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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A géphez megrendelőinknek „Jótállási jegy"-et adunk, melynek sorszáma a gép gyári számával azonos. Kérjük megrendelőinket, a gép beszerzésénél kísérjék figyelemmel, hogy a jótállási jegyen az értékesítő szervek
bejegyezzék a gép beszerzési napját.
Vállalatunkat az üzembehelyezéstől számított 6 havi, legfeljebb azonban az átadástól (az AGROKER részére történő átadás értendő) számított
18 havi jótállási kötelezettség terheli.
Jótállási kötelezettségünk igénybevételének módja az alábbi:
Garanciális időn belül rendeltetésszerű üzemelés mellett keletkezett
meghibásodásról az üzemeltető 8 napon belül tartozik értesítést küldeni
vállalatunkhoz. Kisebb alkatrész meghibásodása esetén kérjük az alkatrészt az értesítéssel egyidőben vállalatunkhoz beküldeni. Az értesítésnek
a következőket kell tartalmaznia:
a) a jótállási jegy számát és kiállításának idejét;
b) a meghibásodás leírását;
c) a meghibásodást előidéző okok és körülmények részletes ismertetését.
Az értesítést a következő címre küldjék:
Levél esetén: Mezőgépgyár, Törökszentmiklós, Kossuth u. 89.
Távirat esetén: TÖRÖKGÉP, Törökszentmiklós.
Telefonon: Törökszentmiklós 32.
Értesítésük vétele után vállalatunk 48 órán belül nyilatkozik, hogy
a helyszínen javítja-e a meghibásodást, vagy kéri a hibás alkatrész beküldését.
A helyszíni iavítást vállalatunk 8 napon belül elvégzi, a beküldött
alkatrészt — annak beérkezésétől számított — 8 napon belül kijavítja.
Felhívjuk figyelmüket, hogy vállalatunk a beküldött, vagy bejelentett
meghibásodást akkor is kijavítja, ha a meghibásodás rendellenes üzemelés
miatt keletkezett, de akkor a javítás ellenértékét — vitás esetben döntőbizottsági eljárás után -*• leszámlázza.
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A géppel egyidejűleg szállítjuk az alábbiakat:
Tartozékok:
. Megnevezés
Rajzszám
Bordáspersely Bjeloruszhoz
219—JZ
Kezelési és karbantartási utasítás.
Tartalékalkatrészek: '
Megnevezés
.
'
Rajzszám
Kapa, jobb
809—MR
Kana, bal
810—MR

Anyag

Anyag
DK—3
„

I. A GÉP ISMERTETÉSI]
Alkalmas gyümölcsösök talajának művelésére, könnyű- és középkötött, elgyepesedett talajok fellazítására, gyomirtásra ós zöld trágya beforgatására. Előnye, hogy a magasszárú zöldtrágyát o«y művelettel összeaprítja és egyenletesen bedolgozza a talajba. A talajt álporhanyítja és
a gyomokat minden kultivátornál hatásosabban kiírtja.
A négykerékhajtásos UE—28 és Zetor-Super traktorokhoz készült, de
üzemeltethető minden szabványos hárompont függesztő szerkezettel ellátott 35—50 LE-s kerekes traktorral.
Fő szerkezeti részei: a függesztőszerkezet (1. ábra 5, 7 és 18) a gépkerettel (17), a munkavégző maró-forgórész (16), mely 6 forgó kapatartó
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1. ábra:

1. Traktor erőleadó-tengelycsonkja. — 2. Traktor bal alsó hidraulika-karja. —
3. Traktor felső hidraulika-karja. — 4. Főkardán, védőburkolattal. — 5. Bal függesztőkar. — 6. Függesztőcsap. — 7. Jobb íüggesztőkar. — íi. Kézi kar, körmös
kapcsolóhoz. — 9. Kúpkerékhajtóműház. — 10. Kapcsoló lánckcrék. — 11. Felső
tengely. — 12. Lánclehajtás burkolattal. — 13. Burkolat (védőlemez). — 14. Kapa,
jobb. — 15. Kapa, bal. — 16. Maróíorgórész. — 17. Keretcsű. — II). Függeszlőfül.
— 19. Oldallemez. — 20. Fúvott gumi mankókerék. — 21. Cnnvurorsős mélységállító szerkezet.
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tárcsára csavarozott 18 db jobb kapából (14) és 18 db bal kapából (15)
áll; a fúvott gumikerekes (20) mélységállító szerkezet (21) csavarorsóval
állítható.
A traktor tengelycsonkjáról (1) kapja hajtását a talajmaró felső tengelye (11) a főkardánnal (4) és a kúpkerékhajtóművel (9). A hajtómű
kapcsolókarjával (8) a hajtás kikapcsolható. A felső tengelyről lánclehajtással (12) történik a maró forgórész hajtása. A maröhengert védőlemez,
illetve burkolat (13) borítja.
II. MŰSZAKI ADATOK

Legnagyobb hossz
Legnagyobb szélesség
Legnagyobb magasság
Munkaszélesség
Művelési mélység max.
Maró-'forgórész (maróhenger) átmérője
Maró-forgórész (maróhenger) fordulatszáma
Munkasebesség max.
A gép súlya

