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1 Generalităţi 

Acest capitol conţine informaţii despre utilajul dvs. Liquid Fertilizer şi despre manualul de exploatare al 
acestuia. 

1.1 Despre acest manual de exploatare 

Valabilitate şi scop 

Acest manual de exploatare este valabil pentru utilajele Liquid Fertilizer de la societate APV – 
Technische Produkte GmbH cu denumirea de tip LF 600 M1. 
Acest manual de exploatare trebuie să furnizeze tuturor persoanelor, care lucrează cu utilajul Liquid 
Fertilizer, toate informaţiile necesare pentru a executa corect şi în siguranţă activităţile menţionate în 
cele ce urmează: 

 Instalarea 

 Punere în funcţiune 

 Operare 

 Întreţinere 

 Reparare 

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

Grupul ţintă 

Acest manual de exploatare se adresează tuturor persoanelor, care manevrează cu utilajul Liquid 
Fertilizer: 

 Transportatorii 

 Personalul de montare 

 Personalul operator 

 Personalul de întreţinere şi mentenanţă 

Secţiuni ale documentului care trebuie citite obligatoriu 

Pentru a preveni apariţia vătămărilor corporale şi a daunelor la utilaj, este obligatoriu să citiţi şi să 
înţelegeţi capitolul Siguranţa de la pagina 10, înainte de a manevra utilajul. 

Drepturi de autor 

Drepturile de autor pentru acest manual de exploatare îi sunt rezervate producătorului: 
APV - Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
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 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. 



APV – Technische Produkte GmbH Manual de exploatare LF 600 M1 – Traducere după originalul în limba germană Pagina 5 

1.2 Identificarea utilajului 

Identificarea univocă 

Utilajul Liquid Fertilizer trebuie identificat univoc pe baza datelor înscrise pe plăcuţa de tip: 

 Denumire 

 Model 

 Număr producţie 

Poziţia plăcuţei de tip 

Plăcuţa de tip se află în partea de jos, în mijlocul cadrului de oţel, în apropierea pompei.  

Reprezentarea plăcuţei de tip 

În imagine este indicată structura plăcuţei de tip: 
 

Datele de pe plăcuţa de tip au următoarea semnificaţie: 
 

 

1.3 Service 

Service 

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

 Dacă în ciuda informaţiilor furnizate în acest manual de exploatare, aveţi întrebări legate de 
exploatarea utilajul Liquid Fertilizer 

 Pentru comenzile de piese de schimb 

 Pentru a lansa o comandă de lucrări de întreţinere şi mentenanţă 

Adresa de service 

APV - Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
AUSTRIA 

Telefon:  +43 (0) 2913 8001 
Fax:  +43 (0) 2913 8002 
E-mail:  service@apv.at 
Web:  www.apv.at 
 

1.4 Declaraţia de conformitate CE 

Producător 

APV - Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
AUSTRIA 

Nr. Semnificaţie 

1 Denumire 

2 Model 

3 Număr producţie 

4 Greutate 

5 An de fabricaţie 

 

Figura 1: Structura plăcuţei de tip 
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Maşină 

Această declaraţie de conformitate este valabilă pentru următoarele utilaje: 
Liquid Fertilizer de tipul 

 LF 600 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 

Standarde aplicate 

Au fost aplicate următoarele standarde: 

 EN 14982 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică EMV(CEM) 

 EN 15811 Maşini agricole – Dispozitive de protecţie separabile 

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

 EN 60204-1 Securitatea maşinilor. Echipamente electrice 

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

 ISO 4254-1 Maşini agricole. Securitate. Cerinţe generale 
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2 Descriere  

În acest capitol obţineţi o privire de ansamblu asupra caracteristicilor tehnice ale utilajului Liquid 
Fertilizer. 

2.1 Structura şi modul de funcţionare a utilajului Liquid Fertilizer 

Liquid Fertilizer LF 600 M1 

Utilajul Liquid Fertilizer cu denumirea de tip LF 600 M1 este prevăzut pentru dispersarea îngrăşămintelor 
lichide. Acesta se ataşează la un tractor, în partea din faţă, cu ajutorul unui sistem de suspensie în trei 
puncte. 

Montarea maşinii 

 
 

Nr. Denumire Funcţia 

1 Capacul pentru rezervorul de 
îngrăşământ împreună cu 
sita de umplere 

 Acoperirea rezervorului de îngrăşământ 

 Protejarea îngrăşământului lichid împotriva deversării şi a 
pătrunderii substanţelor străine 

2 Rezervor de îngrăşământ  Colectarea îngrăşământului lichid 

 Conducerea lichidului spre pompă 

3 Rezervorul de apă proaspătă  Pentru spălarea mâinilor 

 Pentru clătirea pompei, furtunurilor şi duzelor 

4 Cadru de oţel  Suspendarea şi racordarea componentelor maşinii 

5 Picioare de amplasare  Asigurarea stabilităţii în cazul neutilizării maşinii 

6 Iluminare  Lumini de gabarit cu semnalizatoare 

7 Rola manualului de 
exploatare 

 În această rolă se află manualul de exploatare 

8 Robinet cu bilă 1  Pentru comutarea între rezervorul de îngrăşământ (în timpul 
utilizării) sau rezervorul de apă proaspătă (pentru curăţare) 

9 Filtru de aspiraţie  Filtrează impurităţile şi acumulările din substrat pentru a nu 
surveni deteriorări ale pompei 

10 Senzor nivel de umplere  Indică nivelul de umplere a rezervorului de îngrăşământ 

    

Figura 2: Montarea maşinii 
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Nr. Denumire Funcţia 

11 Robinet cu bilă 2  Pentru comutarea modului de lucru:  
a) Lichidul ajunge la duze şi la agitatorul din rezervor 
b) Lichidul este pompat la loc în rezervor 

12 Cuplă rapidă  Pentru decuplarea rapidă a conductei de alimentare a capului 
de distribuţie la detaşarea maşinii/utilajului de la tractor 

13 Suport de prindere în 3 
puncte 

 Utilajul se fixează la tractor prin aceste trei puncte 

14 Pompă cu membrană  Pompa generează debitul dorit pentru mediul de împrăştiat 

15 Cutie distribuitor  Aici se racordează toate cablurile 

16 Cablul aparatului  Acest cablu este pozat şi conectat în tractor la modulul de 
comandă 

17 Senzorul de debit  Măsoară debitul de lichid şi astfel este reglată pompa 

 

Modul de funcţionare al utilajului Liquid Fertilizers 

Pentru dispersarea îngrăşământului lichid se derulează următorul proces: 
 

Faza Descriere 

1 Operatorul reglează aparatul pentru funcţionare şi umple rezervorul de îngrăşământ cu 
îngrăşământ lichid. 

2 Operatorul activează utilajul Liquid Fertilizer prin unitatea de comandă. 

Rezultat: 

 Pompa se roteşte. 

