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1 GENERALITĂŢI 
Acest capitol conţine informaţii despre semănătoarea dvs. şi despre manualul cu instrucţiuni de exploatare 
al acesteia. 
 

1.1 DESPRE ACEST MANUAL DE EXPLOATARE 

Valabilitate şi scop 

Acest manual cu instrucţiuni de exploatare este valabil pentru semănătorile societăţii APV cu denumirea 
de tip PS 120 M1 – PS 500 M2. 

Acest manual cu instrucţiuni de exploatare trebuie să furnizeze tuturor persoanelor, care lucrează cu 
semănătoarea, toate informaţiile necesare pentru a executa corect şi în siguranţă, activităţile menţionate 
în cele ce urmează: 

 Instalare 

 Punerea în funcțiune 

 Operare 

  Întreţinere 

 Reparare 

 Scoaterea din funcţiune, demontarea, repunerea în funcţiune, depozitarea şi eliminarea ca deşeu 

Grupul ţintă 

Acest manual cu instrucţiuni de exploatare se adresează tuturor persoanelor care manevrează 
semănătoarea: 

 Transportator 

 Personalul de montare 

 Personalul operator 

 Personalul de întreţinere şi mentenanţă 

Secţiuni ale documentului care trebuie citite obligatoriu 

Înainte de manevrarea utilajului, pentru a preveni vătămările şi daunele la acesta, se impune atât citirea, 
cât şi înţelegerea capitolului Indicaţii de siguranţă fundamentale  de la pagina 10. 

Drepturi de autor 

Drepturile de autor pentru acest manual de exploatare îi sunt rezervate producătorului: 

APV - Technische Produkte GmbH 

Centrala: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 

 

Acest manual de exploatare cuprinde prevederi şi desene de natură tehnică, a căror multiplicare integrală 
sau în extras, răspândire sau valorificare neautorizată în scopuri concurenţiale sau comunicare către terţi 
este strict interzisă. 

Distribuirea către terţi, multiplicarea acestui manual cu instrucţiuni de exploatare, valorificarea şi 
comunicarea conţinutului său sunt interzise în lipsa unei aprobări explicite în acest sens. Contravenţiile 
obligă la despăgubiri. 

Indicaţii cu privire la sfera de responsabilitate a producătorului 

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele şi defecţiunile survenite ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor din acest manual de exploatare. 
 

1.2 IDENTIFICAREA UTILAJULUI 

Identificarea univocă 

Semănătoarea se identifică univoc pe baza următoarelor specificaţii de pe plăcuţa de tip: 
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 Denumire 

 Model 

 Număr producţie 

Poziţia plăcuţei de tip 

Plăcuţa cu date tehnice se găseşte pe cadrul de oţel la mânerul de transport, peste acoperirea motorului, 
pe partea stângă.  

Reprezentarea plăcuţei de tip 

Imaginea următoare arată structura plăcuţei de tip: 

 
 

Datele de pe plăcuţa de tip au următoarea semnificaţie: 

Nr. Semnificaţie 

1 Denumire  

2 Model  

3 Număr produs/număr de serie 

4 Greutate 

5 An de fabricaţie 

1.3 SERVICE 

Service 

În următoarele situaţii contactaţi-ne la adresa noastră de service: 

 Dacă în ciuda informaţiilor furnizate în acest manual cu instrucţiuni de exploatare, aveţi întrebări 
referitoare la manevrarea semănătorii 

 Pentru comenzile de piese de schimb 

 Pentru a lansa o comandă de lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

Adresa de service 

APV - Technische Produkte GmbH 

Centrala: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 

Telefon: +43 2913 8001 

Fax: +43 2913 8002 

E-mail: service@apv.at 

Web: www.apv.at 
 

1.4 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 

Producător 

APV - Technische Produkte GmbH 

Centrala: Dallein 15 

3753 Hötzelsdorf 

AUSTRIA 
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Maşină 

Această declaraţie de conformitate este valabilă pentru următoarele utilaje: 

Semănătoare pneumatică de tip 

 PS 120 M1, PS 120 M1 D, PS 120 M1 MG 

 PS 200 M1, PS 200 M1 D, PS 200 M1 MG 

 PS 300 M1, PS 300 M1 D, PS 300 M1 MG 

 PS 500 M2, PS 500 M2 D, PS 500 M2 MG, HG 300 M1 

Directive respectate 

Aparatele şi dispozitivele opţionale îndeplinesc cerinţele următoarelor directive europene: 

Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE 

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică CEM 2014/30/UE 

Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 2014/35/UE 

Standarde aplicate 

Au fost aplicate următoarele standarde: 

EN 14018 Maşini agricole şi pentru exploatare forestieră – Semănători – Securitate 

EN 349 Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman 

EN 60204-1 Securitatea maşinilor. Echipamente electrice 

EN 953 Securitatea mașinilor – Protectori 

ISO 12100 Securitatea mașinilor; principii generale de proiectare; evaluarea și reducerea riscurilor 

ISO 13857 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate. 

2 DESCRIERE 
În acest capitol obţineţi o privire de ansamblu asupra caracteristicilor tehnice ale semănătorii. 
 

2.1 STRUCTURA ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE A SEMĂNĂTORII 

Semănătoare PS 120 M1 - PS 500 M2 

Semănătoarea cu denumirea de tip PS 120 M1 - PS 500 M2 este o semănătoare pneumatică cu acţionare 
electrică a dozatoarelor. Aceasta foloseşte la împrăştierea seminţelor pe pajişte şi teren arabil. 

 

Structura semănătorii 

    
 

Nr. Denumire Funcţie 

1 Capacul rezervorului seminţe  Acoperiţi rezervorul seminţe. 

 Protejaţi seminţele de umiditate şi impurităţi. 
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Nr. Denumire Funcţie 

2 Rezervor seminţe  Preia seminţele. 

 Conduce seminţele la agitator şi la dozator. 

3 Rola manualului de exploatare  Păstrarea manualului cu instrucţiuni de exploatare 

4 Cadru de oţel  Suspendarea şi legarea componentelor semănătorii. 

5 Placă de tablă prindere furtun  Prinde furtunurile de seminţe la cadrul de oţel. 

6.1 Suflantă electrică   Generarea de aer comprimat pentru avansul seminţelor. 

6.2 Suflantă electrică PLUS  Generarea de aer comprimat pentru avansul seminţelor. 

7.1 Acoperirea lagărelor  Acoperă accesul la agitator şi la dozator. 

7.2 Cheie hexagonală  Unealtă pentru instalarea la utilaj 

8 Jgheab de calibrare  Seminţele curg de la dozator, prin intermediul jgheabului 
de calibrare, în sacul pentru calibrare. 

9 Pârghie ajustare perie  Apasă peria mai mult sau mai puţin la dozator. 

10 Modul motor   Alimentare directă pentru suflantă electrică PLUS 

Modul de funcţionare al semănătorii 

Pentru însămânţarea seminţelor se derulează următorul proces: 

Faza Descriere 

1 Operatorul pregăteşte utilajul pentru funcţionare şi umple rezervorul seminţe cu seminţe. 

2 Operatorul activează semănătoarea prin intermediul unităţii de comandă. 
Rezultat: 

 Dozatorul se roteşte. 

 Agitatorul se roteşte. 

 Suflantă generează aer comprimat. 

3 Seminţele curg din rezervorul de seminţe, prin dozator şi sunt transportate de aerul 
comprimat, prin furtunuri, la discurile de ricoşare. 

4 Seminţele sunt împrăştiate. 

2.2 STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA SUFLANTEI HIDRAULICE 

(HG 300 M1) 

Obiectiv 

Suflantă hidraulică foloseşte la generarea aerului comprimat pentru avansul seminţelor. 

Structura suflantei 

  
 

Nr. Denumire Funcţie 

1 Senzor de turaţie  Monitorizarea turaţiei suflantei 

2 Blocul hidraulic  Reglarea/limitarea cantităţii de ulei la motorul hidraulic. 
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Nr. Denumire Funcţie 

3 Motor hidraulic  Antrenează suflanta. 

4 Benzi de măsurare 
temperatură 

 Indică temperatura motorului hidraulic. 

Modul de funcţionare al senzorilor 

Senzorul de turaţie suflantă monitorizează turaţia suflantei hidraulice. 

Imediat ce senzorul emite o eroare, urmează mesajul "Eroare suflantă" la modulul de comandă. 

Modul de funcţionare al benzilor de măsurare temperatură 

Segmentele benzilor de măsurare temperatură devin negre atunci când respectivul domeniu de 
temperatură este atins sau depăşit. 

Temperaturile peste 80° C conduc la distrugerea garniturilor de etanşare în motorul hidraulic. 

2.3 FURNITURA 
Furnitura cuprinde toate subansamblurile şi componentele furnizate în mod standard de societate APV - 
Technische Produkte GmbH. 

Poz. Cantitat
e 

Denumire 

1 1 Dispozitiv de bază 

1.1 1 Cadru de oţel 

1.2 1 Rezervor seminţe 

1.3 1 Dozator extra (accesoriu standard) 

2 1 Contraplacă 

3 8 Talere de împrăştiere cu material de fixare 

4 4 Bară hexagonală 

5 1 Rolă furtun (25 m) 

6 1 Sac pentru calibrare 

7 1 Cântar de calibrare 

8 1 Cheie hexagonală (fixată la cadrul de oţel) 

 
 

Semănătoarea pneumatică (PS) există în diferite variante. Acestea se diferenţiază prin capacitatea 
rezervorului de seminţe (120 l, 200 l, 300 l, 500 l) şi prin tipurile de materiale de împrăştiere posibile 
(seminţe, îngrăşăminte (D), microgranulat (MG)). 