1160 mm
2200 „
1160 „
' 1450 „
150 „
500 „
213/perc
5 km/óra
450 kg

III. RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁS •
III. 1. Függesztőszerkezet
_
A keretcsőre (1. ábra 17) csavarozott kétrészes függesztőállványt
(5 és 7) a felső furatába dugott függesztőcsap (6) köti be a traktor felső
hidraulika-karjához (3). A keretcsőre hegesztett két függesztőfül (18)
furataiba vagy Zetor-Super, vagy Bjelorusz MTZ—5 traktor alsó hidraulika-karjai (2) vannak bekötve. Az UE—28 traktor alsó hidraulikakarjai rövidebbek, ezért _ennél a traktornál a keresztcső függesztőfüleire
(2. ábra 10) függesztőtoldatokat (11J kell csavarozni.
III. 2. Főkardán

A főkardán kardáncsuklói tűgörgős csapágyazásúak (2. ábra 14).
Az első kardánvilla (15) bordásagyába (15/a) alkalmazott bordáspersely
(16 vagy 17) csatlakozik a traktor erőleadó tengelycsonkjához. Más bordáspersely- (16) betét kell a Super-Zetor traktorhoz és más bordáspersely 17) a Bjelorusz traktorhoz. A lemezből készült kardánvédőburkolatok (19 és 22) teleszkópszerűen összetolhatok- Golyóscsapágyak (21) rögzítik a belső burkolatot a forgó négyszögtengelyes kardánvillára (18),
a külső burkalotot pedig a négyszögcsöves kardánvillára (23). A főkardán
hátsó kardánvillája (5) és a kúpkerékhajtómű (7) tengelye közé hegesztett
biztonsági tengelykapcsoló (6) túlterhelés esetén kiold, s így véd a tengelytörés ellen.
III. 3. Hajtómű

A kúpkerekes hajtóműház (3. ábra 8) a keretcsőre (25) hegesztett
öntvénytartóhoz (26) van csavarozva. A kúpkerékpár hajtótengelyére (10)
van hegesztve a biztonsági tengelykapcsoló agya (13). A tengelykapcsoló
tartókorongja (14) a főkardán hátsó villájára (16) van hegesztve. A szorítórugók (15) által összeszorított kapcsolótárcsák (19, 20 és 21) súrlódása
biztosítja a főkardán és a hajtott tengely oldható kapcsolatát. A hajtótengely hátsó végére bordásán van rögzítve a Z=15 fogú kicsi kúpkerék (9). A hajtott tengely (6) hosszúbordás részére van rögzítve a Z=20
fogú nagy kúpkerék (7). A hajtott tengely rövidbordás részén eltolhatóan
-5

2. ábra:

1. Traktor felső hidraulika-karja. — 2. Függesztőállvány. — 3. Felső függesztőcsap. — 4. Biztosító csapszeg. — 5. Kardánvilla, hátsó. — 6. Biztonsági tengelykapcsoló. — 7. Kúpkerék-hajtómű. — 8. öntvénytartó. — I). Keretcső. — 10. Függesztőfül. — 11. Függesztő toldat. — 12. Alsó függcszt/ícsap. — 13. Traktor alsó
hidraulika-karja. — 14. Tűgörgős csapágy. — 15. KardánvJIlii, első, — 15.'a. Bordásagy. — 16. Bordáspersely Super-Zetorhoz. — 17. Borrirtsporsoly Bjeloruszhoz. —
18. Kardánvilla, négyszögtengellyel. — 19. Kardanvi'dölHirUolnt. belső. — 20. Acélházas tömítőgyűrű. — 21. Golyóscsapágy 61,212. — 22. Kimli'invedű burkolat, külső.
— 23. Kardánvilla,
é ö ö l
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3. ábra: Hajtómű.
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I. Kapcsoló lánckerék. — 2. Kapcsolóagy. — 3. Hajtott körmös tárcsafél. — 4. Kapcsoló körmös tárcsafél. — 5. Kapcsoló rugó. — 6. Hajtott tengely. — 7. Kúpkerék,
nagy, z=20. — 8. Hajtóműház. — 9. Kúpkerék, kicsi, z=15. — 10. Hajtótengely. —
II. Hajtómű előtétház. — 12. Rugótartó tárcsa. — 13. Tengelykapcsoló-agy. — 14.
Tartókorong. — 15. Szorítórugó. — 16. Hátsó kardánvilla. — 17. Kardánkereszt. —
18. Tűgörgős csapágy. — 19. Peremes kapcsolótárcsa. — 20. Külső kapcsolótárcsa.
— 21. Belső kapcsolótárcsa. — 22. Kapcsolókar. — 23. Rögzítőcsap. — 24. Szorítófül. — 25. Keresztcső. — 26. öntvénytartó. — 27. Zárócsavar.

