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632—63 Szolnoki Nyomda, Szolnok — F. v.: Mészáros Sándor

Bevezetés
A TP—4 típusú négysoros palántaültetőgép üzemeltethető mászósebességű, hárompont-felíüggesztésű hidraulikával rendelkező U—28,
Zetor 25K HTZ traktorokkal és kifejezett kívánság esetén eszközhordozó
alvázzal.
Alkalmas:
konyhakerti növények palántáinak
káposztafélék
• paprika
paradicsom
saláta
zeller
dohány stb.
ültetésére.
Külön tartozékkal alkalmassá tehető magrépa, burgonya ültetésére
és ikersoros palántázásra.

A gép műszaki adatai
Legnagyobb hossza
1600 mm
Legnagyobb szélessége
3700 mm
Legnagyobb magassága
800 mm
Legnagyobb szélessége szállításkor
2900 mm
Súlya
327 kg
Hordozó erőgép U—28, Zetor 25K, HTZ és eszközhordozó alváz.
Kezelóik száma
4 fő
Teljesítménye 0,8 km/ó mászósebesség esetén (10% csúszással) 0,3 m
tőtávval
.
9000—10 000 palánta/óra
Burgonyából
7000—8000 szem/óra
Megjegyzés: A teljesítményt mindenkor a traktor sebessége és a
tőtáv határozzák meg.

Tartalék

alkatrészek:

2 db palántázó tárcsa
Tartozékai
4 db kardánkereszt, 1 db kezelési utasítás, 8 db palántázótárcsa,
4 db gumicső, 8 db kistárcsa
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gép főrészei:
Csőgerenda
Művel öfag
Ütemjelző készülék
Nyomjelző készültik
Palántatartó asztal
Mankókerék

db/gép

kg/db

összesen kg

1
4
1
2
1

40
52
9
14
14
14

40
208
9
28
14
28
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összesen:

327 kg

A gép kicsomagolása és összeszerelése (1. és 2. ábra)
A palántaültetőgép vasúton történő szállítás esetén kétfajta
részcsoportban érkezik.

alkat-
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1. ábra. I. Gerenda

1. Hegesztett gerenda. 2. Művelőtagtartó. 3.Palántatartó asztal. 4. Balos nyomjelző.
5. Utemjelző. 6. Jobbos nyomjelző. 7. Ultetőtárcsa.
II. Müvelőtag

8. Csatornanyitófej. 9. Nyomtakaró.
I. Gerenda.
Hegesztett gerenda (1) a rászerelt művelőtag tartókkal (2), palántatartó asztallal (3), mankókerekekkel.
Az asztalra (3) nyer felerősítést a vasúti szállításkor a 8 db ültető-

tárcsa (7), 1 db ütemjelző szerkezet (5) és 1 db jobbos (6), egy db
balos nyomjelző szerkezet (4).
II 4 db művelőtag csatornanyitófejekkel (8), nyomtakarókkal (9).
A gép asztaláról az I. pontban felsorolt alkatrészeket le kell oldani.
A tartozékok leszerelése után célszerűen fel kell támasztani a gerendát (2. ábra), hogy az a man'kókeréken (10) és a támaszon feküdjön
fel.

2. ábra. Müvelőtagok felszerelése
2. Művelőtagtartő. 10. Mankókerék.

Ezután kissé oldalra megbillentve a művelőtagot, a művelőtagtartó (2)
csapját rugó ellenében behúzva fel kell szerelni egyenként a művelőtagokat.
tjltetőtárcsák felszerelése (3. ábra)
Az ültetőtárcsa konzolok (4) fellazítása után a fogaskerekekre (5)
fel kell szerelni a támtárcsát (1), ültetőtárcsát (2), kardánházat (3).
A kardánházak közé be kell helyezni a kardánkeresztet (6) és a
gumicsövet (7). A felsorolt alkatrészek felszerelése után a konzolokat a
helyére vissza kell fordítani és a csavarokat meg kell húzni.