Există următoarele variante ale semănătoarei pneumatice: 

 PS 120 M1, PS 120 M1 D, PS 120 M1 MG 

 PS 200 M1, PS 200 M1 D, PS 200 M1 MG 

 PS 300 M1, PS 300 M1 D, PS 300 M1 MG 

 PS 500 M2, PS 500 M2 D, PS 500 M2 MG 

 HG 300 M1 
 

2.4 DATE TEHNICE 

Date mecanice 

Variantă de aparat Mărime Valoare 

PS 120 M1 (D/MG) Capacitate max. rezervor 120 l 

Greutate 45 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 90 x 60 x 80 
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Variantă de aparat Mărime Valoare 

PS 200 M1 (D/MG) Capacitate max. rezervor 200 l 

Greutate 60 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 100 × 70 × 90 

PS 300 M1 (D/MG) Capacitate max. rezervor 300 l 

Greutate 70 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 110 × 80 × 100 

PS 500 M2 (D/MG) Capacitate max. rezervor 500 l 

Greutate 93 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 125 × 80 × 120 

 

Variantă de aparat Mărime Valoare 

Suflantă hidraulică (HG) Greutate 23 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 27 × 46 × 40 

 

Variantă de aparat Mărime Valoare 

Conducte hidraulice Lungimea conductei de presiune 6 m 

Lungimea conductei motorului < 1 m 

Lungimea conductei rezervorului 6 m 

Date referitoare la alimentarea electrică 

Valori la alimentarea de către suflantă electrică: 

Mărime 
Valoare 

Suflantă electrică Suflantă electrică PLUS 

Date de putere 12 V, 25 A 12 V, 40 A 

 

Conductorul bateriei modulului motor este echipat cu o siguranţă de 40 A.  

Modulul motorului este asigurat intern cu o siguranţă fuzibilă de 40 A. Când aceasta este înlocuită trebuie 
utilizată o siguranţă de valoare similară, însă în niciun caz nu este permis ca aceasta să aibă un curent de 
declanşare mai mare. 

Date hidraulice 

Valori la alimentarea prin intermediul suflantei hidraulice: 

Mărime Valoare 

Presiunea maximă 180 bar 

Cantitatea maximă de ulei 38 l/min 

Lăţimi de împrăştiere 

Lăţime de împrăştiere recomandată: 1 - 6 m 

Lăţimi maxime de împrăştiere: 

Tipul de acţionare Lăţime maximă de împrăştiere 

Suflantă electrică 6 m 

Suflantă electrică PLUS 12 m (cu 16 evacuări) 

Suflantă hidraulică 12 m (cu 16 evacuări) 

Suflantă priză de putere 12 m (cu 16 evacuări) 

Categorii de ataşare 

CAT I - III (numai cu suport în trei puncte) 
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3 SIGURANŢA 
În acest capitol sunt cuprinse toate condiţiile şi măsurile care asigură o exploatare în siguranţă a 
semănătorii. 
 

3.1 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ DIN ACEST DOCUMENT 

Ce sunt instrucţiunile de siguranţă? 

Instrucţiunile de siguranţă sunt informaţii care trebuie să folosească la prevenirea accidentărilor. 
Instrucţiunile de siguranţă cuprind următoarele informaţii: 

tipul pericolului 

consecinţe posibile la nerespectarea instrucţiunii 

măsuri pentru prevenirea accidentărilor 

3.2 PREVEDERI DE SIGURANŢĂ DE BAZĂ 

Grupul ţintă pentru aceste prevederi 

Aceste prevederi se adresează tuturor persoanelor, care manevrează semănătoarea. 

Sensul acestor prevederi 

Prin aceste prevederi trebuie să se asigure că toate persoanele, care manevrează semănătoarea se 
informează temeinic asupra pericolelor şi măsurilor de siguranţă şi că respectă instrucţiunile de siguranţă 
din manualul cu instrucţiuni de exploatare şi cele care se află pe semănătoare. Dacă nu respectaţi aceste 
prevederi, riscaţi vătămări corporale şi daune materiale. 

Utilizarea manualului de exploatare 

Respectaţi următoarele prevederi: 

 Citiţi în întregime capitolul Siguranţa şi capitolele referitoare la activitatea dvs. Trebuie să înţelegeţi 
aceste conţinuturi. 

 Păstraţi manualul cu instrucţiuni de exploatare în apropierea semănătorii pentru a fi disponibil oricând 
pentru o consultare ulterioară. În acest scop există un compartiment care este montat la semănătoare. 

 Predaţi şi manualul cu instrucţiuni de exploatare atunci când predaţi semănătoarea unui terţ. 

Manevrarea semănătorii 

Respectaţi următoarele prevederi: 

 Este permis să manevreze semănătoarea numai persoanelor care corespund cerinţelor stabilite în 
acest manual cu instrucţiuni de exploatare. 

 Nu utilizaţi utilajul dacă sunteţi obosit sau sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.  

 Utilizaţi semănătoarea numai conform destinaţiei prevăzute. 

 Nu utilizaţi semănătoarea în niciun caz pentru alte scopuri posibile, ce par evidente. 

 Luaţi toate măsurile de siguranţă indicate în acest manual de cu instrucţiuni de exploatare şi pe 
semănătoare. 

 Nu efectuaţi nicio modificare la semănătoare, de exemplu, prin demontarea unor piese sau montarea 
unor piese neautorizate. 

 Pentru înlocuirea pieselor defecte utilizaţi numai piese de schimb originale sau piese standardizate, 
aprobate de producător. 

Obligaţiile beneficiarului faţă de personal 

Ca beneficiar trebuie să vă asiguraţi cu privire la următoarele aspecte: 

 Personalul îndeplineşte cerinţele corespunzătoare activităţii sale. 

 Personalul a citit şi înţeles acest manual cu instrucţiuni de exploatare înainte de a utiliza 
semănătoarea. 

 Sunt respectate prevederile în vigoare în ţara de dumneavoastră cu privire la siguranţa la locul de 
muncă. 
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Procedura în caz de accidente 

Semănătoarea este astfel proiectată şi construită încât personalul să poată lucra cu ea fără a fi pus în 
pericol. În ciuda luării tuturor măsurilor, în circumstanţe nefavorabile se poate ajunge totuşi la accidente, 
care nu sunt previzibile. 

Respectaţi din principiu instrucţiunile de operare ale întreprinderii dvs. cu privire la accidente. 

Informaţii suplimentare pe tema 

 Utilizarea conform destinaţiei a semănătoarei la pagina 11 

 Cerinţe faţă de personal la pagina 11 

 Pericole şi măsuri de siguranţă la pagina 14 
 

3.3 UTILIZAREA CONFORM DESTINAŢIEI PREVĂZUTE 
Semănătorile pneumatice de tipul PS 120 până la PS 500 folosesc la împrăştierea pe câmpul liber a 
seminţelor ce au caracteristici şi mărimea bobului de samanta diferite. 

Utilajele sunt proiectate exclusiv pentru utilizarea uzuală la lucrări agricole. Este permisă utilizarea numai 
a seminţelor acelor sortimente de cereale care sunt prevăzute de producător şi sunt specificate în 
manualul cu instrucţiuni de exploatare. Pentru diferitele tipuri de cereale sunt prevăzute şi trebuie aplicate 
dozatoare diferite, dacă este cazul trebuie înlocuite. O variantă de execuţie a semănătorii protejată în mod 
deosebit contra coroziunii poate fi utilizată şi cu un dozator prevăzut în acest scop la împrăştierea 
îngrăşămintelor (utilizare conformă cu destinaţia). 

Orice altă utilizare este considerată ca neconformă cu destinaţia. Pentru daunele rezultate din aceasta 
producătorul nu îşi asumă responsabilitatea, utilizatorul îşi asumă singur riscul.  

În utilizarea conform destinaţiei se încadrează şi respectarea condiţiilor de exploatare, întreţinere şi 
mentenanţă prescrise de producător.  

Trebuie respectate prevederile de prevenire a accidentelor admise, precum şi toate celelalte reguli 
recunoscute de tehnica siguranţei şi medicina muncii.  

Modificările arbitrare efectuate la aparat exclud orice responsabilitate a producătorului pentru daunele 
consecvente ale acestei acţiuni. 
 

3.4 CERINŢE PENTRU PERSONAL 
Proprietarul este răspunzător ca aparatul să fie utilizat, întreţinut şi reparat numai de către persoane care 
sunt familiarizate cu el şi sunt instruite referitor la pericole. Acest fapt trebuie controlat la intervale regulate 
de timp de către proprietar. 

Predaţi mai departe altor utilizatori toate instrucţiunile de siguranţă. 

Calificarea 

Persoanele care manevrează semănătoarea trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

Personal Activităţi Calificare necesară 

Societatea de transport  Transportul semănătorii de la o 
întreprindere la alta 

 Experienţă în transportul 
maşinilor 

 Calificarea unei societăţi 
specializate în transportul 
maşinilor 

Transportatorii  Transportul aparatului în 
perimetrul întreprinderii 

 Operatorul stivuitorului 

 Experienţă în manevrarea 
mijloacelor de ridicare adecvate 

Montator  Instalarea şi punerea în funcţiune 
a semănătorii 

 Mecanic calificat 

Reglor  Reglarea semănătorii  Experienţă în domeniul agricol 

 Experienţă în manevrarea 
semănătorii 
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Personal Activităţi Calificare necesară 

Operator  Operarea semănătorii în timpul 
utilizării 

 Curăţarea semănătorii 

 Personal auxiliar instruit 

 Permisul de conducere 
corespunzător  

Personal de întreţinere  Executarea lucrărilor de 
întreţinere 

 Executarea lucrărilor de reparare 

 Mecanic calificat 

Societate care se 
ocupă de eliminarea 
deşeurilor 

 Eliminarea ca deşeu a 
semănătorii 

 Personal care se ocupă de 
eliminarea ca deşeu 

 

 

 

3.5 ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE 
Personalul trebuie să fie dotat cu următorul echipament individual de protecţie şi să poarte echipamentul 
de protecţie când este necesar: 

 Protecţie auditivă 

 mască pentru gură 

 Încălţăminte de siguranţă cu talpă antiderapantă 
 

3.6 DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ 

Semnificaţia dispozitivelor de siguranţă 

Semănătoarea dispune de dispozitive de siguranţă care protejează utilizatorul de pericole. Toate 
dispozitivele de siguranţă trebuie verificate obligatoriu înainte de fiecare utilizare a semănătorii la prezenţă 
şi funcţionalitatea.  