 Senzorul de debit măsoară debitul. 

3 Îngrăşământul lichid este aspirat din rezervorul de îngrăşământ printr-un filtru. Agentul 
tehnologic este presurizat cu ajutorul pompei (max. 4 bar) şi ulterior este pompat spre 
distribuitoare. 

4 Îngrăşământul este aplicat prin intermediul duzelor. 

 

2.2 Furnitura  

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

Poz. Cantitate Denumire 

1 1 Aparat de bază 

1.1 1 Cadru de oţel 

1.2 1 Rezervor de îngrăşământ 

1.3 1 Rezervor de apă proaspătă 

2 1 Indicator vizual de nivel 

3 1 Pompă cu membrană 

4 1 Senzorul de debit 

5 1 Filtru de aspiraţie 

6 1 Furtun 

7 1 Distribuitor 

8 1 Duze 
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2.3 Date tehnice 

Date mecanice 

Variantă de aparat Mărime Valoare 

LF 600 M1 Capacitate max. rezervor 600 l 

Greutate 120 kg 

Dimensiuni (H × lăţ. × adânc. în cm) 130 x 145 x 80 

Date referitoare la alimentarea electrică 

Valorile pompei: 

Mărime Valoare 

Tensiune de alimentare 12 V 

Curent electric de alimentare 25 A 

Curentul electric absorbit al pompei 25 A la pornire 

Lăţimi de împrăştiere 

Lăţime de împrăştiere recomandată: 1 – 6 m 

Categorii de utilaje ataşabile 

CAT I - II 
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3 Siguranţa 

Acest capitol conţine toate condiţiile şi măsurile care trebuie luate pentru a asigura o exploatare a 
utilajului Liquid Fertilizer în siguranţă. 
 

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 utilajul Liquid Fertilizer. 

Sensul acestor prevederi 

Prin aceste prevederi trebuie să se asigure că toate persoanele, care manevrează utilajul Liquid 
Fertilizer se informează temeinic asupra pericolelor şi măsurilor de siguranţă şi că respectă instrucţiunile 
de siguranţă din manualul de exploatare şi cele care se află pe utilaj. 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 de exploatare în apropierea maşinii pentru a fi disponibil oricând pentru 
consultarea ulterioară. În acest scop există un compartiment aplicat la Liquid Fertilizer. 

 Predaţi şi manualul de exploatare atunci când daţi utilajul unui terţ. 

Utilizarea Liquid Fertilizer 

Respectaţi următoarele prevederi: 

 Numai persoanele, care corespund cerinţelor stabilite în acest manual de exploatare, au 
permisiunea de a manevra utilajul Liquid Fertilizer. 

 Utilizaţi utilajul numai conform destinaţiei prevăzute. 

 Să nu utilizaţi utilajul Liquid Fertilizer în niciun caz în alte scopuri, care par plauzibile. 

 Luaţi toate măsurile de siguranţă indicate în acest manual de exploatare şi pe utilaj. 

 Nu efectuaţi niciun fel de modificări la utilajul Liquid Fertilizer, 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. 

 Accesul în rezervor este interzis din cauza vaporilor toxici emanaţi în rezervorul de îngrăşământ. 

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 a înţeles acest manual de exploatare înainte de a utiliza utilajul Liquid Fertilizer. 

 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 

Utilajul Liquid Fertilizer a fost proiectat şi construit astfel încât să nu poată pună în pericol personalul 
care lucrează cu el. 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 în capitolul 3.3, la pagina 11 

 Cerinţe pentru personal în capitolul 3.4, la pagina 11 

 Pericole şi măsuri de siguranţă în capitolul 3.7, la pagina 15 
 

3.3  Utilizarea conform destinaţiei 

Utilajul Liquid Fertilizer LF 600 foloseşte la împrăştierea îngrăşămintelor lichide de diferite consistenţe şi 
vâscozităţi pe câmp liber. 
Acest aparat este dimensionat exclusiv pentru utilizarea uzuală la lucrări agricole. 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 

Este permisă utilizarea, întreţinerea şi reparaţia aparatului numai de persoane care sunt familiarizate cu 
aceste operaţiuni şi sunt instruite referitor la pericole. Predaţi mai departe altor utilizatori toate 
instrucţiunile de siguranţă. 

Calificarea 

Persoanele care manevrează utilajul Liquid Fertilizer trebuie să corespundă cerinţelor următoare: 

Personal Activităţi Calificare necesară 

Societatea de transport  Transportul maşinii 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 maşinii 

 Mecanic calificat 

Reglor  Reglarea maşinii  Experienţă în domeniul agricol 

 Experienţă în manevrarea Liquid 
Fertilizer 

Operator  Operarea maşinii în timpul 
utilizării 

 Curăţarea maşinii 

 Personal auxiliar instruit 

Personal de întreţinere  Executarea lucrărilor de 
întreţinere 

 Executarea lucrărilor de 
reparare 

 Mecanic calificat 
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Personal Activităţi Calificare necesară 

Societate care se 
ocupă de eliminarea 
deşeurilor 

 Eliminarea maşinii ca deşeu  Personal care se ocupă de eliminarea 
ca deşeu 

 

 

 

 

3.5 Echipament individual de protecţie 

Personalul trebuie să fie echipat cu următorul echipament individual de protecție și trebuie să-l poarte la 
următoarele lucrări: 

 La introducerea îngrăşământului lichid 

 La curăţarea / înlocuirea duzelor de stropire 

 La toate lucrările de curăţare a utilajului Liquid Fertilizer după împrăştierea îngrăşământului 
 
La purtarea echipamentului de protecţie necesar respectaţi întotdeauna indicaţiile producătorului. 
Utilizaţi: 

 mănuşi rezistente la substanţe chimice 

 o salopetă rezistentă la substanţe chimice 

 încălţăminte impermeabilă 

 o mască de protecţie respiratorie 

 ochelari de protecţie 

 mască pentru gură 

 mijloace de protecţie pentru piele 

 

3.6 Dispozitive de siguranţă 

Semnificaţia dispozitivelor de siguranţă 

Utilajul Liquid Fertilizer este echipat cu dispozitive de 
siguranţă, care protejează utilizatorul de pericole. La utilizarea 
maşinii trebuie să existe obligatoriu toate dispozitivele de 
siguranţă, în stare funcţională.  