helyezkedik el a körmös kapcsolótárcsafél (4). A kapcsolótárcsát a kapcsolórugó (5) rugóereje szorítja a kapcsoló hajtott körmöstárcsa-feléhez
(3), és tartja bekapcsolt helyeztben. A kapcsoló hajtott körmöstárcsafélhez (3) van hegesztve a kapcsolóagy (2) és a Z=18 íogú lánckerék.
A kapcsolótárcsát (.4) a traktorülés mögé nyúló kézi kapcsolókarral
(22) a rugóerő ellenében eltolhatjuk és így a •kapcsolóagy s vele együtt
a kapcsoló lánckerék hajtását megszüntethetjük.
A kézi kapcsolókar reteszkilinccsel rögzíthető.
III. 4. Felső tengely- és lánclehajtás
' A felső tengely (4. ábra 5) bal végére bordásán rögzített Z=18 fogú
kapcsoló lánckerekét (6/b) 17 tagú duplex-lánc (6/a) kapcsolja össze a körömkapcsoló ugyancsak Z=18 fogú kapcsoló lánckerekével (6). A felső
tengely jobboldali bordás végére van erősítve a lánchaitás Z=10 fogú kis
lánckereke (12). Ez a kis lénckerék IV2" osztású görgős lánccal haitja- a
maróforgórész tengelyére (16) ékelt Z=19 fogú nagy láíickereket (15).
A lánc feszítése biztosított (13). A lánchajtás zárt szekrénybe került (1, 2
és 10). A fedél (10) szerelőnyílását tömített lemezsapka (11) fedi.
III. 5. Maró-forgórész
A forgórész csőtengelye (8) az oldallemezekbe (5. ábra 14 és 20) van
ágyazva. A csőtengelyre 6 db kapatartó tárcsa (5) van hegesztve, egymástól 238 mm-es távolságokban. Mindegyik forgótárcsára 3 db „L"
alakú jobb kapa (6) és 3 db bal kapa (7) van csavarokkal rögzítve.
A maró-forgórészt a jobb bordás tengelyvégre (4) rögzített Z=19 fogú
nagy lánckerékkel (1) a lánclehajtás IV2" osztású görgős hajtólánca forgatja.
III. 6. Mélységállító szerkezet
A keréktartó (6. ábra 14) felfogólapja (14/c) a keretcső (15) karimájára
van csavarozva. A keréktartó külső csövében (14/a) a belső cső (13) függőleges irányban elmozdulhat. Az orsót (12) a kézi forgatókarral (11) forgatva, a felső csőhöz hegesztett mélységállító anya (9), s vele együtt a belső
cső (13) fel-le állítható. A mankókerék (1) tartóvillájának függőleges csapja
(3) két perselybe (4 és 6) ágyazott. A 16—4,00" méretű fúvott törpe gumiabronccsal ellátott munkókerék keréktárcsája osztott.
A jobboldali keréktartó cső hosszabb, mint a baloldali.
IV. KEZELÉSI UTASÍTÁS
IV. 1. A talajmaró alkalmazásának agrotechnikai feltételei
A talajmaró — nagy teljesítményfelvétele miatt — kötött talajon nem
üzemeltethető. Laza és középkötött talajokon a hatásosabb gyomirtás,
finomabb porhanyítás, továbbá a zöldtrágya jobb összeaprításának és
egyenletesebb bedolgozásának eszköze. Legfeljebb 15 cm mélységig használható, tehát szántás helyett nem alkalmazható.
Száraz talajban talajmarót alkalmazni tilos, a túlzott porhanyítás,
porosítás veszélye miatt. A porosítás ugyanis tönkreteszi a talaj morzsalékos szerkezetét. A talaj marás eszerint csak megfelelő nedvességtartalmú
talajokban alkalmazható, mint pl. a gyümölcsösök lombjai alatt, ahol' a
lombok árnyéka véd a teljes kiszáradástól; — kertészetekben, tőzegtalajokban, ahol a talaj szerves anyagokban dús; — gyomos és zöldtrágyának
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4. ábra: Felső tengely és lánclehajtás.

1. Oldallemez, alsó. — 2. Oldallemez, íelső. — 3. Keretcső. — 4. Csapágyháztartő.
— 5. Felső tengely. — 6. Kapcsoló lánckerék a körmöskapcsolóhoz. — 6/a. Duplex
görgőslánc %" 17 szem. — 6/b. Kapcsoló lánckerék a felső tengelyhez. — 7. Golyóscsapágy 7610. — 8. Csapágyház. — 9. Golyós zsírzó. — 10. Fedél lánclehajtáshoz.
— 11. Lemezsapka a szerelőnyílásra. — 12. Kis lánckerék iy 2 " z=10. — 13. Láncfeszítő csap. — 14. Láncfeszítő. — 15. Nagy lánckerék iy a " z=19. — 16. Tengely
a maró-forgórészhez. — 17. Csúszőtalp.
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Sil
5, ábra: Maró-forgórész.