Amplasarea dispozitivelor de protecţie 

Imaginea indică amplasarea dispozitivelor de siguranţă: 

 

Funcţia dispozitivelor de siguranţă 

Dispozitivele de siguranţă au următoarele funcţii: 

Nr. Denumire Funcţie 

1 Acoperirea lagărelor Protejează la prinderea cu mâna în agitatorul care funcţionează. 
 

Scop 

Panourile de avertizare de pe semănătoare avertizează cu privire la locurile de pericol. Plăcuţele de 
avertizare trebuie să fie întotdeauna prezente şi bine identificabile. 

Vedere de ansamblu 

Tabelul arată toate panourile de avertizare care sunt montate pe semănătoare şi semnificaţia acestora. 
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Aspectul plăcuţei Semnificaţia plăcuţei 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor proiectate 
necontrolat în exterior! 

În timpul funcţionării menţineţi o distanţă suficientă 
faţă de utilaj. 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor mobile! 

Lucraţi numai cu acoperirile montate. 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor în rotaţie! 

Exploataţi aparatul numai cu acoperirea montată. 

 

Înainte de punerea în funcţiune, citiţi şi acordaţi 
atenţie manualului cu instrucţiuni de exploatare! 

 

Înaintea lucrului cu aparatul citiţi şi respectaţi 
manualul cu instrucţiuni de exploatare! 

În caz de operare eronată pot surveni vătămări 
grave. 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor în rotaţie! 

Nu apucaţi cu mâna în piesele aflate în rotaţie. 

În cazul lucrărilor la aparat deconectaţi aparatul şi 
decuplaţi-l de la alimentarea cu curent electric. 

 

Precauţie la fluidele ce ies cu presiune înaltă! 

 

Utilizaţi protecţie auditivă! 

 

Suprafeţe fierbinţi! 

Nu atingeţi! 

 

Menţineţi o distanţă suficientă faţă de suprafeţele 
fierbinţi! 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor în rotaţie! 

Menţineţi distanţă suficientă faţă de piesele în 
rotaţie. 
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Aspectul plăcuţei Semnificaţia plăcuţei 

 

Pericol de vătămare din cauza pieselor în rotaţie! 

Când aparatul funcţionează menţineţi închise 
dispozitivele de protecţie. 

 

Utilizaţi protecţie auditivă! 

 

3.7 PERICOLE ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

Vedere de ansamblu 

Semănătoarea este astfel construită încât utilizatorul să fie protejat de toate pericolele evitabile rezonabil. 
Condiţionat de scopul semănătorii mai există riscuri reziduale, pentru a căror evitare trebuie să luaţi măsuri 
de precauţie. 

În cele ce urmează aflaţi tipul acestor riscuri reziduale şi efectul lor. 

Transport 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de strivire din cauza 
greutăţii aparatului 

La ridicarea şi aşezarea 
aparatului 

Permiteţi transportarea aparatului 
numai personalului calificat în 
acest scop. 

Instalare 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de strivire din cauza 
greutăţii aparatului 

La ridicarea şi aşezarea 
aparatului 

Permiteţi transportarea aparatului 
cu stivuitorul cu furcă sau 
transpaletul numai personalului 
calificat în acest scop. 

Pericol de alunecare, împiedicare 
şi prăbuşire 

La montarea aparatului la un 
aparat de prelucrare a solului sau 
la tractor 

Executaţi lucrările de pe trepte 
stabile, purtând încălţăminte de 
protecţie, antiderapantă. 

Reglarea 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de vătămare din cauza 
pieselor mobile 

La reglarea cantităţii de 
împrăştiere, care trebuie să aibă 
loc la dozator cu acoperirea 
detaşată 

Reglarea cantităţii de împrăştiere 
este permisă a fi efectuată numai 
conform manualului cu 
instrucţiuni de exploatare de 
către persoane şcolarizate în 
acest scop. 

Pericol de vătămare din cauza 
pieselor mobile în cazul 
conectării accidentale a 
aparatului 

La activarea agitatorului, care 
trebuie să aibă loc la dozator cu 
acoperirea detaşată 

Deconectaţi şi scoateţi de sub 
tensiune aparatul, pentru a evita 
neapărat o demarare neaşteptată 
a aparatului. 
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Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol din cauza pieselor 
defecte ale aparatului 

La utilizarea aparatului Aparatul trebuie reverificat 
înainte de fiecare utilizare cu 
privire la ruperi, fisuri, puncte de 
frecare, scurgeri, şuruburi slăbite, 
vibraţii, zgomote şi 
funcţionalitate. 

Întreţineţi aparatul în mod 
regulat. 

Pericol de vătămare din cauza 
ieşirii uleiului 

La punerea în funcţiune a 
suflantei hidraulice 

La punerea în funcţiune nu este 
permis niciunei persoane să se 
afle în zona periculoasă. Utilizaţi 
echipament de protecţie. 

Funcționarea 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de vătămare din cauza 
pieselor în rotaţie 

La manevrele efectuate la aparat 
în timpul funcţionării sale 

Menţineţi închise obligatoriu 
acoperirile agitatorului în timpul 
funcţionării. 

Pericol de vătămare din cauza 
seminţelor proiectate necontrolat 
în exterior 

În timpul împrăştierii seminţelor. Trebuie acordat atenţie 
permanent, ca nicio persoană să 
nu staţioneze în zona de 
împrăştiere a aparatului. 

Pericol de alunecare, împiedicare 
şi prăbuşire 

La manevrele efectuate la aparat 
în timpul funcţionării sale 

Accesaţi zona aparatului numai 
pe la trepte uscate, stabile, cu 
încălţăminte de siguranţă 
antiderapantă. 

Nu este permisă utilizarea 
aparatului pe timp de ploaie sau 
furtună. 

Vătămarea auzului din cauza 
zgomotului aparatului 

La utilizarea aparatului Utilizaţi protecţie auditivă. 

Pericol de intoxicare sau 
asfixiere din cauza tipurilor de 
seminţe toxice 

În timpul împrăştierii seminţelor. La manipularea tipurilor de 
seminţe toxice purtaţi protecţie 
gură-nas. 

Curăţarea 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de asfixiere sau 
intoxicaţie în cazul tipurilor de 
seminţe toxice 

La curăţarea aparatului cu aer 
comprimat 

La manipularea tipurilor de 
seminţe toxice purtaţi protecţie 
gură-nas. 

Întreţinerea şi repararea 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Lucrări de întreţinere executate 
greşit sau incomplet în cazul 
vizibilităţii reduse 

În condiţii de iluminare slabă Întreţinerea trebuie efectuată cu 
ajutorul iluminării, dacă este 
cazul. 
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4 TRANSPORT, INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 
În acest capitol aflaţi ce etape de lucru trebuie parcurse la instalarea şi punerea în funcţiune a semănătorii 
şi ce trebuie făcut şi respectat în acest proces. 

4.1 FIXAREA SEMĂNĂTORII LA UN APARAT DE PRELUCRARE A 

SOLULUI 

Scop 

Pentru utilizarea pe câmp semănătoarea poate fi fixată la un aparat de prelucrare a solului precum, de 
exemplu, un cultivator sau o ţesală. Fixarea trebuie să fie montată individual. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea 
de sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

 Aparatul de prelucrare a solului este proiectat pentru ataşarea semănătorii – Informaţii în acest scop 
se preiau de la producătorul aparatului de prelucrare a solului. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Contraplacă 

 Şuruburi Ø > 10 mm, clasa de rezistenţă 8.8 sau mai înaltă 

 Fixări cu autoasigurare (piuliţe) 

 Mijloc de ridicare care este adecvat pentru respectiva masă a variantei de aparat, în acest scop vedeţi 
Date tehnice la pagina 8. 