Amplasarea dispozitivelor de protecţie 

 Picioarele de amplasare la partea de jos a utilajului 
Liquid Fertilizer 

Funcţia dispozitivelor de siguranţă 

Dispozitivele de siguranţă au următoarele funcţii: 

Nr. Denumire Funcţia 

1 Picioare de 
amplasare 

Împiedicarea răsturnării maşinii parcate. 

 
 

3.6.1 Plăcuţele de avertizare 

Scop 

Plăcuţele de avertizare de pe maşină avertizează cu privire la locurile periculoase. Plăcuţele de 
avertizare trebuie să fie întotdeauna prezente şi bine identificabile. 

 

Figură 3: picioare de amplasare 
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Privire de ansamblu 

În această figură este indicată poziţia plăcuţelor de avertizare. 
 

 
 

 
 

      

Figura 4: Poziţia plăcuţelor de avertizare 
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În tabel sunt indicate toate plăcuţele de avertizare, aplicate pe Liquid Fertilizer şi semnificaţia acestora. 
 

Aspectul plăcuţei Semnificaţia plăcuţei 

 

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

În caz de operare eronată pot surveni vătămări grave. 

 

Periclitare din cauza contactului cu substanţe nocive 
pentru sănătate cauzat prin manipularea 
necorespunzătoare a substanţelor nocive pentru 
sănătate! 
Această periclitare poate cauza cele mai grave vătămări 
corporale având consecinţă posibilă decesul. 
 Înainte de a veni în contact cu substanţele nocive pentru 

sănătate, îmbrăcaţi echipamentul de protecţie.  
 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale producătorului 

substanţelor de procesat. 

 

Periclitare din cauza contactului cu substanţe nocive 
pentru sănătate cauzat prin utilizarea necorespunzătoare 
a apei limpezi din rezervorul pentru spălarea mâinilor. 
Această periclitare poate cauza cele mai grave vătămări 
corporale având consecinţă posibilă decesul! 
 Nu utilizaţi în nicio situaţie apa limpede din rezervorul 

pentru spălarea mâinilor ca apă potabilă. 

 

Periclitare din cauza inhalării substanţelor nocive pentru 
sănătate, cauzate de vaporii toxici din rezervorul de 
îngrăşământ! 
Această periclitare poate cauza cele mai grave vătămări 
corporale având consecinţă posibilă decesul. 
 Nu urcaţi niciodată în  rezervorul de îngrăşământ. 
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3.7 Pericole şi măsuri de siguranţă 

Privire de ansamblu 

Utilajul Liquid Fertilizer este construit astfel încât utilizatorul să fie protejat de toate pericolele care se pot 
evita din punct de vedere constructiv. Condiţionat de scopul maşinii mai există riscuri reziduale, pentru a 
căror prevenire trebuie luate 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. 

Instalarea 

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 din cauza pieselor 
defecte ale aparatului 

La utilizarea aparatului Verificaţi aparatul înainte de fiecare 
utilizare cu privire la ruperi, fisuri, 
puncte de frecare, scurgeri, şuruburi 
slăbite, vibraţii, zgomote şi 
funcţionare. 

Funcţionare 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de vătămare 
corporală ca urmare a 
expulzării îngrăşământului 

În timpul împrăştierii 
îngrăşământului 

Trebuie să acordaţi o atenţie 
permanentă să nu se afle nicio 
persoană 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 prin 
intermediul treptelor stabile, cu o 
încălţăminte de siguranţă 
antiderapantă. 

Pericol de intoxicare din 
cauza îngrăşământului 
toxic 

În timpul împrăştierii 
îngrăşământului 

La manevrarea îngrăşămintelor toxice 
purtaţi echipament individual de 
protecţie. 
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Curăţarea 

Pericol Unde, respectiv în ce situaţii 
survine pericolul? 

Contramăsură 

Pericol de intoxicare la 
îngrăşămintele toxice 

La curăţarea aparatului cu apă  La manevrarea îngrăşămintelor toxice 
purtaţi echipament individual de 
protecţie. 

Nu vă urcaţi în rezervor sau buncăr. 

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. 

4 Instalarea şi punerea în funcţiune 

Privire de ansamblu 

În acest capitol aflaţi ce etape de lucru trebuie parcurse la instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului 
Liquid Fertilizer şi ce trebuie făcut şi respectat în acest sens. 
 

 

4.1 Fixarea utilajului Liquid Fertilizer la un tractor 

Scop 

Pentru utilizarea pe câmp, utilajul Liquid Fertilizer se poate fixa la un tractor, în partea frontală, cu 
ajutorul  
a 3 puncte de montaj. 

Condiţii preliminare 

Pentru această etapă de lucru trebuie să fie îndeplinită următoarea condiţie preliminară: 
Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, consultaţi în acest sens Deconectarea şi scoaterea de 
sub tensiune a utilajului Liquid Fertilizer la pagina 29. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 Bară superioară cat2 

 Bolţuri barei superioare cu şplint 

 2 şplinturi pentru fixarea barei inferioare 

Procedura pentru fixare 

Modul de fixare a utilajului Liquid Fertilizer la un tractor: 

Pas Descriere Explicaţie/ilustraţie 

1 Apropiaţi-vă cu tractorul de maşină/utilaj.  

2 Racordaţi cele două bare inferioare cu LF 600 M1.  

3 Reglaţi bara superioară cat2 la lungimea corectă şi cuplaţi-
o la maşină/utilaj cu ajutorul bolţului pentru bara superioară. 