1. Nagy lánckerék iy s " z=19. — 2. Csapágyszoritő fedél. — 3. Csapágyház. — 4.
Jobb tengelyvég, csőtengelyre hegesztve. — 5. Kapatartó tárcsa. — 6. Kapa, jobb.
— 7. Kapa, bal. — 8. Csőtengely. — 9. Bal tengelyvég. — 10. önbealló görgőscsapágy 22311. — 11. Golyós zsírzó. — 12. Csapágyfedél. — 13.-Csapágyház. — 14.
Oldallemez, bal. — 15. Keréktartó, bal. — 16. Felfögólap (kerektartohoz). — 17.
Keretcsö. — 18. Felfogólap (jobb keréktartóhoz). — 19. Keréktartó, jobb. — 20.
Oldallemez, felső.

szánt növényzetű talajokban, ahol a növényzet védi a talajt a teljes kiszáradástól.
Ugyancsak a porosítás veszélye miatt nem szabad a talajmarót
5 km/órá-nál nagyobb sebességgel járatni és ugyanazon a területen 1 évben csak egszer szabad alkalmazni.
A talaj maróval előnyösen végezhető műveletek fentiek szerint:
a) Gyümölcsösökben és széles (2, 4 m) sortávolságú szőlőkben: zöldtrágya bedolgozása és gyomirtás.
b) Kertészetekben: finom porhanyítás palántázás előtt.
c) Szántóföldeken: zöldtrágya bedolgozása,- szerves- és műtrágya bekeverése, kórok és szárak bedolgozása teljes kiszáradásuk előtt (bab-,
borsó-, kukorica- és paradicsomszár, dohánykóró, stb.).
d) Szántóföldeken tavasszal: tavaszi vetőmagágy készítése és gyomtalanítás; az ősszel mélyszántott és télen ülepedett talajok lazítása.
A talajmarásra kijelölt területről a köveket, fadarabokat és fémdarabokat el kell távolítani.
IV. 2. A gép és a traktor előkészítése a felfüggesztéshez
A gép vagy UE—28, vagy Zetor-Super, vagy Bjelorusz MTZ—5 traktorral üzemeltethető.
UE—28 traktorra való felszerelés előtt a talajmaró függesztőfüleit
(2. ábra 10) a függesztőtoldatok (11) felcsavarozásával meg kell hosszabbítani, mert az UE—28 traktor alsó hidraulika-karjai (13) rövidebbek.
Zetor-Super traktor esetén a főkardán bordás agyába (15/a) a 218—JZ/5
fajzszámú bordás perselyt (16) kell betétként rögzíteni. Minthogy törésveszély miatt a főkardán vízszintessel bezárt szöge kiemelt állapotban
nem haladhatja meg a 30°-ot, ezért a Zetor-Super traktornál a kiemelés
mértékét úgy kell határolni, hogy az alsó hidraulika-karok gömbcsuklóinak középvonala a talajszinttől 650 mm-nél magasabbra emelhető ne
legyen. Ha ez nem így van, akkor a hidraulika emelőkarjait a hornyos
tengelyről lehúzva, a szükséges osztással el kell fordítani, és új helyzetükben rögzíteni kell. Különösen fontos ez a Zetor-Super traktornál,
amelynél az erőleadó tengelycsonk forgását kiemelésnél nem lehet megszüntetni, tehát a kardán kiemelés közben is forog.
Bjelorusz MTZ—5 traktor esetén a főkardán bordásagyába (15/a) a
219—JZ rajzszámú bordás perselyt (17) kell betétként rögzíteni.
IV. 3. A gép felfüggesztése a traktorra
A talajmaró munkagépet támasztóbakokkal támasszuk alá úgy, hogy
a gép a maróhenger kapáira támaszkodjon s a mélységállító keréktartó
cső közel függőleges, 111. a hajtómű hajtótengelye közel vízszintes legyen.
A traktorral hátramenetben álljunk az így megtámasztott gép elé. A főkardánt felemelve, annak bordásagyát (2. ábra 15/a) rögzítsük a traktor
erőleadó tengelycsonkjára.
A traktor felső hidraulikakarját (1) kössük be a függesztőállvány (2)
felső furatába a függesztőcsappal (3) és biztosítsuk láncon függő csapszeggel (4). Az alsó hidraulikarokat (13) csapokkal (12) kössük a függesztőtőfül (10), ül. a függesztőtoldat (11) furataiba és szintén biztosítsuk a láncon
függő csapszegekkel.
Felfüggesztés után a gépet a hidraulikával emeljük fel és a felső
hidraulikakar hosszát a feszítőorsóval (1) úgy állítsuk be, hogy a hajtómű tengelye vízszintes legyen, ill. a főkardán hajtó és hajtott tengelycsonkjai párhuzamosak legyenek. Beállítás után a feszítőorsót ellenanyával ismét rögzíteni kell.
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6. ábra: Mélységállító szerkezet.