Az ütemjelző készüléket a gép középvonalához közel L\SO inüvelőtag
furatába kell szerelni, a rendelkezésre álló biztosítóelemmel és alátéttel
kell rögzíteni. Ügy a nyomjelzőket, mint az ütemjelzőkpl felcsapva a
gép szállítási helyzetben van.
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3. ábra. Ültetőtárcsák felszerelése.
1. Támtárcsa. 21. Ültetőtárosa. 3. Kardánház. 4. Konzol. 5. Fogaskerék. 6. Kardánkereszt. 7. Gumicső.

A palántaültetőgépei a mászósebességgel rendelkező traktor emelőszerkezetére a gerendán található 3 db rögzítő csappal kell felerősíteni.
A felerősítés után a hidra uli'ka felső tolórúdjának elállításával a művelőtagokat a talajszinthez közeleső állapotban vízszintes helyzetűre
kell hozni.

A gép beállítása munkához (4, ábra)

A növényfajtától függően a művelőtag tartó szorítóinak (2) megoldásával oldjuk a művelőtag tartókat (3) és a kívánt sortávra beállítjuk
:
azokat úgy, hogy a traktor kerekei sorközökben járjanak.

4, ábra. A gép beállítása munkához
1, Mankókerék. 2. Szorítócsavar. 3. Művelőtagtartó. 4. Lábtartó. 5. Barázdahúzó.

A palántaültetőgéppel telepíthető sortávok négy művelőtag alkalmazása esetén:
legkisebb sortáv
55 cm
legnagyobb sortáv
80 cm
Ikersoros kialakítású gépnél
az ikersor távolság

30 cm

Kevesebb művelőtagszám használata esetén különleges sortáv kombinációk is lehetségesek.
A tralktor első kéréknyomtávától íüggően a nyomjelző a vetőgépeknél alkalmazott meggondolással állítandó be, és a nyomjezők kívánt helyzete rögzítő csavarokkal biztosítandó.
A művelőtagok mélység állításakor a gerendán levő mankókereket
(1) a traktor nyomába kell helyezni és az egész gépet függőleges irányban addig kell állítani a hidraulika süllyesztésével, míg a művelőtagok
a csatlakozó öntvényeken az egy fő kezelő súlya alatti kerékbenyomódással együtt sem fekszenek fel a művelőtag tartók határolóin. Megkívánt játék a határolóknál mérve minimum 6 mm.

A fenti állítás után mind a négy művelőtagon be kell állítani a
lábtartók (4) és az üléslapok helyét a kezelők kívánsága szerint.
A gépen 70 kg-nál nagyobb testsúlyú dolgozók foglalkoztatása nem
kívánatos.
A lábtartók beállításakor a kényelmes testtartáson kívül arra kell
a főgondot fordítani, hogy a művelőtag tömörítő kerekei ne érhessenek:
a kezelők testéhez.
Különösen női kiszolgáló személyzet esetén fontos, hogy pantallót
viseljenek a dolgozók, mert a szokványos öltözék az ültetőtárcsák miatt
megsérülhet.
A barázdahúzót (5) a palántafajtáktól függően kell beállítani. Mértékadó méretet az általános fejlettségű palántáról a következőképpen,
kell megállapítani:

S. ábra. Tötávjelzö készülék beállítása
1. Rögzitó'csavar. 2. Ütemjelző láb. 3. Mérőszalag.

Gyökérzetével a palántát síklapra kell állítani, és meg kell mérnf
az alső levélcsoportig terjedő távolságot. A kapott méret lesz a mértékadó a barázda mélységhez.

Tőtávjelző készülék beállítása (5. ábra)
A két darab rögzítőcsavart (1) megoldva mind a négy darab lábat
(2) a tőtávnak megfelelően kihúzva kell állítani a kívánt tőtávot és a
mérőszalaggal (3) ellenőrzött, megfelelőnek talált méret esetén a rögzítőesavarok (1) meghúzásával a tőtávjelző helyzetét véglegesíteni kell..