Vedere de ansamblu 

  
 

Nr. Denumire 

1 Contraplacă 

2 Semănătoare 

3 Aparat de prelucrare a solului 

Procedură 

Astfel fixaţi semănătoarea la un aparat de prelucrare a solului: 

Pas Descriere 

1 Fixaţi contraplaca (1) la aparatul de prelucrare a solului (3). 

Contraplaca trebuie să stea paralel faţă de sol, atunci când aparatul de prelucrare a solului se 
află în poziţie de lucru.  
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Pas Descriere 

2 Aşezaţi semănătoarea (2) cu un mijloc de ridicare pe contraplacă (1). 

3 Fixaţi semănătoarea (2) cu şuruburi şi piuliţe pe contraplacă (3). 
 

4.2 FIXAREA SEMĂNĂTORII LA UN TRACTOR 

Scop 

Pentru utilizarea pe câmp semănătoarea poate fi fixată direct la un tractor. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea 
de sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

 Tractorul este proiectat pentru ataşarea semănătorii – Informaţii în acest sens se preiau de la 
producătorul tractorului. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Componentă adecvată pentru fixare (de ex. kit de ataşare braţ superior sau încărcător în trei puncte) 

 Şuruburi M 12, clasa de rezistenţă 8.8 sau mai înaltă 

 Fixări cu autoasigurare (piuliţe) 

 Mijloc de ridicare care este adecvat pentru respectiva masă a variantei de aparat, în acest scop vedeţi 
Date tehnice la pagina 8 

Vedere de ansamblu 

 
 

Nr. Denumire 

1 Kit de ataşare braţ superior 

2 Semănătoare 

Procedură 

Astfel fixaţi semănătoarea la un tractor cu ajutorul kitului de ataşare braţ superior: 

Pas Descriere 

1 Fixaţi kitul de ataşare braţ superior (1) cu şuruburi şi piuliţe la semănătoare (2). 

2 Fixaţi braţul superior (1) cu şuruburile la tractor. 

3 Deplasaţi semănătoarea (2) cu mijlocul de ridicare către tractor şi montaţi braţul superior la 
suportul braţului superior. Cu ajutorul contraplăcii prindeţi fix semănătoarea la şina de 
ancorare. 
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4.3 MONTAREA TALERELOR DE ÎMPRĂŞTIERE LA APARATUL DE 

PRELUCRARE A SOLULUI 

Scop 

Talerele de împrăştiere sunt pentru ca să fixeze la locul corect furtunurile prin care curge materialul de 
însămânţare şi să distribuie seminţele. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Talere de împrăştiere 

 Arbore hexagonal 

 Şuruburi 

 Şaibe de reazem 

 Cleşte 

 Cheie hexagonală 

Procedura de montare a arborelui hexagonal 

Astfel montaţi talerele de împrăştiere la aparatul de prelucrare a solului. 

Pas Descriere Explicaţie/ilustraţie 

1 Cu cleştele îndoiţi în jos la 80° eclisele laterale a 
talerelor de împrăştiere. 

Rezultat: 

 

2 Distribuiţi talerele de împrăştiere uniform pe 
întreaga lăţime de lucru a aparatului de prelucrare 
a solului. Distanţa maximă a talerelor de 
împrăştiere: 75 cm 

 

3 Împingeţi arborele hexagonal prin ambele găuri de 
formă hexagonală prevăzute în acest scop în 
eclisele laterale ale tablelor de împrăştiere. 

 

4 Fixaţi talerele de împrăştiere la arborele hexagonal 
cu ajutorul şuruburilor şi şaibelor de reazem livrate. 

Rezultat: 

 

5 Fixaţi la aparatul de prelucrare a solului arborele 
hexagonal echipat cu talere de împrăştiere la o 
distanţă de 40 cm faţă de sol. 

 

6 Racordaţi furtunurile la talerele de împrăştiere, 
vedeţi în acest scop Racordarea furtunurilor la 
pagina 19. 
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4.4 RACORDAREA FURTUNURILOR 

Scop 

Furtunurile conduc materialul de însămânţare de la semănătoare la ogor. Înainte de prima punere în 
funcţiune, furtunurile trebuie tăiate la dimensiune şi montate la talerele de împrăştiere şi semănătoare. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Rolă furtun 

 Sculă de tăiere 

 Cheie hexagonală sau cheie Torx 

Procedură 

Astfel racordaţi furtunurile la semănătoare: 

Varianta 1 (Standard PS şi MG): 

Pas Descriere Ilustraţie 

1 Cu scula de tăiere tăiaţi opt bucăţi de lungimea 
respectiv adecvată, din rola de furtun. 

 

2 Slăbiţi uşor şuruburile de prindere (1) de la tabla de 
prindere cu o cheie hexagonală cu deschiderea 
SW17. 

 

3 Introduceţi capetele furtunului în piesele de trecere 
(2) până la opritor. 

4 Strângeţi fix şuruburile de prindere (1). 

Varianta 2 (îngrăşăminte, 16 evacuări): 

Pas Descriere Ilustraţie 

1 Tăiaţi bucăţi pentru fiecare piesă de trecere de 
lungimea respectiv adecvată cu o sculă de tăiere 
din rola de furtun. 

 

2 Slăbiţi uşor şuruburile de prindere (1) la tabla de 
prindere cu o şurubelniţă Torx. 

 

3 Introduceţi capetele furtunului în piesele de trecere 
(2) până la opritor. 

4 Strângeţi fix şuruburile de prindere (1). 

 

Astfel racordaţi furtunurile la aparatul de prelucrare a solului respectiv la talerele de împrăştiere: 

Pas Descriere Ilustraţie 

1 Treceţi capătul furtunului prin decupajul din eclisa 
mare (3) a talerului de împrăştiere şi împingeţi 
colierul de fixare (4) pe furtun. 

2 Conduceţi capătul furtunului prin decupajul din 
eclisa mică (5) a talerului de împrăştiere. 
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Pas Descriere Ilustraţie 

3 Montaţi colierul de fixare (4) la discul de ricoşare 
(5). 

În acest proces montaţi astfel colierul de fixare,  

 încât degetul de reţinere se află între furtun 
şi colierul de fixare. 

 încât ea să fie fixată de către cârligul degetului 
de reţinere. 

 
 

4.5 ŞICANĂ DE TABLĂ PENTRU AER 

Scop 

Şicana de tablă pentru aer conduce aerul de la suflantă peste dozator. În cazul seminţelor de granulaţie 
grosieră precum măzăriche, mazăre sau fasole furajeră (vicia faba) trebuie îndepărtată şicana de tablă 
pentru aer pentru a evita deteriorări la dozator. Suplimentar la seminţele de granulaţie grosieră trebuie 
utilizat un dozator Flex pentru a evita deteriorările la dozator respectiv seminţe. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Cheie hexagonală 

 Şurubelniţă Torx TX30 

Procedură 

Astfel îndepărtaţi şicana de tablă pentru aer: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Desfaceţi şuruburile hexagonale (2) de la jgheabul 
de calibrare (1). 

 

2 Îndepărtaţi jgheabul de calibrare.  

3 Desfaceţi şuruburile Torx (3) şi îndepărtaţi şicana 
de tablă pentru aer (4). 
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4.6 RACORDAREA SUFLANTEI HIDRAULICE (HG) 

Scop 

Suflanta hidraulică foloseşte utilizării la lăţimi de lucru de până la 12 m sau pentru cantităţi mai mari de 
împrăştiere de ex. grâu. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Sistemul hidraulic este depresurizat pe partea tractorului şi a aparatului. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Fişa cuplajului sau mufa cuplajului (la prima punere în funcţiune) 

Vedere de ansamblu 

  
 

Nr. Denumire 

1 Blocul hidraulic 

2 Supapă de reglare a debitului 

3 Mufa cuplaj (alternativ) 

4 Ștecăr cuplă 

5 Conductă retur 

6 Conductă de presiune 

Procedură 

Astfel racordaţi suflanta hidraulică: 

Pas Descriere 

1 Închideţi complet supapa de reglare a debitului (2) la blocul hidraulic (1). 

2 Conectaţi conducta de retur (5) (marcată galben, BG4) fără reducţie cu racordul de retur al 
sistemului hidraulic al tractorului. 

La prima punere în funcţiune: Detaşaţi închiderea din material plastic de la conducta de retur 
şi conectaţi fişa cuplajului (4) sau mufa cuplajului (3) cu conducta de retur. 

3 Conectaţi conducta de presiune (6) (marcată roşu, BG3) cu racordul de presiune al sistemului 
hidraulic al tractorului. 

4.7 RACORDAREA SUFLANTEI ELECTRICE PLUS 

Scop 

Suflanta electrică PLUS foloseşte utilizării la lăţimi de lucru de până la 12 m sau pentru cantităţi mai mari 
de împrăştiere a de ex. grâu. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 
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 Utilizarea suflantei electric PLUS cu o unitate de comandă 5.2 (versiune hardware: începând de la 
14.2, versiune software: începând de la 1.28) sau un Isobus (versiune hardware: începând de la 
CC16WP, versiune software: începând de la V3.0.0).  

 Alimentarea electrică este întreruptă. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Set cabluri tractor, cablu aparat 

Procedură 

Astfel racordaţi modulul motor la suflanta electrică PLUS: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Montaţi setul de cabluri al tractorului (1) cu ajutorul 
panoului de tablă suport în apropierea racordurilor 
hidraulice din spate. 

 

2 Conectaţi capătul roşu al cablului (2) la polul Plus 
al bateriei tractorului. 

3 Conectaţi capătul negru al cablului (3) la polul 
Minus al bateriei tractorului. 

 

Pas Descriere Explicaţie 

4 Conectaţi cablul de alimentare al curentului electric 
(5) dintre modulul motorului (4) şi setul de cabluri 
al tractorului (1). 

 

5 Conectaţi cablul aparatului (6) cu modulul de 
comandă (7).  

 

6.1 5.2 Unitate de comandă: Selectare PLUS electric 
în meniul 1. Motor suflantă. 

 

6.2 Isobus: Selectare Suflantă electrică PLUS în 
meniul Suflantă PS. 

 

5 FUNCȚIONAREA 
Din acest capitol aflaţi cum puteţi regla corect şi ajusta în timpul funcţionării semănătoarea şi cantitatea 
fluxului de seminţe. 
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5.1 REGLAREA SUFLANTEI HIDRAULICE (HG) 

Scop 

Suflanta hidraulică generează un curent de aer care transportă seminţele prin furtunuri, la discurile de 
ricoşare. 