1. Mankókerék, fúvott gumiabronccs.al. — 2. Tartóvilla. — 3. Csap a villához. —
4. Peremes persely. — 5. Nagy persely, alsó. — 6. Persely, kicsi. — 7. Támtaftó
hüvely. — 8. Nagy persely, felső. — 9. Mélységállító anya. — 10. Távtartó gyűrű.
— 11. Forgatókar. — 12. Orsó. — 13. Belső cső. — 14. Baloldali keréktartó. —
14,'a. Külső cső. — 14/b. Tartócső. — 14/c. Felfogólap. — 15. Keresztcső. — 16. Oldallemez. —• 17. Maró-forgórész tengelye.
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Felszerelés után a traktor alsó hidraulikakarjait (13) oldalirányban
nem szabad kimerevíteni.
IV. 4. A talajmaró üzetnbehelyezése
Felszerelés után a kapcsolókar jobbraállításával a hajtást kikapcsoljuk, majd a talajmarót a hidraulikával felemeljük. A szántóföldre kiérve,
munkakezdéskor előbb leengedjük a talaj marót, közel a talajhoz, majd
bekapcsoljuk a hajtást és ezután fokozatosan engedjük a talajba. Így csökkenthetjük le az induláskor fellépő nagy igénybevételi csúcsot.
Az előző évi szántáson keresztirányban nem szabad talajmarást végezni, mert váltakozóan nagy dinamikus igénybevételek lépnek fel a
főkardánban. A maró talaj egyengető hatása is jobban érvényesül szántásirányú talaj marásnál.
•
A talajmarót 5 km/óra feletti sebességgel — a porosítás veszélye
miatt — nem szabad üzemeltetni.
. -.
Ha a talajmaró pórosít, a tr-aktorülés mögött ponyvát kell kifeszíteni, hogy a pőr~áramlását a traktorvezető felé megakadályozzuk.
A biztonsági tengelykapcsoló beállítását a IV. 5. fejezet szerint,
& kézi kapcsolókar kezelését a IV. 6. fejezet szerint, és a mélységállítást a
IV. 8. fejezet szerint végezzük.
IV. 5. A biztonsági tengelykapcsoló beállítása
, A főkardán hátsó tengelyvilJája (3. ábra 16) és a hajtómű hajtótengelye (10) között lévő csúszótárcsás (lamellás) biztonsági tengelykapcsoló
védi a gép forgórészeit a túlterhelés okozta törések ellen. A talajmaró
nagy dinamikus igénybevétele miatt fontos, hogy a szorítórugók (15) ne
legyenek túlfeszítve. Ezért a beállítást a gyár szakemberei végzik.
A szorítórugókat a gazdaságban csak akkor szabad az eredeti beállításnál jobban megfeszíteni, ha méggyőződtek arról, hogy a kapcsoló
túlterhelés ~ nélkül is kiold. Gyakori kioldás esetén előbb győződjünk
meg arról, hogy a művelési mélység nem túl mély-e, vagy a talaj nem
túl száraz-e. Csak ezután szabad a szorítórugókat megfeszíteni. Ilyenkor
ügyeljünk arra, hogy mind a hat fesztírugót azgnos mértékben feszítsük
meg (mind a 6 feszítőanyát egyforma mértékben forgassuk el. (Célszerű
a gyári megfeszítés mértékét a feszítő anyákon beszereléssel megjelölni..
IV. 6. A körmös tengelykapcsoló kezelése
A hajtómű hajtott tengelyén alkalmazott körmöskapcsolóval (3. ábra
4) a. talaj maró hajtása kikapcsolható. A kapcsolórugó (5) a kapcsolótárcsát (4) állandóan bekapcsolt helyzetében igyekszik tartani. Ebben a
helyzetben a traktor vezetőülése mögé felnyúló kézi kapcsolókar (1. ábra
8) a baloldali helyzetében áll.
A kézi kapcsolókart (22) jobbra tolva, a kapcsolótárcsát (4) a rugóerő ellenében balra toljuk és így a maró forgórész hajtását kikapcsolhatjuk.
A kézi kapcsolókar reteszkilincsét megmarkolva és -visszaengedve*,
a rögzítőcsap (23) a kapcsolókar szorítófülébe (24) ugrik és így a kapcsolót kikapcsolt helyzetében rögzíthetjük.
A talajmaró kiemelése után annaK hajtását a traktoros azonnal kapcsolja ki, a kézi kapcsolókar (1. ábra 8) jobbraállításával és kikapcsolt
helyzetben rögzítse a megmarkolt reteszkilincs elengedésével. Kikapcsolt
helyzetben ugyanis a marót nem kell magasra kiemelni, mert akadályba
13

