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N Á V O D  K  N A S T A V E N Í
AEROSTAR (CLASSIC | EXACT)

Aby bylo zajištěno, že stroj bude používán co nejdéle, je nutná správná manipulace. Před 
prvním použitím stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze. Máte-li další otázky, zeptejte se 

své odpovědné kontaktní osoby nebo navštivte 
info@einboeck.at

ŠPATNÉ ZAVĚŠENÍ STROJE!
Opotřebené jsou pouze první řady 

hrotů. Stroj praská, poskakuje a 
nepracuje plynule.

ŠPATNÉ ZAVĚŠENÍ STROJE!
Opot řebe né j sou p ou ze po sled ní 
řady hrotů. Stroj praská, poskakuje a 

nepracuje plynule.

SPRÁVNÉ ZAVĚŠENÍ!
Nastavte třetí bod tak, aby byly

části hrotů při práci ve vodorovné
poloze.

Je třeba poznamenat následující:

1. Pracovní poloha sekcí: 
Aby všechny hroty pracovaly přesně, musí být sekce plečky během práce rovnoběžná se zemí. Při kontrole 
seřízení stroje by měla být zatažena ruční brzda, aby hroty zůstaly v pracovní poloze.

Když je pletí  
radost!
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2. Dorazové tyče v parkovací poloze (pro AEROSTAR pouze do 6 m): 
Dorazové tyče jsou vloženy do spojů bočních křídel. V rovném terénu mohou 
být ponechány na místě. Aby bylo zajištěno seřízení bočních křídel směrem 
dolů na nerovném terénu, musí být tyto dorazové tyče odstraněny! Zatlačte 
je do parkovací polohy. Boční křídlo se pak může posunout směrem dolů a 
lépe se přizpůsobit terénu. Přemístění dorazových tyčí je možné pouze v 
přepravní poloze. 
POZOR: U strojů bez opěrných kol na bočních křídlech musí být dorazové 
tyče vždy zatlačeny do pracovní polohy. (BEZ parkovací pozice) 

3. Agresivita hrotů: 
Univerzální poloha = poloha 3 
Dávejte pozor na hrnoucí efekt hrotů (viz obrázek na straně 1) 

4. Nepoužívejte polohu hrotů 5: 
Používá se pouze k vytrhávání lepkavého plevele v obilí (hroty nemají téměř 
žádný kontakt se zemí). 

5. Opotřebení hrotů: 
Hroty jsou navrženy pro nejvyšší tlakové zatížení. Jako všechny pružinové 
hroty jsou však citlivé na zatížení proti zamýšlenému směru pružiny. 
Vyhýbejte se proto silným zatáčkám. Kromě toho se ujistěte, že je stroj při 
couvání zvednutý ze země, aby nemohlo dojít k přitlačení hrotů proti směru. 

6. Při s klád ání pou žíve jte správ nou p olohu hr otů!  
(viz uživa telská příručka) 

7. Pro stroje se 2 opěr ný mi koly: 
Stroj spusťte pouze tak daleko, aby byla kola těsně nad zemí (cca 5 cm). Váhu 
plečky drží hydraulika traktoru. 
Pro stroje se 4 opěr n ými koly: 
Stroj z cela spusťte tak, aby kola je la po zemi. Váhu plečky drží kola.

Pod následujícím odkazem vidíte výsledek práce a správné nastavení:

https://www.einboeck.at/en/products/crop-care/tined-weeder

Praktické tipy naleznete v „Příručce ekologického zemědělství“:

https://www.einboeck.at/en/handbook

Když je pletí  
radost!

Parkovací pozice-STANDARD

Poloha hrotů
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