Utilajul LF trebuie să fie aliniat 
drept pe verticală în timpul 
funcţionării pentru a se obţine 
cea mai bună golire posibilă. 
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4.2 Montarea duzelor la aparatul de prelucrare a solului 

Scop 

Duzele folosesc la împrăștierea îngrășământului lichid de la maşina de prelucrare a solului sau de la 
semănătoare, în locul corect. 

Condiţii preliminare 

Pentru a distribuire optimă a îngrăşământului trebuie îndeplinite următoarele condiţii preliminare: 

 Distribuitorul trebuie montat orizontal la maşină, în poziţia de lucru. 

 Manometrul trebuie montat într-un loc de unde să poată fi controlat în timpul funcţionării, de pe 
scaunul şoferului. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 Distribuitorul împreună cu suportul 

 Furtun de racord 

 Manometrul împreună cu suportul 

 Suportul de duze 

 Duză 

 Cheie hexagonală 

Procedura pentru montare 

Modul de montare a duzelor la aparatul de prelucrare a solului, respectiv la agregatele de însămânţare: 

Pas Descriere Explicaţie/ilustraţie 

1 Repartizaţi uniform duzele pe întreaga lăţime de lucru, 
respectiv la agregatele de însămânţare.  

 

2 Fixaţi suportul duzelor (conector) la maşină/utilaj. 

 

3 Racordaţi furtunurile la suportul duzelor (conector), 
consultaţi în acest sens Racordarea furtunurilor 
(pagina 17). 

 
 

4.3 Racordarea furtunurilor 

Scop 

Furtunurile conduc îngrăşământul lichid de la unitatea pompei pe arătură. Înainte de prima punere în 
funcţiune, toate furtunurile dintre distribuitor şi brazde trebuie tăiate la aceeaşi lungime şi racordate la 
suportul duzelor.  
Pentru control, la un furtun dintre distribuitor şi suportul duzelor se racordează un manometru cu ajutorul 
unui teu. 

Condiţii preliminare 

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

 niciuna 
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Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 Rolă furtun 

 Dispozitiv tăiere furtun 

Procedură 

Astfel racordaţi furtunurile la distribuitor: 

Pas Descriere Ilustraţie 

1 Tăiaţi furtunurile din rola de furtun la aceeaşi lungime 
adecvată, cu un dispozitiv de tăiere ascuţit. Muchia de 
tăiere la furtun trebuie să fie la 90°.  

 

2 Introduceţi furtunurile tăiate la distribuitor, în cuplaj, până la 
opritor şi verificaţi dacă sunt fixate prin tragere uşoară. 

 

3 Pe cealaltă parte, furtunurile se fixează în suportul duzelor 
cu ajutorul conectoarelor. Între distribuitor şi suportul 
duzelor trebuie să treacă un furtun, care să racordeze 
manometrul cu ajutorul teului şi unui alt tronson de furtun. 

 

4 Conducta de alimentare dintre unitatea pompei şi 
distribuitor trebuie ajustată la lungimea dorită. Aceasta se 
poate deschide la unitatea pompei, la decuplarea aparatului 
de prelucrare a solului, cu ajutorul unei închizători rapide. 
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5 Modul de comandă 

Din acest capitol aflaţi ce setări trebuie să activaţi la modulul de comandă pentru a opera utilajul Liquid 
Fertilizer şi a putea seta cantitatea de împrăştiere aşa cum doriţi. 

5.1 Furnitura şi conectarea 

Informaţii despre furnitură şi conectarea electrică le găsiţi în manualul de exploatare anexat modulului de 
comandă. 

5.2 Setarea de bază 

Pentru a putea opera utilajul Liquid Fertilizer, la modulul de comandă trebuie să selectaţi tip de 
maşină/utilaj „LF“. Pentru aceasta există două posibilităţi: 

 Dacă porniţi pentru prima dată modulul de comandă, vi se cere printre altele să precizaţi tipul 
maşinii/utilajului. Aici trebuie să selectaţi „LF“ cu tastele +/- şi să confirmaţi cu OK. 

 Dacă modulul de comandă se află deja în funcţiune, trebuie să efectuaţi această setare în meniul 
de programare. Pentru aceasta, cu modulul de comandă deconectat apăsaţi pe tasta ON/OFF şi o 
menţineţi apăsată până când pe display apare „0. tip maşină“. Aici trebuie să selectaţi acum de 
asemenea „LF“ cu tastele +/- şi să confirmaţi cu OK. 

 
Imediat ce aţi selectat o dată LF ca tip al maşinii/utilajului, acesta rămâne memorat. Dacă doriţi să 
exploataţi şi alte serii de aparate cu aceeaşi unitate de comandă, puteţi schimba aceasta din nou, în 
meniul de programare, aşa cum este descris mai sus. 

5.3 Afişaje principale 

Dacă porniţi modulul, pe display apare afişajul principal (= ecranul de lucru). Aici se afişează turaţiile 
actuale ale motorului în %, viteza de deplasare setată şi cantitatea de împrăştiere setată.  
În funcţie de cum se lucrează, cu sau fără senzor de viteză, pe ecranul de lucru apare altceva: 
 

 
 
Figura 5 indică ecranul de lucru fără senzor de viteză. Pentru a atinge cantitatea de împrăştiere dorită, 
trebuie respectată cu stricteţe viteza de deplasare setată! 
Figura 6 indică ecranul de lucru cu senzor de viteză. În acest caz, viteza de deplasare efectivă poate să 
difere de presetare şi diferenţele se calculează şi se compensează de către modulul de comandă. 
Astfel împrăştiaţi mereu cantitatea dorită pe suprafaţă. 

5.4 Reglaje/setări 

Prin apăsarea tastelor cu săgeţi se ajunge la celelalte submeniuri. Pentru a efectua alte setări apăsaţi o 
tastă cu săgeată până ajungeţi în submeniul Setări. Dacă apăsaţi tasta OK ajungeţi în meniul de setare. 
Aici se găsesc punctele indicate în cele ce urmează, care se pot răsfoi succesiv cu tastele cu săgeţi: 
 

 

Figura 5: Ecranul de lucru fără 
senzor de viteză 

 

Figura 6: Ecranul de lucru cu 
senzor de viteză 
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5.4.1 Cantitate de împrăştiere (l/ha) 
În acest submeniu puteţi seta cantitatea de împrăştiere dorită, 
apăsând pe tasta + sau –. Prin ţinerea apăsată a tastei + sau –, 
valoarea se schimbă corespunzător mai repede.  
 