ütközésnél a kikapcsolt maró-forgórész azon legördül. Ha azonban a traktoros a hajtást nem kapcsolja ki és a marót nem emeli elég magasra,
**rés állhat elő.
IV. 7- Mélységállítás
A mélységet a mélységállító kézi forgatókarok (6. ábra 11) forgatásával állíthatjuk. Forgatáskor a fúvott gumiabroncsos mankókerekek (1>
közelednek, ill. távolodnak a gépkerethez képest és így a talajmaró mélyebben, ill. sekélyebben mélyed a talajba.
UE—28 traktorral 6 cm-nél mélyebb talajmarást nem szabad végezni.
Homoktalajon négykerékhajtása miatt így is célszerű az UE—28 traktor
alkalmazása.
Zetor-Super és Bjelorusz MTZ—5 traktorokkal 15 cm-nél mélyebb
talaj marás — túlterheléses törés veszélye miatt — tilos.
2,4 sortávú szőlők művelésénél a mélységállító szerkezeteket, ill.
mankókerekeket mindkét oldalon le kell szerelni. A mélységet ilyenkor
csak a hidraulikával szabályozzuk.
V. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
1. Munkaidény alatt a kötéseket, csavarokat naponta meg kell vizsgálni, nem lazultak-e meg. A kenési utasítást és balesetmegelőzési utasításokat pontosan tartsuk be.
Talaj marás közben a traktorvezető legalább óránként szálljon le
a traktorról, vizsgálja meg a moró-forgórészt és az összegyűjtött, valamint felcsavarodott növényeket és egyéb anyagokat távolítsa el. Ugyanakkor óránként ellenőrizze a kaparögzítő csavarokat, a csavarlazulásokat szüntesse meg és az esetleg hiányzó csavarokat azonnal pótolja.
Naponta meg kell vizsgálni és javítani a forgórész tömítését, mert
a por bejutásával a csapágyazás tönkremegy. Ha a hajtóműházból folyik
az olaj, az acélházas tömítőgyűrűt (Simmering-gyűrűt) ki kell cserélni.
— Ha a jobboldali lehajtás iy2"-es lánca meghibásodik, előbb engedjük
le a C olajat, s csak ezután bontsuk le a fedelet (4. ábra 10) és javítsuk
meg a láncot.
Ha kardánvédő lemezburkolat behorpad, ill. deformálódik, azonnal
ki kell javítani, mert megszüntetheti a főkardán hosszirányú játékát,
s ez befeszülést okozhat.
Munkaidény alatti szünetekben a majorba hazaérve, a gépet gondosan tisztítsuk meg minden szennyeződéstől. Nézzük át a függesztőszerkezetet, hogy a függesztőcsapok nincsenek-e berágódva. A kardán
lemezburkolata nem deformálódott-e- A kardáncsuklók tűgörgői nln' csenek-e berágódva. A hajtóműnél, felső tengelynél, lánc-lehajtásnál és
maró-forgórésznél elsősorban a csapágyak töméseit ellenőrizzük a porveszély miatt, továbbá az esetleges olajszivárgást hajtóműháznál és lánclehajtás fedelénél. Mindennap vizsgáljuk meg a görgős hajtóláncokat.
A maró-forgórész kapáinak élei nem csorbultak-e ki. A mélységállító
szerkezet emelőorsói és mankókerekei jól forognak-e. A talált hibákat
javítsuk ki, a hibás részeket cseréljük ki.
2. Téli tárolás előtt a gépet fokozott gonddal tisztítsuk meg a szeny14

nyeződéstől. Szereljük szét az összes szerkezeti részeket. Minden hibás
alkatrészt cseréljünk ki, a használhatókat tisztítás és kenés után szereljük vissza. Azokat a helyeket, melyekről a festés lekopott, újra kell
festeni. A festetlen felületeket — kapákat, csavarorsókat, tengelyeket,
stb. — vékony zsírréteggel vonjuk be.
A görgős hajtóláncokat — a kenési utasítás szerinti kezelés után —
zárt, pormentes raktárban tároljuk. Zárt, pormentes raktárban kell még
tárolni a főkardánt, a kapákat és a mankókerék gumiabroncsait.
Magát a talaj marógépet összeszerelés és festés után fedett, száraz
helyen tároljuk.
VI. KENÉSI UTASÍTÁS
A kenéshez és feltöltéshez használandó anyagok: a) Ütőzsírozóban:
ZS—90 golyóscsapágyzsír, zsírzógombbal ellátott csapágyakhoz. — b)
Dobozban: ZS—90 csapágyzsír, zsírzógombbal el nem látott csavarorsókhoz és súrlódó felületekhez. — c) Kannában: G—30 gépolaj vagy bármilyen motorolaj, csuklócsapokhoz. — d) Zárt hajtóműszekrényekhez:
C—30 sebességváltóolaj. — e) Duplex kapcsolólánchoz: FG—45 jelű
„motorlánckenőanyag" elnevezésű grafitos zsír. — f) Nem szabad kenni:
A biztonsági tengelykapcsoló csúszótárcsáit (lamelláit).
a) Ütőzsírzóval golyószsírzón át 10 óránként, tehát naponta zsírzandók:
—
—
—
—
—

kardánvédőburkolat golyóscsapágyai
mankókerék agya
.
kerékvillák csapjai
felső tengely golyóscsapágya
maró-forgórész 2 csapágya

,

(7. ábra 8)
(2)(3)
(18)
(1)

b) Dobozból zsírzandók 24—30 óránként:
—
—
—
—
—
—
—

felső függesztőcsap
alsó függesztőcsapok
körmös kapcsolóvilla csapjai
.
kézi kapcsolókar rögzítő csapjai
körmös kapcsoló csúszófelületei
mélységállító orsók
keréktartócső perselyeinek csúszófelületei

-

Dobozból zsírzandók csak beszereléskor: _,
— kardáncsuklók tűgörgős csapágyai

(9)
(6)
(15)
(13)
(16)
(5)
(4)
(7)

c) Kannából olajozandók 24—30 óránként:
— kézi kapcsolókar vezetőcsapja
— kézi reteszkilincs csapjai

s

(12)
(11)

d) c—30 sebességváltó olaj nívóját naponta kell ellenőrizni és szükség szerint utántölteni:
—• a hajtóműházban
— a lánclehajtás fedeles szekrényében

(14)
(19)
15

Űj gépnél az első esztendőben kéthetenként olajcserét kell végrehajtani a hajtóműházban, mert a bejáródé- fogaskerekekről leváló fémszemcsék gyorsan szennyezik az olajat. A második esztendőtől kezdve
csak az idény elején kell friss olajjal feltölteni.

