowym 
układzie zawieszenia. 

 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. 



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

5. 3. 4. 

2.
1.

1. Terrastar fold connections 
2. Terrastar unfold connections 
3. 7  p i n  c o n n e c t i o n  p l u g  

 

 
1.  

2.  

3.  
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G 
 

PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  
 

Podłączenie Terrastar do ciągnika 

Kultywator Claydon Terrastar można zamontować na dowolnym trójpunktowym układzie zawieszenia 
zgodnym z CATIIIN lub CATIVN za pomocą dostarczonych sworzni i łożysk CATIII (brak w zestawie). 

Po zamocowaniu Terrastar 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. 

 

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I HYDRAULICZNE 

 
Aby podłączyć Terrastar: 
1. Podłącz 7-pinową wtyczkę (3) do 7-pinowego gniazda z tyłu ciągnika, używając bezpiecznego połączenia, 

tak aby kabel nie mógł zostać pochwycony lub zaczepiony. 
2. Podłącz złącza składania i rozkładania ISO 1/2 ” (1 i 2) do ciągnika. 

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

1. Podłączenia do składania Terrastar  
2. Podłączenie do rozkładania Terrastar 
3. 7-pinowa wtyczka 



  IN WORK INTRANSPORT 
In work 
pin hole In transport 

pin hole 
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PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ G 
 

Transportowanie Terrastar 

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

 

WSPORNIK ŚWIATŁA 

 
Upewnij się, że wsporniki świateł są ustawione w 
tej pozycji na czas pracy maszyny. W przeciwnym 
razie wsporniki świateł mogą ulec uszkodzeniu. 

Upewnij się, że wsporniki świateł są ustawione w 
tej pozycji do legalnego transportu. Wspornik 
światła jest regulowany, jak pokazano 

 

POŁOŻENIE WSPORNIKA ZĘBÓW TYLNYCH 

Upewnij się, że podczas transportu zęby tylnej brony nie są szersze 
niż 2,8 m. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy zęby brony są 

zamontowane na maszynie. 

PODCZAS 
PRACY 

PODCZAS 
TRANSPORTU Otwór na 

sworzeń podczas 
pracy

Otwór na 
sworzeń podczas 
transportu



50mm Depth Line 
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G 
 

PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ  
 

Przygotowanie Terrastar do pracy 

USTAWIANIE POZIOMU MASZYNY 
Aby zapewnić optymalną pracę, upewnij się, że kultywator Terrastar jest ustawiony poziomo od przodu do 
tyłu i od lewej do prawej na górnym cięgnie ciągnika. Aby potwierdzić wypoziomowanie maszyny, zaleca się, 
aby podczas obsługi maszyny przez jedną osobę druga osoba upewniała się, że maszyna jest ustawiona 
równolegle do podłoża. Optymalna głębokość robocza to 50 mm. 

 

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA 

Koła kopiujące Terrastar umożliwiają precyzyjną kontrolę głębokości lemiesza w każdych warunkach. 

Aby wyregulować koła kopiujące w Terrastar należy opuścić maszynę na ziemię i pozwolić zawieszeniu 
ciągnika na swobodne poruszanie się, górne cięgła na kołach regulacyjnych można regulować, aby ograniczyć 
maksymalną głębokość noży. Dwa punkty na każdym końcu górnego łącznika koła kopiującego mogą służyć 
jako przewodnik, aby ustawić oba koła kopiujące na tej samej wysokości roboczej. Porównaj to z dwoma 
punktami widocznymi poniżej, aby uzyskać dokładność. Zapewni to wypoziomowanie maszyny. 

 

Linia głębokości 50mm 



1. 

2. 
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PRZYGOTOWANIE PRZED PRACĄ G 
 

REGULACJA ZĘBÓW BRONY 

Wysokość i kąt tylnych zębów brony można regulować w poniższy sposób. 

Wyjmij sworzeń 1., aby wyregulować wysokość zębów tylnej brony. 

Wyjmij sworzeń 2., aby wyregulować kąt zębów tylnej brony. 

 
 Podczas pracy zęby powinny być ustawione tak, aby ich ogony były płasko do podłoża. 
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PRACA W POLU  
 

Użycie w polu 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, Claydon zaleca uruchomienie Terrastar tak, aby ostrza wbijały się w ziemię na 
głębokość 50 mm (2 ”) (patrz strona 18). Ostrza zębów przekopują podłoże i tworzą delikatną glebę, 
wyrównując pole i pozostawiając powierzchnię gleby w dużej mierze nienaruszoną, aby można było [poruszać 
się maszynami, jednocześnie zachęcając nasiona do kiełkowania i pomagając wodzie spływać z warstwy 
powierzchniowej. Nieporuszona gleba zachowa również swoje działanie kapilarne, doprowadzając wilgoć do 
strefy kiełkowania. 

Płytkie podłoże może być następnie przemieszczane przez bronę słomianą Claydon, odrywając kiełkujące 
rośliny na etapie jednego liścia, eliminując potrzebę opryskiwania, podczas gdy stan gleby umożliwia 
bronowanie. 

Kultywator Terrastar może być używany jako mechaniczny chwastownik, zmniejszając potrzebę kontroli chemicznej. 
To znacznie ułatwia pielęgnację ścierniska i ogranicza populacje ślimaków. Terrastar jest również idealny do 
mulczowania / mieszania upraw lub innych pozostałości i może być używany do wspomagania wyrównywania 
pól i tworzenia bardziej jednolitych wartw ziemi uprawnej, nie tylko na nieporuszonej glebie, ale za każdym 
innym sprzętem stosowanym w uprawach. Terrastar jest szybki i skuteczny i, podobnie jak inne maszyny z serii 
Claydon, zawiera minimalną liczbę części zużywających się, co zapewnia niskie koszty eksploatacji. 

Prędkość do przodu będzie zależeć od warunków, ale najlepiej powinna wynosić około 15 km/h (10 mil/h). 
Jest ona najlepsza do wyrównywania i intensywnej uprawy, rozbijania uniesionej gleby. 
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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 Terrastar można zobaczyć poniżej. 

Uwaga: Łożyska kół i wirników należy smarować codziennie, a sworznie i siłowniki co tydzień. Zwiększ 
smarowanie, gdy maszyna jest używana w ekstremalnych warunkach (np. Kurz i błoto). 

1. Przednie sworznie 4. Koło kopiujące 
2. Siłownik składający 5. Pasek narzędzi tylnego kultywatora 

3. Pasek narzędzi przedniego 
kultywatora 6. Tylne sworznie 
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DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA  
 

CIŚNIENIE W OPONACH 

Zaleca się, aby koła kopiujące Terrastar były napompowane do ciśnienia 21,75 psi (1,5 bar), 

Nakrętki kół należy dokręcić momentem 210 Nm 

21,75 psi 21,75 psi 
(1,5 bar) (1,5 bar) 

 



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI - TERRASTAR 27 

 

WAŻNE 
! 

ABY UTRZYMAĆ ŻYWOTNOŚĆ TWOJEGO SIEWNIKA, 
WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE ODPOWIEDNICH ZALECEŃ 

PODCZAS PRZECHOWYWANIA W OKRESIE ZIMOWYM. 

 

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA I 
 

PRZECHOWYWANIE ZIMĄ 

1. Umyj maszynę i poczekaj, aż wyschnie 

2. Upewnij się, że wszystkie punkty smarowania są nasmarowane. (Patrz strony 25 dla punktów smarowania)  

3. Idealne warunki przechowywania wewnątrz budynku 

 

1. 2. 3. 
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