 

5.4.2 Lăţime de lucru 
În acest submeniu puteţi seta lăţimea de lucru dorită, apăsând pe 
tasta + sau –. Prin ţinerea apăsată a tastei + sau –, valoarea se 
schimbă corespunzător mai repede. 
 

 

5.4.3 Viteza de deplasare 
În acest submeniu puteţi seta viteza de deplasare dorită, apăsând pe 
tasta + sau –. Prin ţinerea apăsată a tastei + sau –, valoarea se 
schimbă corespunzător mai repede.  
 

 

5.4.4 Impulsuri per litru 
În acest submeniu, prin apăsarea tastei + sau – puteţi seta impulsurile 
pe litru emise de senzorul de debit. Prin ţinerea apăsată a tastei + sau 
–, valoarea se schimbă corespunzător mai repede. 
Valoarea este vizibilă la senzorul de debit şi trebuie să rămână setată 
la 400 de impulsuri pe litru (valoare standard). 
În cazul în care contrar aşteptării, cantitatea împrăştiată continuă să 
fie diferită de cantitatea de împrăştiere nominală, se poate interveni 
prin ajustarea acestei valori, efectuând corecţii. De exemplu, atunci 
când cantitatea de împrăştiere este prea mare cu 5%, această valoare 
trebuie redusă cu 5% şi invers. 
 

 

5.4.5 La meniul principal 
Selectaţi acest submeniu cu OK pentru a ajunge din nou la afişajul 
principal/ecranul de lucru. 

 

5.5 Golire 

Prin apăsarea tastelor cu săgeţi se ajunge în submeniul Golire. Pompa porneşte prin apăsarea tastei OK 
şi se exploatează la turaţie completă. În funcţie de poziţia robinetelor cu bilă, această funcţie se poate 
utiliza fie pentru malaxarea conţinutului rezervorului, fie pentru golirea acestuia.  
 

5.6 Contorul zilnic şi contorul total 

Prin apăsarea tastelor cu săgeţi de la afişajul principal se pot apela 
diferite stadii ale contoarelor. Prin apăsarea și menținerea apăsată a 
tastei OK timp de 5 secunde, contorul zilnic se poate aduce la zero. 
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În afară de contorul de cantităţi, există şi un contor pentru suprafaţă şi 
orele de funcţionare. Şi în acest caz, prin apăsarea și menținerea 
apăsată a tastei OK, contorul zilnic se poate aduce la zero. 
 

 

5.7 Modificarea cantităţii de împrăştiere în timpul 
funcţionării 

Prin apăsarea tastei + sau – de la afişajul principal se poate modifica 
respectiva cantitate de împrăştiere în paşi de 5% cu maxim +/- 50%. 
Modificarea se afişează pe ecranul de lucru:  
 

 

 

5.8 Pornirea pompei 

Prin apăsarea tastei „Pornire dozare“ (din partea dreaptă, de sub modulul de comandă) porneşte 
procesul de împrăştiere. Modulul de comandă calculează debitul necesar pe baza vitezei de deplasare, 
lăţimii de lucru şi a cantităţii de împrăştiere setate şi astfel reglează sistemul. Aceasta se identifică prin 
turaţia fluctuantă a motorului. În acest caz, o uşoară fluctuare este normală şi indică măsurarea şi 
reglarea parametrilor în curs. Dacă pompa nu a atins cantitatea de împrăştiere dorită sau nu o poate 
menţine, atunci are loc o avertizare printr-un mesaj de eroare corespunzător. Dacă aceasta este situaţia, 
duzele trebuie adaptate la cazul de utilizare. 

5.9 Regim de urgenţă 

Dacă întâmpinaţi dificultăţi cu senzorul de debit, acesta poate fi dezactivat şi turaţia pompei poate fi 
reglată manual. Pentru aceasta, impulsurile per litru (vezi punctul 5.4.4) trebuie setate la 0. În 
continuare, turaţia motorului se poate seta manual la ecranul de lucru cu tastele + şi –.  
Reţineţi: Debitul cantitativ se modifică în funcţie de contrapresiune. Dacă în acest caz, cantitatea de 
împrăştiere trebuie menţinută cu stricteţe, lichidul trebuie colectat spre duze şi cantitatea împrăştiată 
trebuie verificată în unitatea de timp. Conducerea lichidului prin robinetul cu bilă direct într-un recipient 
nu furnizează aici un rezultat suficient de precis în acest caz deoarece nu există contrapresiune. 
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6 Funcţionare 

Din acest capitol aflaţi cum puteţi regla corect şi ajusta în timpul funcţionării utilajul Liquid Fertilizer şi 
debitul de îngrăşământ. 

6.1 Setarea şi ajustarea cantităţii de împrăştiere 

Scop 

Setarea cantităţii de împrăştiere are efecte decisive asupra rezultatului împrăştierii. 

Condiţii preliminare 

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

 niciuna 

Procedură 

Modul de setare şi ajustare a cantităţii de împrăştiere: 

Pas Descriere 

1 Pentru a seta cantitatea de împrăştiere dorită, în meniul de comandă, la submeniul „Probă de 
calibrare“ trebuie să introduceţi datele necesare ca lăţimea de lucru, viteza şi l/ha. 

2 Nu este necesară o probă de calibrare deoarece pompa se reglează printr-un senzor de 
debit.  

3 Impulsurile pentru senzorul de debit (2,5-50l/min) trebuie setate la 400 I/L în modulul de 
comandă. 

Calcularea cantităţii de împrăştiere 

Cantitatea de împrăştiere se poate determina prin calcul cu următoarea formulă: 

 

StM = 
mdorită x vTractor x bLucru StM: cantitate de dispersare (cantitate de împrăştiere) în 

l/min 
mdorită: cantitate dorită (cantitatea de împrăştiere dorită) în 
l/ha 
vTractor: viteza tractorului în km/h 
bLucru: lăţimea de lucru în m 

600 

 
 

6.2 Controlarea cantităţii de împrăştiere 

Scop 

Cantitatea de împrăştiere se poate controla, dar nu este neapărat necesar deoarece senzorul de debit 
preia această sarcină. 