MR Talajmaró
henési utasítása

Jelmagyaráza i
O iJtözsirzoval naponta kenni,
CD dobozból zsirzando
golyószsirzón ói
beszereléskor
[ ) dobozból 30 óránként
/\ kannából olajozandó
zsirzando
30 óránként
D utasítás szerint kenni
7. ábra: Kenést ábra.
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e) Motorlánc kenőanyagban kell kezelni 100—120 üzemóránként
(kéthetenként):
— kapcsoló 17 tagú duplex hajtólánc, a két kapcsoló lánckerék
összekapcsolására
(17)
Ezt a láncot üzemközben sem olajozni, sem zsírozni nem szabad. A láncot kéthetenként szereljük le, benzinben jól mossuk ki és töröljük tisztára. A motorlánc-kenőanyagot melegítsük 60—80 C°-ra és ebbe helyezzük a tiszta láncot. A kenőanyag megdermedése előtt vegyük ki a láncot, a felesleges
kenőanyag-mennyiséget csepegtessük le és így szereljük viszsza.

f) Nem szabad kenni a következőket:
**
— A láncbehajtás 37 tagú l r 2 " görgős hajtóláncát
(20)
mert állandó olajfürdőben fut.
Meghibásodás esetén a C-olajat leengedjük, s csak ezután
bonthatjuk le a fedelet, majd a láncot. Javítás után a láncot tisztára kell mosni, visszaszerelni, majd a fedél visszaerősítése
után a szekrényt C-olajjal újra feltölteni.
— Nem szabad kenni a biztonsági tengelykapcsoló csúszótárcsáit, másnéven lamelláit
(10)
sem.
VII. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

Szigorúan tartsuk be a balesetmegelőzés és az egészségvédelem
alábbi előírásait:
1. A gép kezelését csak vizsgázott traktorvezetőre szabad bízni és
őt a munkára előzetesen ki kell oktatni.
2. A felfüggesztett gép felemelt helyzetében a gép alatt szerelni,
ill. tartózkodni tilos.
3. A gépen bármilyen állítást vagy szerelést végezni csak akkor
szabad, ha a traktor sebességváltóját 0 helyzetbe állítottuk és erőleadó
kardáncsonkját leállítjuk.
4. Felszerelés előtt a gépet állványokkal fel kell támasztani, mert
eldőlve balesetet okozhat.
5. Felszerelés után az erőleadó-tengelycsonk hajtását bekapcsolni
csak akkor szabad, ha előzőleg a kapcsoló kézikart jobbra állítjuk, tehát
a körmös kapcsolóval a maró-forgórész hajtását kikapcsoltuk.
6. A talaj marás kezdésekor a maró-forgórész hajtásának bekapcsolását (a kézi kapcsolókar balra állítását) közvetlenül a gép talajba sülylyesztése előtt kell végezni.
7. A talajból kiemelt gép forgórész-hajtását kiemelés után azonnal
ki kell kapcsolni (a kézi kapcsolókar jobbra állításával), hogy az esetleges akadályokon a maró-forgórész legördülhessen.
8. A kiemelt gépet szántóföldi akadályok esetén a megengedett legnagyobb magasságra kell kiemelni.
9. A talaj marásnál nagyobb porképződés esetén a traktorülés mögé
feszítsünk ki ponyvát, hogy a por áramlását a traktorvezető felé megakadályozza.
10. Menetközben a függesztett gépre támaszkodni vagy ráülni szigorúan tilos.
17

VIII. PÓTALKATRÉSZEK
Pótalkatrész-rendelésnél meg kell adni:
1. A szükséges darabszámot.
2. A rendelt alkatrész rajzszámát és megnevezését.
3. A gép gyártási sorszámát, amelyhez az alkatrészt rendelik.

248—JZ
402—O
404—O
406—ö
MSZ—374
MSZ—7873

MR TALAJMARÓ PÓTALKATRÉSZEK
FÖKARDÁN
Megnevezés
db/gép
Kardánvilla II. négysz. tengellyel
1
Kardánvilla III. négysz. csővel
1
1
Bordás persely Super-Zetorhoz
1
Bordás persely Bjelorusszhoz
Csapágyház, védőburkolathoz
1
furat 0 83,5
Csapágyház védőburkolathoz
furat 0 77
1
Biztosító csapszeg
1
Kardánvilla I.-hez
1
Kardánkereszt
1
Csapágypersely, tűgörgős
2
Golyós zsírzó A8 M
10 X 1
1
m m
Tűgörgő 3 X 17>
52

822—MR
793—MR
MSZ—572
MSZ—572

FÜGGESZTŐ SZERKEZET
Függesztő csap heg.
Alsó függesztő csap
Lapos folyólánc 3,4 kb 350 mm
Lapos folyólánc 3,4 kb 250 mm