Presiunea şi debitul necesar al aerului depind într-o mare măsură de seminţe (tipul şi greutatea), de 
cantitate, de lăţimea de lucru şi de viteză. O dată exactă pentru reglarea corectă a suflantei nu este din 
acest motiv posibilă şi trebuie determinată prin încercări pe câmp! Valorile orientative pentru reglarea 
suflantei le găsiţi în tabelul de reglare pentru supapa de reglare debit. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Suflanta hidraulică este racordată, vedeţi şi Racordarea suflantei hidraulice (HG) la pagina 21. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Niciuna 

Vedere de ansamblu 

 
 

Nr. Denumire 

1 Blocul hidraulic 

2 Supapă de reglare a debitului 

Procedură 

Astfel reglaţi suflanta hidraulică: 

Varianta 1 (pompă constantă - la tractor cantitatea de ulei nu este reglabilă): 

Pas Descriere 

1 Închideţi complet supapa de reglare a debitului (2) la blocul hidraulic (1). 

2 Punerea în funcţiune a suflantei (turaţia motorului tractorului ca la regimul de utilizare pe 
câmp). 

3 Reglaţi turaţia suflantei cu supapa de reglare debit (2) la blocul de comandă. 

Varianta 2 (Pompa de reglare - la tractor cantitatea de ulei reglabilă): 

Pas Descriere 

1 Deschideţi complet supapa de reglare a debitului (2) la blocul hidraulic (1). 

2 Închideţi complet supapa de reglare a debitului la tractor (treceţi cantitatea de ulei la zero). 

3 Puneţi în funcţiune suflanta şi o aduceţi la turaţia de suflantă dorită (creşteţi lent cantitatea de 
ulei). 

Tabel de reglare pentru supapa de reglare a debitului 

(valabil la o temperatură a uleiului de cca. 50°C) 

Lăţime de lucru 3 m 

Seminţe Cantitate Presiune Turație 

Seminţe fine 5 kg/ha 5 bar 1400 rot/min  
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Seminţe fine 30 kg/ha 15 bar 2900 rot/min 

Seminţe grosiere 50 kg/ha 18 bar 3000 rot/min 

Seminţe grosiere 100 kg/ha 19 bar 3100 rot/min 

 

Lăţime de lucru 6 m 

Seminţe Cantitate Presiune Turație 

Seminţe fine 5 kg/ha 8 bar 1550 rot/min 

Seminţe fine 30 kg/ha 20 bar 3300 rot/min 

Seminţe grosiere 50 kg/ha 21 bar 3400 rot/min 

Seminţe grosiere 100 kg/ha 22 bar 3500 rot/min 

 

Lăţime de lucru 12 m 

Seminţe Cantitate Presiune Turație 

Seminţe fine 5 kg/ha 10 bar 1650 rot/min 

Seminţe fine 30 kg/ha 35 bar 4000 rot/min 

Seminţe grosiere 50 kg/ha 39 bar 4200 rot/min 

Seminţe grosiere 100 kg/ha 41 bar 4300 rot/min  
 

5.2 REGLAREA ŞI AJUSTAREA CANTITĂŢII DE ÎMPRĂŞTIERE 

Scop 

Reglarea cantităţii de împrăştiere pe care semănătoarea o distribuie în timpul procesului de însămânţare, 
are un efect hotărâtor asupra rezultatului însămânţării. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Niciuna 

Procedură 

Astfel reglaţi cantitatea de împrăştiere şi o ajustaţi: 

Pas Descriere 

1 Efectuaţi proba de calibrare, pentru a determina cantitatea actuală de împrăştiere, vedeţi în 
acest scop Efectuarea probei de calibrare la pagina 25. 

2 Dacă este cazul întreprindeţi măsurile pentru adaptarea cantităţii de împrăştiere. 

Măsurile adecvate sunt: 

Selectaţi dozatorul, vedeţi în acest scop Selectarea dozatorului potrivit la pagina 25. 

Selectarea presiunii periei, vedeţi în acest scop Reglarea presiunii periei la pagina 29. 

Adaptare lăţimii de lucru, vedeţi în acest scop Montarea talerelor de împrăştiere la aparatul 
de prelucrare a solului la pagina 17. 

Adaptaţi viteza tractorului. 

Calcularea cantităţii de împrăştiere 

Cantitatea de împrăştiere permite să fie determinată prin calcul cu următoarea formulă: 

 

 
StM: cantitatea de împrăştiere în kg/min 
m(dor.): cantitatea de împrăştiere dorită în kg/ha 
v(tractor): viteza tractorului în km/h 
b(lucrare): lăţime de lucru în m 
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5.3 REGLAREA CANTITĂŢII FLUXULUI DE SEMINŢE (PROBĂ DE 

CALIBRARE) 

Scop 

La o probă de calibrare este stabilită cantitatea de seminţe pentru o anumită suprafaţă. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Sac pentru calibrare 

 Cheie hexagonală 

Procedură 

Astfel efectuaţi o probă de calibrare: 

 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Desfaceţi şuruburile hexagonale (2) de la jgheabul 
de calibrare (1). 

 

2 Luaţi jgheabul de calibrare din ancorare şi îl rotiţi la 
180°. 

 

3 Montaţi din nou jgheabul de calibrare rotit la 
semănătoare. 

Rezultat: 

 

4 Suspendaţi sacul pentru calibrare la jgheabul de 
calibrare. 

 

5 Selectaţi presiunea adecvată a periei, vedeţi 
Reglarea presiunii periei la pagina 29. 

 

6 Conectaţi modulul de comandă.  

7 Porniţi programul de calibrare al semănătorii, vedeţi 
în acest scop Manualul cu instrucţiuni de 
exploatare al modulului de comandă. 
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5.4 SELECTAREA DOZATORULUI POTRIVIT 

Scop 

Cu selectarea dozatorului corect care se potriveşte tipului de seminţe se îmbunătăţeşte considerabil 
rezultatul însămânţării. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Niciuna 

Tabelul dozatoarelor disponibile 

Selectaţi din următorul tabel dozatorul ce se potriveşte scopurilor dvs.: 

Echiparea de serie Echiparea de serie Seria D 

    

fb-f-fb-fb GGG fb-f-fb-fb fb-Flex20-fb 

 Muștar 

 Facelia 

 Iarbă 

 Cereale 

 Îngrăşământ sub 
formă de 
microgranule 

 Muştar 

 Facelia 

 Îngrăşământ sub 
formă de 
microgranule 

 Mazăre 

 Fasole 

 

procurabile opţional 

    

fb-fb-ef-eb-fb fb-efv-efv-fb ffff GB-G-GB 

 Mac  Rapiţă  Hrişcă 

 Muştar 

 Creson 

 Hrișcă 

 Ridiche 

 

procurabile opţional 

   

fb-Flex20-fb Flex40 fb-fv-fv-fb 
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procurabile opţional 

 Mazăre 

 Fasole 

 Niprală 

 Măzăriche 

 Îngrăşăminte 

 Mazăre 

 Fasole 

 Niprală 

 Măzăriche 

 Îngrăşăminte 

 Trifoi 

 Creson 

 

ATENŢIE! Trebuie acordată atenţie selectării unei combinaţii de roţi de însămânţare astfel încât reglajul 
dozatorului să se situeze în cazul ideal, între 20 % şi 80 %, la modulul de comandă. Astfel este garantată 
şi la împrăştierea în funcţie de viteză, la viteze foarte scăzute, respectiv crescute, o reglare ulterioară bună 
şi un transport omogen al seminţelor! 
 

5.5 ÎNLOCUIREA DOZATORULUI 

Scop 

Cu montarea dozatorului potrivit se îmbunătăţeşte considerabil rezultatul însămânţării. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea 
de sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

 Rezervorul seminţe este gol, vedeţi în acest scop Golire rezervor seminţe la pagina 34. 

 Dozatorul potrivit este selectat şi este la dispoziţie, vedeţi în acest scop Selectarea dozatorului 
potrivit la pagina 25. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Cheie hexagonală 

Vedere de ansamblu 

Accesul la acţionarea agitatorului şi scula necesară: 

  
 

Nr. Denumire 

1 Acoperirea lagărelor 

2 Suport cheie hexagonală 

3 Piuliţe de capac 

4 Curea de antrenare 

5 Flanşă lagăr 
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Nr. Denumire 

6 Piuliţe randalinate 

Procedură 

Astfel înlocuiţi dozatorul: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Luaţi cheia hexagonală din suport (2).  

2 Desfaceţi piuliţele capacului (3) de pe acoperirea 
lagărelor (1). 

 

3 Detaşaţi acoperire lagărelor (1).  

4 Îndepărtaţi cureaua de antrenare (4).  

5 Desfaceţi piuliţele randalinate (6).  

6 Detaşaţi flanşa lagăr (5). Rezultat: 

 

7 Scoateţi dozatorul. 

INDICAŢIE: În acest proces pot cădea în afară 
resturi de material de însămânţare. 

 

8 Introduceţi noul dozator în cadrul de oţel cu fusul 
liber al arborelui înainte. 

 

9 Rotiţi dozatorul până când pana de ajustare a 
motoreductorului înclichetează în canelură 
dozatorului. 

 

10 Ajustaţi flanşa lagăr cu pana sa de ajustare în 
canelura dozatorului. 

 

11 Strângeţi fix de mână piuliţele randalinate la flanşa 
lagăr. 

 

12 Aşezaţi cureaua de antrenare peste ambele role de 
transmisie. 

 

13 Adaptaţi acoperirea lagărelor pe cele 2 tije filetate 
şi strângeţi fix piuliţele capac cu cheia hexagonală. 

 

14 Reverificaţi dozatorul la mobilitatea uşoară, vedeţi 
în acest scop Verificarea mobilităţii uşoare a 
arborelui la pagina 28. 
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5.6 VERIFICAREA MOBILITĂŢII UŞOARE A DOZATORULUI 

Scop 

După fiecare montare respectiv înlocuire a dozatorului, acesta trebuie să fie reverificat la mobilitatea sa 
uşoară. Această verificarea se derulează printr-un control auditiv. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Rezervorul seminţe este gol, vedeţi în acest scop Golire rezervor seminţe la pagina 34. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 niciuna 

Procedură 

Astfel verificaţi mobilitatea uşoară a dozatorului: 

Pas Descriere 

1 Conectaţi semănătoarea. 

2 Efectuaţi control auditiv. 

3 Dacă zgomotul dozatorul ce funcţionează este neobişnuit de puternic sau neuniform, desemnaţi 
service-ul de întreţinere şi reparaţii, vedeţi în acest scop Desemnare Service la pagina 5. 