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: 

 Recipient colector pentru fiecare ieşire (duză) 

 Cântar sau pahar gradat 

 Cronometru 
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Procedură 

Modul de verificare a cantităţii de împrăştiere: 

Pas Descriere 

1 Setarea parametrilor doriţi în modulul de comandă (cantitate de împrăştiere l/ha, viteză şi 
lăţime de lucru). 

2 Aşezaţi un vas sub fiecare ieşire (duză) pentru a colecta lichidul. 

3 Porniţi pompa de la modulul de comandă şi lăsaţi-o să funcţioneze cca. 30 de secunde 
pentru a se putea autoregla. 

4 Goliţi toate vasele şi aşezaţi-le din nou dedesubt.  

5 Porniţi pompa şi cronometrul în acelaşi timp. Opriţi-le din nou în acelaşi timp, după 1-2 
minute. 

6 Goliţi toate rezervoarele într-un pahar gradat şi controlaţi cantitatea extrasă cu formula de la 
pagina 22. 

7 Dacă apare o diferenţă faţă de valorile setate, trebuie determinată valoarea procentuală a 
diferenţei şi adăugată sau scăzută la impulsuri/litru şi în procente. 

 

6.3 Selectarea duzelor potrivite 

Scop 

La selectarea duzei corecte, adecvate pentru cantitatea de împrăştiere, rezultatul fertilizării se 
îmbunătăţeşte considerabil. 

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 
 

SUGESTIE! 
 
La duze pot fi observate caneluri. Pe 
baza numărului acestor caneluri se poate 
determina diametrul: 1 canelură = duză 
de 1 mm, 2 caneluri = duză de 2 mm, 
3 caneluri = duză de 3 mm (vezi şi Figura 
7). 

 
 

ATENŢIE! 
 
Trebuie acordată atenţie selectării unei combinaţii de duze astfel încât puterea motorului 
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 îngrăşământului lichid. 

 

 
 

 

Figura 7: duză de 1 mm cu 1 canelură, duză de 2 mm cu 
2 caneluri, duză de 3 mm cu 3 caneluri 
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6.4 Înlocuirea duzei 

Scop 

La montarea duzei adecvate se îmbunătăţeşte considerabil rezultatul împrăştierii. 

Condiţii preliminare 

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

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, consultaţi în acest sens Deconectarea şi 
scoaterea de sub tensiune a utilajului Liquid Fertilizer (la pagina 29). 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 niciuna 

Procedură 

Pas Descriere Ilustraţie 

1 La conector apăsaţi elementul de blocare albastru înapoi. 

 

2 Scoateţi duza. 

3 Împingeţi noua duză în conector. Duza se blochează automat.  

4 Prin tragere uşoară de duză verificaţi dacă duza este bine 
poziţionată.  

 

6.5 Umplerea rezervorului 

Scop 

În rezervorul de îngrăşământ se stochează îngrăşământul care trebuie împrăştiat.  
În rezervorul de apă proaspătă se stochează apă proaspătă pentru curăţarea şi clătirea pompei şi 
duzelor.  

Condiţii preliminare 

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

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, consultaţi în acest sens Deconectarea şi 
scoaterea de sub tensiune a utilajului Liquid Fertilizer (la pagina 29). 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 Îngrăşământ lichid 

 Apă proaspătă 
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Privire de ansamblu 

Procedură 

Modul de umplere a celor două rezervoare: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Pentru deschiderea rezervorului de îngrăşământ, rotiţi 
capacul (1) în sens antiorar şi rabataţi-l spre spate la 180°. 

 

2 Umpleţi rezervorul de îngrăşământ (2) cu îngrăşământ 
lichid, prin sita de umplere. 

 

3 Pentru închiderea rezervorului de îngrăşământ rabataţi 
capacul (1) în faţă şi rotiţi-l în sens orar. 

 

4 Rotiţi capacul (3) în sens antiorar pentru a deschide 
rezervorul de apă proaspătă. 

 

5 Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă. Trebuie să umpleţi apă 
proaspătă, fără excepţie. 

6 Rotiţi capacul (3) în sensul orar pentru a închide rezervorul 
de apă proaspătă. 

 

 

6.6 Comutarea între rezervorul de îngrăşământ şi rezervorul de apă 
proaspătă 

Prin comutarea robinetului cu bilă 
puteţi activa activa aleator, rezervorul 
de îngrăşământ sau rezervorul de apă 
proaspătă („H2O“). În timpul utilizării, 
robinetul cu bilă trebuie fixat pe 
rezervorul de îngrăşământ (vezi 
Figura 9: Reglare la rezervorul de 
îngrăşământ). 
 
Apa proaspătă din rezervorul cu apă 
de spălare foloseşte la curăţarea 
pompei, furtunurilor şi duzelor. Pentru 
curăţarea maşinii trebuie să se 
comute la rezervorul de apă 
proaspătă (vezi Figura 8: Reglare la 
rezervorul cu apă proaspătă (H20)), în 
scopul clătirii pompei şi duzelor cu 
apă proaspătă pentru a preveni 
producerea de cocoloaşe. 

Nr. Denumire 

 

1 Capacul rezervorului de îngrăşământ 

2 Rezervor de îngrăşământ 

3 Capac pentru rezervorul de apă proaspătă 

4 Rezervor de apă proaspătă 

 

Figura 8: Reglare la rezervorul 
cu apă proaspătă (H20) 

 

Figura 9: Reglare la rezervorul 

de îngrăşământ 
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6.7 Comutarea între duze şi agitator 

Prin comutarea acestui robinet cu bilă se reglează dacă îngrăşământul lichid trebuie transportat spre 
duze sau înapoi în rezervorul de îngrăşământ.  
La îngrăşămintele, care se depun pe fundul rezervorului este avantajos să pompaţi lichidul în circuit 
pentru a preveni depunerea. 
 