A gép működése (6. ábra)
A GÉP KIEMELT ÁLLAPOTÁBAN A MÜVELÖTAGOKON'
KEZELÖK NEM TARTÓZKODHATNAK'!!
A művelőtagtartók és a művelőtagok kialakításánál a gép egyszerűsége és önsúlya érdekében, továbbá balesetvédelmi okok miatt, nem
engedhető meg, hogy a kezelők az ülésen maradjanak a gép kiemelt
helyzetében. E miatt fordulókban minden sor után a kezelőknek a
gépről le kell szállniok, felhajtani a nyomjelzőt és az ütemjelzőt. A
kezelők ismételten csak ak'kor foglalhatják el helyüket, amikor a gép
a sorkezdéshez leengedett állapotban készen áll.
A művelőtag 'tömörítő kerekéről meghajtott ültetőtárcsák (1) összesimuló része szolgál a palánták megfogására és továbbítására. A Kezelők feladata, hogy a palántatartó asztalról megfelelő palántamennyiséget balkézben tartva a tőtávjelző csengőjelére egy palántát helyezzenek az. ültetőtárcsák (1) közé oly módon, hogy azok gyökérzetükkel ahaladás irányába mutassanak.
Az ültetőtárcsa (1) a közéhelyezett palántát az ültetés helyére továbbítja és ott függőlegesen a talajba húzott barázdába engedi, ahol
a tömörítő kerekek (2) a talajt a palánta tövéhez; szorítják.
Kellő gyakorlat megszerzéséig a négy fő kiszolgáló személyzet mellé'
egy fő alkalmazása szükséges, akinek az a feladata, hogy a kimaradt,
helyeikre kézi palántázással ültesse el a növényeket.
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G. ábra. A gép működése
1. Ultetőtárcsa. 2_ Tőnyomókerék.
A gép karbantartása

A palántaültető gép forgó alkatrészeit hetenként egy alkalommal le
kell zsírozni, a palántázási idény után pedig a szennyeződésektől meg
kell tisztítani. A festés meghibásodásokat ki kell javítani.
A gépet gerendánál és a művelőtag kerekeknél alátámasztva, fedett
helyen kell idényen kívül tárolni.
Kérjük a gép felhasználóit, hogy észrevételeiket és kívánságaikat a
gép javítása és korszerűsítése céljából, szíveskedjenek közölni vállalatunkkal. Amennyiben üzembehelyezésnél nehézségekbe ütköznek, kérjük szíveskedjenek vállalatunkat telefonon, vagy tóviraitilag felkeresni,
mi készségesen szolgálunk tanáccsal, indokolt esetben pedig elküldjük
szerelőinket, akik a felmerült hibákat, kívánságukra, a helyszínen meg. szüntetik.

Telefon: Törökszentmiklós: 32.
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Pótalkatrészjegyzék
Potalkatreszrendelesnel meg kell adni:
1. a szükséges darabszámot,
2. a rendelt alkatrész rajzszámát és megnevezését.
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Pótalkatrészek
Rajzszám:

Megnevezés:

32—TP

Művelőtagtartó

36—TP

Szorítólap

40—TP

Eketartó

43—TP

Nyitóeke komplett

49—TP

Orr .
Tömörítő kerék

62—TP
G6—TP+68—TP
67—TP
75—TP

Hajtofogaskerek

Hajtott fogaskerék

76—TP
77—TP

Kistárcsa

78—TP

Kardánház

Ültetőtárcsa

83—TP

Kardán

87—TP

Közlőkerék
Csap

88—TP
116—TP

tengellyel

Csapágy

Mankókeréktartó
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32-TP

3S-TP

49-TP

S2-TP

7S-TP

-TP

43-TP
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67-TP

7S-TP

77-TP

78-TP

87-7P

8S-TP

416-TP
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