 

5.7 REGLAREA PRESIUNII PERIEI 

Scop 

Cu pârghia de ajustarea a presiunii periei este reglată presiunea periei pe dozator. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă (pas) de lucru vă sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi 
materiale: 

niciuna 

Vedere de ansamblu 

 
 

Nr. Denumire 

1 Pârghie ajustare perie 

2 Scala de reglare 

Procedură 

Astfel reglaţi presiunea periei: 
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Pas Descriere 

1 Trageţi pârghia de ajustare a periei (1) din scala de reglare. 

2 Conduceţi pârghia periei în poziţia dorită şi o depuneţi în canelura potrivită a scalei de reglare. 

În acest proces sunt valabile următoarele reguli de orientare: 

 Creşterea presiunii periei la seminţe fine până la -5. 

 Micşorarea presiunii periei la seminţe mai grosiere până la +4. 
 

5.8 UMPLEREA REZERVORULUI SEMINŢE 

Scop 

Rezervorul seminţe stochează seminţele care trebuie împrăştiate. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Seminţe 

Vedere de ansamblu 

 
 

Nr. Denumire 

1 Capacul rezervorului seminţe 

2 Rezervor seminţe 

Procedură 

Astfel umpleţi rezervorul seminţe: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Rotiţi capacul (1) în sens antiorar pentru a deschide 
rezervorul seminţe. 

 

2 Umpleţi seminţele în rezervorul seminţe (2).  

3 Rotiţi capacul (1) în sens orar pentru a închide 
rezervorul seminţe. 
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5.9 DEZACTIVAREA AGITATORULUI 

Scop 

Utilizarea agitatorului este necesară numai la tipurile de seminţe, care au tendinţa de a forma punţi sau la 
seminţele care sunt foarte uşoare (de ex.: la ierburi). 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

 Cheie hexagonală 

 Curea de antrenare 

Vedere de ansamblu 

  
 

Nr. Denumire 

1 Acoperirea lagărelor 

2 Suport cheie hexagonală 

3 Piuliţe de capac 

4 Agitator 

5 Dozator 

Procedură 

Astfel dezactivaţi agitatorul: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Deschideţi acoperirea lagărelor (1). 

Pentru aceasta desfaceţi piuliţele capacului (3) 
cu cheia hexagonală. 
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Pas Descriere Explicaţie 

2 Desfaceţi cureaua de antrenare (7) de pe roata 
de antrenare a dozatorului (8) şi roata de 
antrenare agitator (6) şi le păstraţi. 

 

3 Închideţi acoperirea lagărelor (1).  

5.10 AFIŞAJE LA MODULUL MOTOR  

Scop 

La modulul motor este afişată starea suflantei.  

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

Niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Utilizarea suflantei electrice PLUS cu o unitate de comandă 5.2 sau Isobus  

Vedere de ansamblu 

 
 

Nr.  Denumire Semnificaţie 

1 Lampă de control Suflantă suprasolicitată LED luminează roşu, atunci când unul dintre 
motoare este solicitat prea mult timp în domeniul 
de limită. 

2 Lampă de control Suflanta nu este 
racordată 

LED luminează roşu în caz de cablare 
defectuoasă. 

Dacă se exploatează numai cu o suflantă, trebuie 
racordate la această suflantă ambele conducte de 
racordare. 

3 Lampă de stare suflantă Dacă este realizată alimentarea tensiunii, LED-ul 
luminează verde. 

Procedură 

Astfel utilizaţi modulul motor: 
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Pas Descriere 

1 Modulul de comandă emite mesajul de eroare Eroare (suflantă)!. 

2 Verificaţi afişajul la modulul motorului. 

3 Remediaţi respectiva defecţiune conf. punctului 6. 

6 DEFECȚIUNI 
În acest capitol găsiţi informaţii despre remedierea defecţiunilor, care pot surveni în timpul funcţionării. 
 

6.1 PREZENTARE GENERALĂ A DEFECŢIUNILOR 

Problemă Cauză Remediere 

Atunci când arborele antrenare al 
motoreductorului se roteşte 
dozatorul nu se roteşte împreună 
cu acesta. 

Penele de ajustare au căzut de pe 
arborele de antrenare. 

Lipiţi pene de ajustare noi. 

Furtunurile de seminţe sunt 
obturate 

Turaţia suflantei prea redusă. Reverificaţi turaţia suflantei şi 
dacă este cazul, măriţi-o. 

Emiterea mesajului de eroare 
Eroare (suflantă)! la modulul de 
comandă, la modulul motor, 
luminează roşu lampa de control 
E01 (Suflantă suprasolicitată). 

Unul dintre motoare respectiv 
ambele a/au funcţionat prea mult 
timp în domeniul de limită. 

 Verificaţi capacul de calibrare, 
respectiv montaţi-l. 

 Verificaţi dacă sunt montate 
toate furtunurile de 
însămânţare. 

 Îndepărtaţi din suflantă 
corpurile străine sau similare. 

 Verificaţi suflanta la mobilitate 
uşoară. 

Emitere mesaj de eroare Eroare 
(suflantă)! la modulul de 
comandă, lampa de control 
luminează roşu la modulul motor 
E02 (suflantă neracordată). 

Cablare defectuoasă.  Verificaţi cablarea. 

 Dacă se exploatează numai cu 
o suflantă, trebuie racordate la 
această suflantă ambele 
conducte de racordare. 

 

Informaţii despre alte defecţiuni găsiţi în manualul de exploatare a respectivului modul de comandă. 

Dacă problema nu a putut fi remediată, vă rugăm să vă adresaţi producătorului. Informaţii în acest sens le 
găsiţi la Desemnare Service la pagina 5. 

7 CURĂŢAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 
Din acest capitol aflaţi cum să curăţaţi, să întreţineţi semănătoarea şi cum să vă comportaţi în cazul 
deteriorărilor sau a defectării al utilajului. 
 

7.1 DECONECTAREA ŞI SCOATEREA DE SUB TENSIUNE A 

SEMĂNĂTORII 

Scop 

Orice deschidere a capacului buncărului solicită întreruperea alimentării electrice respectiv hidraulice. 

Lucrările de remedierea erorilor, de reglare iniţială şi de întreţinere solicită frecvent ca semănătoare să fie 
deconectată de la alimentarea curentului. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 
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niciuna 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Niciuna 

Vedere de ansamblu 

  
 

Nr. Denumire 

1 Conectorul/fişa de alimentare a curentului electric a modulului motor (numai la suflanta electrică 
PLUS) 

Procedură 

Astfel deconectaţi şi scoateţi de sub tensiune semănătoarea: 

Pas Descriere 

1.1 5.2 Unitate de comandă: scoateţi prin tragere conectorul pentru alimentarea curentului electric 
din modulul de comandă  

şi 

la suflanta electrică PLUS trageţi suplimentar conectorul de alimentare a curentului electric a 
modulului motor la semănătoare. 

1.2 Isobus: separaţi ştecărul de priza tractorului. 
 

7.2 GOLIREA REZERVORULUI SEMINŢE 

Scop 

Înainte de curăţare sau scoaterea din funcţiune trebuie îndepărtate din rezervorul seminţe seminţele 
rămase în semănătoare. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a semănătorii la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Niciuna 

Procedură 

Astfel goliţi rezervorul seminţe: 
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Pas Descriere Explicaţie 

1 Desfaceţi şuruburile hexagonale (2) de la jgheabul 
de calibrare (1). 

INDICAŢIE: Şuruburile sunt îmbinate cu jgheabul 
de calibrare prin intermediul inelelor de siguranţă. 

 

2 Luaţi jgheabul de calibrare din ancorare şi îl rotiţi la 
180°. 

 

3 Montaţi din nou jgheabul de calibrare rotit la 
semănătoare. 

 

4 Porniţi programul de golire al modulului de 
comandă, vedeţi în acest scop manualul cu 
instrucţiuni de exploatare al modulului de comandă. 

 

 

7.3 CURĂŢAREA SEMĂNĂTORII 

Scop 

Semănătoarea trebuie curăţată cu regularitate în interior şi la exterior pentru a garanta o funcţionare 
impecabilă, de durată. În cazul curăţării necorespunzătoare se poate ajunge la formarea de germeni din 
cauza reziduurilor de seminţe. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, vedeţi în acest scop Deconectare şi scoatere de sub 
tensiune semănătoare la pagina 33. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

Pentru această etapă de lucru sunt necesare următoarele componente, mijloace auxiliare şi materiale: 

Aparat aer comprimat 

Lavetă umedă 

Procedură 

Astfel curăţaţi semănătoarea: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Goliţi rezervorul seminţe, vedeţi în acest scop 
Golirea rezervorului seminţe la pagina 34. 