 
 
Dacă trebuie să curăţaţi maşina/utilajul, apa proaspătă poate fi alimentată în rezervorul de îngrăşământ 
prin comutarea la funcţia agitatorului, pentru a dilua îngrăşământul lichid din rezervorul de îngrăşământ. 
Pentru aceasta, al doilea robinet cu bilă trebuie să stea la funcţia „H2O“ (apă proaspătă). 

6.8 Unităţile de filtrare 

Scop 

Filtrele previn murdărirea accidentală şi deteriorarea pompei şi duzelor. 

Condiţii preliminare 

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

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, consultaţi în acest sens Deconectarea şi 
scoaterea de sub tensiune a utilajului Liquid Fertilizer la pagina 29. 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 niciuna 

Privire de ansamblu 

Nr. Denumire Explicaţie Ilustraţie 

1 Sita de umplere Aceasta stă direct pe capacul de umplere şi 
reţine impurităţile de dimensiuni mari. 

 

 

Figura 10: Reglare la duze 

 

Figura 11: Reglare la agitator 
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6.9 Curăţarea filtrului de aspiraţie cu rezervorul gol 

Privire de ansamblu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedură 

Modul de curăţare a filtrului de aspiraţie cu rezervorul gol: 

Pas Descriere 

1 Comutaţi robinetul cu bilă în direcţia rezervorului de îngrăşământ 

2 Deşurubaţi piuliţa olandeza 

3 Extrageţi cupa filtrului printr-o mişcare uşoară spre dreapta şi spre stânga 

4 Scoateţi inserţia filtrului şi curăţaţi-o cu apă 

5 Verificaţi inelele O cu privire la deteriorări 

6 Asamblaţi totul la loc în succesiunea inversă a operaţiilor 

 

6.10 Curăţarea filtrului de aspiraţie cu rezervorul umplut 

Privire de ansamblu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Filtru de aspiraţie Acesta este montat sub primul robinet cu 
bilă, la care se poate comuta alimentarea cu 
lichid. 

 

Nr. Semnificaţie 

 

1 Robinet cu bilă 

2 Piuliţă olandeză 

3 Cupă filtru 

 

Nr. Semnificaţie 

 

1 Robinet cu bilă 

2 Piuliţă olandeză 

3 Cupă filtru 
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Procedură 

Modul de curăţare a filtrului de aspiraţie cu rezervorul gol: 

Pas Descriere 

1 Comutaţi robinetul cu bilă dintre rezervorul de îngrăşământ şi rezervorul de apă proaspătă 

2 Deşurubaţi piuliţa olandeza 

3 Extrageţi cupa filtrului printr-o mişcare uşoară spre dreapta şi spre stânga 

4 Scoateţi inserţia filtrului şi curăţaţi-o cu apă 

5 Verificaţi inelele O cu privire la deteriorări 

6 Asamblaţi totul la loc în succesiunea inversă a operaţiilor 

7 Comutaţi robinetul cu bilă la rezervorul de lichid 

 

 

7 Defecţiuni 

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

7.1 Prezentare generală a defecţiunilor 

Problema Cauză Remediere 

Pompa nu aspiră  Obturare pe partea de aspirare 
(filtru de aspiraţie, furtun de 
aspiraţie) 

 Remediaţi obturarea. 

 Pompa aspiră aer  Verificaţi racordul furtunului de la 
furtunul de aspiraţie la 
etanşeitate. 

Pompa nu are putere  Filtru de aspiraţie murdărit  Curăţaţi filtrul de aspiraţie. 

 Ventile/supape blocate sau 
deteriorate 

 Înlocuiţi ventilele/supapele. 

 Pompa aspiră aer, identificabil la 
bulele de aer din rezervorul de 
îngrăşământ 

 Verificaţi racordurile cu furtun de 
la furtunul de aspiraţie la 
etanşeitate. 

Nu se atinge cantitatea 
de consum necesară, 
care a fost indicată 

 Viteză de deplasare prea mare  Reduceţi viteza de deplasare. 

 Duze prea mici sau prea mari  Utilizaţi duzele corecte. 

 
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 
găsiţi la Service la pagina 5. 
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8 Curăţarea, întreţinerea şi repararea 

Din acest capitol aflaţi cum să curăţaţi utilajul Liquid Fertilizer, să-l întreţineţi şi cum să vă comportaţi în 
cazul deteriorărilor sau a defectării a aparatului. 
 

8.1 Deconectarea şi scoaterea de sub tensiune a utilajului Liquid 
Fertilizer 

Scop 

Lucrările de reglare şi întreţinere necesită frecvent ca utilajul Liquid Fertilizer să fie deconectat şi scos de 
sub tensiune. 

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: 

 niciuna 

Privire de ansamblu 

Nr. Denumire Ilustraţie 

1 Cablul aparatului 

 

Procedură 

Modul în care se deconectează utilajul Liquid Fertilizer şi se scoate de sub tensiune: 

Pas Descriere 

1 Alegeţi una din următoarele posibilităţi: 

a) Scoateţi prin tragere conectorul pentru alimentarea curentului electric din modulul de 
comandă 

b) Scoateţi prin tragere conectorul cablului aparatului din modulul de comandă 
c) Deconectaţi modulul de comandă 

 

8.2 Golirea cantităţilor reziduale 

Scop 

Înainte de curăţare sau scoatere din funcţiune trebuie îndepărtate lichidele rămase în rezervor. 

Condiţii preliminare 

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

 niciuna 
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Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 niciuna 

Procedură 

Modul de golire a rezervorul de îngrăşământ: 

Pas Descriere Explicaţie 

1 Îngrăşământul lichid în exces trebuie este 
împrăştiat diluat sau evacuat prin pompare şi 
eliminat ca deşeu. 

 

2 Cantitatea reziduală se diluează în timpul 
curăţării utilajului Liquid Fertilizer şi se împrăştie 
pe câmp. 

Prin comutarea celor două robinete cu bilă, 
apa proaspătă poate fi pompată în rezervor 
şi astfel se diluează cantitatea reziduală. 

3 Cantitatea reziduală finală diluată se scurge 
după curăţare şi se elimină ca deşeu. 

La rezervor, în partea de jos se află un 
robinet de scurgere, care se deschide prin 
tragere. Pentru blocare, acesta se poate 
roti la 90°. 