Rajzszám
734—MR/1
737—MR/1
218—JZ/5
219—JZ
246—JZ/1
246—JZ/1

14—TR
17—TR
20—TR/1
22—TR/2
23—TR/2
24—TR/2
113—PGK
115—PGK
MSZ—13563
MSZ—8615

611—MR
620—MR/1
637—MR/1
644—MR
645—MR/1
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MÉLYSÉGÁLLÍTÓ SZERKEZET
Forgatókar heg.
Mélységállító orsó, gyűrűvel
Nagypersely, felső
Nagypersely, alsó
Persely, kicsi
Peremes persely
Kerékágy
Porsapka
Törpe gumiabroncsköpeny 16—4"
Törpe gumiabroncstömlő
Tömlő védőszalag 16—4"
HAJTÓMŰ
Kardánvilla heg.
Körmös kapcsoló heg.
Z=18
lánckerékkel
Kúpkerék, nagy
Körmös kapcsoló
Szorító rugó

Anyag:
A 50.
A 50.

11
11

ÖV 22
ÖV 22
A 60 H
A. Ö. 45
Cr 80
Cr 80

1
2

A 50.
A 50.

2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

A 42. 12
A 50. H
V. Öt. 5
V. Öt. 5
V. Öt. 5
V. Öt. 5
Öv. 18
A 00. 12

1

A 50. 11

1
1
1
6

Cr 80
C 15
60 S 7

11
11

Fokarafán

734-MR/i

246 -

406-0

737-MR/t

248-JZ

MSZ374

2Í8-JZ/S

402-0

&9-JZ

404-0

MSZ 7873

Függesztő szerkezet

368-FE

793-MR

MSI 572

MélységáUito szerkezet

/4-Tfí

17-TR

20-TR/i

22-TR/i '
MR

:.

19

Me/ysegallito szerkezet folyt.
1

1

20

I

>Ilit

I

23-TR/í

24-TR/f

U3-P6K

115-P6K

MSZ13563

MSZ 8615

6U-MR

620-MR/i

637-MR

6M-MR

645-MR

646-MR

647-MR

648-MR

637-MR

691-MR

803-MR

805-MR

Hajtómű

Rajzszám
646—MR
647—MR
648—MR/1
687—MR
691—MR
803—MR
805—MR/1
814—MR/1
817—MR
171—JZ/1
172—JZ/1
173—JZ/1
182—JZ 1
183—JZ
183/A—JZ
821—MR
2820—Y
404—O
406—O
MSZ—7873
MSZ—5508
MSZ—5508

Megnevezés
cIb/gép
Külső kapcsolótárcsa
3
2
Belső kapcsoíótárcsa
1
Peremes kapcsolótárcsa heg.
1
Kapcsolókarrugó
2
Betét
1
Hajtott tengely
2
Persely
1
Hajtótengely heg..
1
Kúpkerék, kicsi
1
Hajtóműház
1
Házfedél
1
Hajtóműház előtét
1
Zárófedél
' 1
Ablak
1
Menetes ablak
1
Reteszkilincs, kiemelő karhoz
1
Kapcsoló rugó
1
Kardánkereszt
(ábra a Pőkardán csoportban)
2
Csapágypersely
(ábra a Főkardán csoportban)
104
Tűgörgő 3 X lr?,8
1
Duplex görgőslánc ?\ {' X 17 tag.
1
Duplex patent szem

Anyag:
Bronz
A 60. 22
Bronz
Rugóacél II
Al. bz. 5
A 60. 11
V. öt. 45
Cr Mo 135
Cr 80
öv. 22
öv. 22
öv. 22
Öv. 22
Öv. 22
Öv. 22
Tö. k. 35
60 S 7
Cr. 80
Cr. 80

MARÓ-KERET
708—MR
782—MR
MSZ—572

Láncfeszítőcsap
Csúszótalp
Lapos folyólánc 60-as, kb. 600 mm
(ábra a Függesztőszerkezet cs.-ban)

1
1
1

A 50. 11
DK—3

1
1
1

DK—3
Cr. Mo 125
A 50. 11

FELSÖTENGELY
750—MR/1
755—MR
756—MR

Kapcsolólánckerék heg. 3 / 4 " Z=18
Felsőtengely
Lánckerék, kicsi IV2" Z=10
MARÓ-FORGÓRÉSZ

750—MR/1
807—MR
SzZ—2—14
810—MR 1
809—MR/1
MSz—5508
MSz—5508
MSz—5508

Lánckerék heg. nagy l'V' Z=19
Csapágyház
Csapágyfedél
Kapa, bal
Kapa, jobb
1
Görgős hajtólánc l /-," 37 tag.
Patent összekötő szem IV2"
Hajlított összekötő szem l W

1
2
1
18
18
1

Öv. 22
Öv. 18
DK—3
DK—3

1
1

21

Hajtómű folyt.

8M-MR

817-MR

174-JZ/f

172-JZ//

/83/A ~JZ/t

22

2H7-TE/3

2S20-Y

708-MR

782-MRu

MSZ 572

75Q-MR

755-MR

758-MR

,

MSZ 5508

Maro keret

Felső tengely

672-MR

807-MR

809-MR

8H-MR

812-MR

SzZ-Z-/4

8W-MR

MSZ5508
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