 

2 Demontaţi dozatorul, vedeţi în acest scop Înlocuire 
dozator. 

 

3 Pentru deschidere rotiţi capacul rezervorului 
seminţe în sens antiorar. 

 

4 Curăţaţi interiorul semănătoarei şi traseele 
seminţelor cu ajutorul aerului comprimat. 
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Pas Descriere Explicaţie 

5 Curăţaţi exteriorul semănătoarei cu o lavetă 
umedă. 

 

 

7.4 CONTROLUL FURTUNURILOR HIDRAULICE 
Dispuneţi verificarea anuală a tuturor furtunurilor hidraulice de către un specialist autorizat. Intervalele de 
reverificare ce trebuie respectate sunt reglementate, dacă este cazul, de legile şi reglementările regionale. 

Toate furtunurile hidraulice trebuie înlocuite conform DIN 20066 cel târziu după 6 ani. 
 

7.5 REPARAREA ŞI REPUNEREA ÎN STAREA DE FUNCŢIONARE 
În cazul unei defectări sau deteriorări a semănătorii adresaţi-vă producătorului. Informaţii în acest sens le 
găsiţi la Desemnare Service la pagina 5. 

 

8 SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE, DEPOZITAREA ŞI 

ELIMINAREA CA DEŞEU 
Din acest capitol aflaţi cum să scoateţi semănătoarea din funcţiune, cum să o depozitaţi pe o perioadă mai 
îndelungată şi cum să o eliminaţi ca deşeu. 
 

8.1 SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE A SEMĂNĂTORII 

Scop 

Pentru ca semănătoarea să-şi păstreze funcţionalitatea şi după o pauză de funcţionare mai îndelungată, 
este important să se întreprindă măsuri preventive pentru depozitare. 

Procedură 

Astfel pregătiţi semănătoarea pentru depozitare: 

Pas Descriere 

1 Îndepărtaţi complet seminţele din semănătoare. 

2 Curăţaţi semănătoarea la exterior şi interior, vedeţi în acest scop Curăţarea semănătorii la 
pagina 35. 

3 Amplasaţi pârghia de reglare a periei la poziţia "+4". 

4 Depozitaţi semănătoarea uscat, pentru a evita formarea de germeni în interiorul aparatului. 
 

8.2 DEPOZITAREA SEMĂNĂTORII 
La depozitarea semănătorii trebuie acordat atenţie următoarelor:  

 Maşina trebuie depozitată uscat şi protejată la intemperii pe o bază plană şi consolidată, pentru ca să 
nu îşi piardă capacitatea funcţională nici la o perioadă mai lungă de depozitare.  

 Asiguraţi stabilitatea aparatului contra răsturnării sau deplasării necontrolate.  

 Nu este permis să plasaţi sau să depozitați nimic pe mașină.  

 Echipamentul trebuie parcat și depozitat întotdeauna într-o zonă securizată pentru a preveni o punere 
în funcțiune neautorizată.  

 

8.3 ELIMINAREA CA DEŞEU 
Eliminarea semănătorii ca deşeu trebuie efectuată în conformitate cu prevederile locale de eliminare a 
maşinilor ca deşeuri. 
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9 ANEXĂ 

9.1 ACCESORII 

9.1.1 SENZOR NIVEL 

Acest senzor poate fi echipat ulterior la PS 120/200/300 M1. 

Condiţia preliminară este funcţionarea cu un modul de comandă 1.2, 5.2 sau 
6.2. 

Acesta măsoară cantitatea de seminţe care mai există în rezervor şi 
declanşează o alarmă la modulul de comandă dacă în rezervor se află prea 
puţine seminţe. Senzorul poate fi adaptat la respectivele seminţe şi ca 
intensitate. Aceasta se reglează prin intermediul şurubului mic cu cap 
crestat din spatele senzorului. 

 

Număr de comandă; 

Nr. art. 04000-2-269 

 

9.1.2 PRELUNGITOR CABLU (6-PINI) 

Dacă din cauza lungimii maşinii de prelucrare a solului şi/sau din cauza 
structurii aparatului, cablul aparatului montat în fabricaţia de serie de 6 m 
devine prea scurt respectiv pentru a da posibilitatea unei pozări practice a 
cablului se poate comanda acest cablu prelungitor de 2 m sau 5 m ca 
accesoriu. 

 

Număr de comandă; 

2 m: nr. art. 00410-2-148 

5 m: nr. art. 00410-2-149 
 

9.1.3 KIT DE ATAŞARE BRAŢ SUPERIOR PS 120-500 

Cu kitul de ataşare braţ superior (suport în trei puncte) puteţi suspenda 
PS 120/200/300 M1, PS 500 M2 la un trei puncte CAT 1 - CAT 3. 
 

Număr de comandă; 

Nr. art.: 04000-2-114 
 

 

9.1.4 KIT CONVERSIE SUFLANTĂ ELECTRICĂ PLUS 

Cu acest kit de conversie puteţi modifica suflanta electrică sau hidraulică a 
unei PS într-o suflantă electrică PLUS.  

 

Număr de comandă:  

Nr art.: 04000-2-882 
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9.2 SCHEMA DE RACORDARE 

9.2.1 GENERALITĂŢI 

Suflantă electrică: 

 
 

Suflantă hidraulică: 

 
 

Pin Număr Descriere  Culoare Secţiune (mm2) 

1 

1.1.1 Suflantă Albastru 4 

1.1.2 Suflantă PLUS Albastru 0,5 

1.1.3 Senzor turaţie suflantă Maro 0,34 

1.2 Senzor nivel de umplere Maro 0,34 

1.3 Cablul aparatului Albastru 4 

1.4 
Motor arbore dozator de 

însămânţare 
Negru 1,5 

2 2.1.1 Suflantă Maro 4 
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Pin Număr Descriere  Culoare Secţiune (mm2) 

2.1.2 Suflantă PLUS Maro 0,5 

2.3 Cablul aparatului Maro 4 

3 

3.3 Cablul aparatului Albastru 2,5 

3.4 
Motor arbore dozator de 

însămânţare 
roşu 1,5 

4 

4.1.1 Suflantă PLUS Gri 0,5 

4.1.2 Senzor nivel de umplere Albastru 0,34 

4.2.1 Senzor nivel de umplere Albastru 0,34 

4.2.2 Senzor turaţie suflantă Albastru 0,34 

4.3 Cablul aparatului Gri 0,75 

4.4 Comutator de calibrare Maro 0,75 

5 
5.1 Senzor nivel de umplere Alb 0,34 

5.3 Cablul aparatului Maro 0,75 

6 

6.1.1 Suflantă PLUS Negru 0,5 

6.1.2 Senzor turaţie suflantă Negru 0,34 

6.3 Cablul aparatului Negru 0,75 

6.4 Comutator de calibrare Negru 0,75 

 

Lungimea de dezizolare 10 mm! 

 

9.2.2 PS CU ISOBUS 

Suflantă electrică:  
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Suflantă hidraulică:  

 
 

Număr Descriere  Culoare 
Secţiune 

(mm2) 
Funcţie 

1.1 Cablul aparatului 
Roşu-
galben 

2,5 

Dozator PWM 
1.2 

Motor arbore dozator de 
însămânţare 

Negru 1,5 

1.3 Cablul aparatului Roşu-verde 2,5 

3.1 Cablul aparatului Negru 2,5 

Masă 3.2 
Motor arbore dozator de 

însămânţare 
roşu 1,5 

3.3 Buton de calibrare Negru 0,75 

4.1 Cablul aparatului roşu 0,75 

+12 V alimentare senzori 

4.2.1 Modul motor Albastru 0,5 

4.2.2 Senzor turaţie suflantă Maro 0,34 

4.3 Senzor nivel de umplere  Maro 0,34 

4.4 Encoder (codificator) roşu 0,34 

5.1 Cablul aparatului Negru 0,75 

Senzor masă 

5.2.1 Modul motor Gri 0,5 

5.2.2 Senzor turaţie suflantă Albastru 0,34 

5.3 Senzor nivel de umplere  Albastru 0,34 

5.4 Encoder (codificator) Negru 0,34 

6.1 Cablul aparatului Maro 0,75 
PWM suflantă electr. 

6.2 Modul motor Maro 0,5 

7.1 Cablul aparatului Gri-galben 0,75 
Intrare stadiu suflantă 

7.2.1 Modul motor Negru 0,5 



 
 

41 

Număr Descriere  Culoare 
Secţiune 

(mm2) 
Funcţie 

7.2.2 Senzor turaţie suflantă Negru 0,34 

8.1 Cablul aparatului 
Albastru-
galben 

0,75 
Intrare buton de calibrare 

8.3 Buton de calibrare Maro 0,75 

9.1 Cablul aparatului Alb-galben 0,75 Intrare senzor nivel de 
umplere 9.3 Senzor nivel de umplere I Alb 0,34 

10.1 Cablul aparatului Alb-verde 0,75 Rezervă 

11.1 Cablul aparatului 
Maro-
galben 

0,75 
Intrare turaţie dozator 

11.2 Encoder (codificator) Maro 0,34 

12.1 Cablul aparatului Maro-verde 0,75 Rezervă 

 

Lungimea de dezizolare: 10 mm 

 

9.3 SCHEMA HIDRAULICĂ 

 

Poz. Descriere 

A G ½" (racord filetat XGE 15 LR-ED) 

Lungime furtun max. 1 m 

pe partea motorului racord B 

B G ½" (racord filetat XGE 15 LR-ED) 

Lungime furtun max. 1 m 

pe partea motorului racord A 

P G ½" (racord filetat XGE 18 LR-ED) 

Lungime furtun max. 6 m 

Conector/fişă cuplaj BG3 

marcat roşu 

Debit cantitativ max. 80 l/min 

Presiune max. 220 bari 

T G ¾" (racord filetat XGE 22 LR-ED) 

Lungime furtun max. 6 m 

Conector/Fişa cuplajului (sau mufa cuplaj) 
BG4 

marcat galben 

  

9.4 MOMENTE DE ROTAŢIE 
Următoarele momente de rotaţie trebuie menţinute fără lubrifiere:  

 
Dimensiuni 

Forţa de pretensionare 

Fu (N) 

Moment de strângere 

MA (Nm) 

C
o

e
fi

c
ie

n
t 

d
e

 f
re

c
a

re
 

µ
g

e
s

 =
 0

,2
0
 - 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 

M 4 3450 5050 5900 3,6 5,3 6,1 

M 5 5650 8250 9650 7,1 10,0 12,0 

M 6 7950 11700 13600 12,0 18,0 21,0 
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Dimensiuni 

Forţa de pretensionare 

Fu (N) 

Moment de strângere 

MA (Nm) 

M 8 14600 21400 25100 30,0 44,0 52,0 

M 10 23200 34100 39900 60,0 87,0 100,0 

M 12 33900  49800 58000 105,0 151,0 177,0 

M 14 46500 68500 80000 165,0 240,0 285,0 

M 16 640000 94000 110000 260,0 380,0 445,0 

M 18 80500 114000 134000 635,0 520,0 610,0 

M 20 103000 147000 172000 520,0 740,0 870,0 

M 22 129000 184000 216000 710,0 1000,0 1200,0 

M 24 149000 212000 248000 890,0 1250,0 1500,0 

M 27 196000 279000 327000 1350,0 1900,0 2200,0 

M 30 238000 339000 397000 1800,0 2550,0 3000,0 

 

9.5 TABELE DE ÎNSĂMÂNŢARE 
 Grâu 

Triticum 

Iarbă 

Lolium perenne 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator ffff GGG fb-Flex20-fb Flex40 ffff BG-G-BG GGG 

2 0,13 0,52 0,34 0,48 0,06 0,26 0,27 

5 0,16 1,18 0,58 1,03 0,22 0,45 0,61 

10 0,20 2,30 0,99 1,95 0,49 0,76 1,17 

20 0,28 4,52 1,79 3,78 1,03 1,39 2,30 

30 1,58 6,70 2,59 5,61 1,38 1,98 3,42 

40 4,11 8,82 3,39 7,44 1,55 2,54 4,55 

50 6,63 10,94 4,19 9,27 1,72 3,11 5,67 

60 7,28 11,48 4,99 11,10 1,93 3,50 6,79 

70 7,93 12,03 5,80 12,93 2,13 3,89 7,92 

80 8,58 12,57 6,60 14,76 2,34 4,28 9,05 

90 9,23 13,12 7,40 16,59 2,54 4,67 10,17 

95 9,86 13,93 7,80 17,51 2,67  10,73 

100 10,48 14,75 8,20 18,42 2,81  11,30 

 

 Hrișcă 

Fagopyrum 

Rapiţă 

Brassica Napus 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator ffff GGG fb-Flex20-fb Flex40 fb-f-fb-fb fb-fb-ef-eb-fb fb-efv-efv-fb 

2 0,09 0,54 0,33 0,27 0,11 0,04 0,01 

5 0,39 0,99 0,50 0,70 0,21 0,06 0,02 

10 0,90 1,74 0,78 1,40 0,38 0,10 0,05 

20 1,92 3,24 1,35 2,82 0,72 0,18 0,10 

30 2,86 4,68 1,92 4,23 1,03 0,29 0,16 

40 3,74 6,07 2,49 5,65 1,32 0,45 0,22 

50 4,62 7,45 3,07 7,07 1,62 0,60 0,27 

60 5,06  3,64 8,48 1,75 0,67 0,33 

70 5,50  4,21 9,90 1,89 0,73 0,38 

80 5,94  4,78 11,31 2,03 0,80 0,44 

90 6,38  5,35 12,73 2,17 0,86 0,50 

95   5,63 13,44 2,30 0,91 0,52 

100   5,92 14,14 2,44 0,95 0,55 
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 Ovăz 

Avena 

Orz 

Hordeum 

Ridiche 

Raphanus raphanistrum 

Secară 
furajeră 

Secale 
cereale 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator fb-f-fb-fb GGG ffff GGG ffff GGG GGG 

2 0,01 0,15 0,18 0,54 0,24 0,66 0,46 

5 0,02 0,46 0,48 0,87 0,62 1,18 0,99 

10 0,04 0,98 0,97 1,41 1,27 2,05 1,87 

20 0,07 2,02 1,96 2,51 2,55 3,79 3,62 

30 0,12 3,03 2,95 3,61 3,60  5,33 

40 0,17 4,01 3,94 4,71 4,98  6,98 

50 0,22 4,99 4,93 5,81   8,64 

60 0,24 5,85 5,12 7,59   10,27 

70 0,26 6,72 5,32 9,38   11,89 

80 0,27 7,58 5,51 11,16   13,44 

90 0,27 8,45 5,71 12,95   14,92 

95 0,28 8,73 5,80 13,84   15,14 

100 0,31 10,23 5,90 14,73   18,10 

 

 Măzăriche 

Vicia 

Muștar 

Sinapis Alba 

Lucernă 

Medicago Sativa 

 

Niprală 
albastră 

Lupinus 
angutifolius 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator fb-f-fb-fb ffff fb-f-fb-fb ffff fb-f-fb-fb ffff GGG 

2 0,76 3,37 0,04 0,33 0,10 0,30 0,42 

5 1,42 3,89 0,15 0,75 0,21 0,70 1,11 

10 2,51 4,75 0,33 1,74 0,40 1,38 2,26 

20 4,71 6,48 0,68 2,86 0,79 2,73 4,56 

30  8,00 1,00 4,23 1,15 4,05 6,87 

40   1,29 5,56 1,49 5,36 9,19 

50   1,58 6,89 1,82 6,67 11,51 

60   1,72 7,61 1,90 7,40 13,44 

70   1,86 8,33 1,97 8,14 15,37 

80   2,00 9,05 2,04 8,87 17,30 

90   2,14 9,77 2,12 9,61 19,23 

95   2,31 10,35 2,24 10,33 21,71 

100   2,48 10,92 2,36 11,06 24,20 
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 Trifoi roșu 

Trifolium 

Facelia 

Facelia tanacetigolia 

Mazăre 

Pisum sativum 

Mac 

Papaver 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator fb-f-fb-fb ffff fb-f-fb-fb ffff fb-Flex20-fb Flex40 fb-fb-ef-eb-fb 

2 0,04 0,56 0,14 0,34 0,46 0,95 0,03 

5 0,15 1,37 0,31 0,77 0,67 1,45 0,05 

10 0,33 2,72 0,61 1,49 1,02 2,29 0,08 

20 0,70 5,41 1,19 2,94 1,72 3,96 0,15 

30 1,06 6,99 1,52  2,42 5,63 0,26 

40 1,41 7,45 1,59  3,12 7,30 0,41 

50 1,76 7,91 1,66  3,83 8,98 0,57 

60 1,87 8,36 1,85  4,53 10,65 0,64 

70 1,98 8,82 2,04  5,23 12,32 0,71 

80 2,09 9,28 2,23  5,93 13,99 0,78 

90 2,20 9,74 2,42  6,64 15,67 0,86 

95 2,33 10,34 2,52  6,99 16,50 0,90 

100 2,46 10,94 2,62  7,34 17,34 0,94 

 

 Vicia faba 

Macrotyloma uniflorum 

Chia WHITE Florex Force NACKAS-
nemontat 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator fb-Flex20-fb Flex40 fb-f-fb-fb fb-fb-ef-eb-fb fb-f-fb-fb fb-fv-fv-fb GGG 

2 0,46 1,02 0,05 0,03 0,00 0,12 1,27 

5 0,66 1,57 0,12 0,05 0,08 0,19 2,25 

10 1,00 2,49 0,24 0,08 0,21 0,30 3,67 

20 1,68 4,32 0,47 0,15 0,46 0,54 6,73 

30 2,36 6,15  0,25 0,72 0,77 9,54 

40 3,04 7,98  0,38 0,98 1,00 11,95 

50 3,71 9,81  0,52 1,23 1,23 14,80 

60 4,39 11,64  0,58 1,49 1,46 17,46 

70 5,07 13,47  0,65 1,75 1,69 19,78 

80 5,75 15,30  0,71 2,00 1,93 20,99 

90 6,43 17,13  0,78 2,26 2,16 21,90 

95 6,77 18,05  0,79 2,39 2,27 22,31 

100 7,11 18,96  0,80 2,52 2,35 22,72 
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 DC25-
nemontat 

DC37-nemontat PHYSIOSTART 

Cantitate kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min kg/min 

Dozator GGG fb-Flex20-fb Flex40 GGG fb-fv-fv-fb fb-f-fb-fb fb-Flex20-fb 

2 0,90 0,62 1,38 0,60 0,16 0,21 0,61 

5 1,81 0,93 2,04 1,64 0,25 0,30 0,93 

10 3,82 1,43 3,15 3,05 0,41 0,46 1,45 

20 6,90 2,45 5,35 6,25 0,71 0,78 2,51 

30 10,08 3,46 7,55 9,16 1,02 1,10 3,56 

40 13,11 4,48 9,75 12,02 1,32 1,41 4,61 

50 16,15 5,49 11,95 14,67 1,63 1,73 5,66 

60 18,85 6,51 14,15 16,99 1,93 2,05 6,72 

70 22,08 7,52 16,35 19,68 2,24 2,36 7,77 

80 23,91 8,46 18,41 21,73 2,56 2,65 8,83 

90 25,41 8,93 19,18 22,84 2,82 2,79 9,60 

95 26,15 9,16 19,56 23,26 2,96 2,87 9,98 

100 26,90 9,39 19,54 23,51 3,21 2,99 10,52 
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