 

 

8.3 Curăţarea utilajului Liquid Fertilizer 

Scop 

Maşina trebuie curăţată cu regularitate în interior şi la exterior pentru a garanta o funcţionare impecabilă, 
de durată. În cazul curăţării necorespunzătoare se pot forma cocoloaşe în interiorul utilajului Liquid 
Fertilizer ca urmare a cristalizărilor. 

Condiţii preliminare 

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

 Aparatul este deconectat şi scos de sub tensiune, consultaţi în acest sens Deconectarea şi 
scoaterea de sub tensiune a utilajului Liquid Fertilizer (la pagina 29). 

Componente, mijloace auxiliare şi materiale necesare 

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

 Echipament individual de protecţie 

 Aparat aer comprimat 

 Apă 

 Lavetă umedă 

Procedură 

Modul de curăţare a utilajului Liquid Fertilizer: 

Pas Descriere 

1 Pentru golirea rezervorului de îngrăşământ consultaţi şi Golirea cantităţilor reziduale (la 
pagina 29). 

2 Curăţaţi interiorul rezervorului de îngrăşământ cu apă proaspătă.  

3 Curăţaţi exteriorul maşinii/utilajului cu o lavetă umedă. 
 
 

 

ATENŢIE! PERICOL DE VĂTĂMARE CORPORALĂ! 
 
Accesul în rezervor este interzis din cauza vaporilor toxici emanaţi în rezervorul de 
îngrăşământ. 
 Nu vă urcaţi în rezervor sau buncăr! 
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8.4 Repararea şi repunerea în starea de funcţionare 

În cazul unei defectări sau deteriorări a maşinii/utilajului adresaţi-vă producătorului. Informaţii în acest 
sens găsiţi la Service la pagina 5. 
 

9 Scoaterea din funcţiune, depozitarea şi eliminarea ca deşeu 

Din acest capitol aflaţi cum să scoateţi utilajul Liquid Fertilizer din funcţiune, cum să-l depozitaţi pe o 
perioadă mai îndelungată şi cum să-l eliminaţi ca deşeu. 
 

9.1 Scoaterea utilajului Liquid Fertilizer din funcţiune 

Scop 

Pentru ca utilajul/maşina să-şi păstreze funcţionalitatea şi după o pauză de funcţionare mai îndelungată, 
este important să se întreprindă anumite măsuri pentru depozitare. 

Procedură 

Modul de pregătire a utilajului Liquid Fertilizer pentru depozitare: 

Pas Descriere 

1 Îndepărtaţi complet îngrăşământul lichid din maşină. 

2 Clătiţi în interior rezervorul de îngrăşământ cu apă, în acest scop consultaţi Curăţarea utilajului 
Liquid Fertilizer de la pagina 30. 

3 Scurgeţi lichidele rămase din rezervoare. 

4 Curăţaţi filtrul de aspiraţie (vezi Curăţarea filtrului de aspiraţie cu rezervorul gol, pagina 27). 

5 Depozitaţi maşina/utilajul în stare uscată pentru a preveni formarea germenilor în interiorul 
aparatului. 

6 Pentru a preveni îngheţarea pe timp pe iarnă, lichidele rămase de exemplu, în pompă, filtrul de 
aspiraţie etc. trebuie înlocuite cu antigel. După trecerea perioadei de iarnă, acesta poate fi 
evacuat din nou, diluat. 

 
 

9.2 Depozitarea maşinii 

Utilajul Liquid Fertilizer trebuie depozitat într-un loc uscat şi protejat de intemperii pentru a nu-şi pierde 
funcţionalitatea nici pe o perioadă mai îndelungată de depozitare. 
 

9.3 Eliminarea ca deşeu 

Eliminarea maşinii ca deşeu trebuie efectuată în conformitate cu prevederile locale de eliminare a 
maşinilor ca deşeuri. 
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10 Accesorii 

În acest capitol găsiţi o selecţie de accesorii posibile pentru aparatul dvs. 
 
 
 

 
 

Prelungitor cablu 2 m  (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 ca accesoriu. 
 
Furnitură: 1 prelungitor cablu 
 
Cod comandă: 00410-2-148 
 

 

Prelungitor cablu 5 m  (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 5 m ca accesoriu. 
 
Furnitură: 1 prelungitor cablu 
 
Cod comandă: 00410-2-149 
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11 Anexă 

11.1 Ideea mea 

LF 600 a fost dezvoltat şi testat un timp îndelungat. De la prima idee până la fabricaţia de serie a trecut 

mult timp. A fost solicitată o implicare mare a fiecărui angajat în parte și a întregii echipe de dezvoltare. 

Totuşi, cea mai valoroasă experienţă este aceea din practică.  

Principiul nostru: „Inspirat de agronomi și realizat de profesioniști." 

 

Şi astfel apropierea de clienți realizează la APV pentru dumneavoastră saltul în viitor. 

Scrieţi-ne ce experienţe pozitive şi negative aţi avut cu aparatul. 

Scrieți-ne propunerile de îmbunătățire și ideile pe care le aveți: 

 

meineidee@apv.at 

 

Realizați fotografii sau desene de mână! Suntem deschişi şi recunoscători pentru orice informaţie 

indiferent de forma ei. Informațiile dumneavoastră sunt transmise direct la proiectanții de dezvoltare ai 

APV.  

 

Vă mulțumesc anticipat pentru angajamentul dumneavoastră și vă doresc să vă bucurați de produsul 

dumneavoastră APV! 

 

Cu salutări cordiale 

 

Şeful Departamentului Dezvoltare & Tehnică 
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11.2 Schema de racordare LF #02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIN 
conector 
(plug-pin) 

Cablul aparatului 
(machine cable) 

Pompa (P) 
(pump) 

Senzor de debit (DS) 
(flow sensor) 

1 4 mm² / albastru (blue) 2,5 mm² / roşu (red) 0,34 mm² / maro (brown) 

2 4 mm² / maro (brown)   

3 2,5 mm² / albastru (blue) 2,5 mm² / negru (black)  

4 0,75 mm² / gri (grey)  
0,34 mm² / albastru 

(blue) 
0,34 mm² / negru (black) 

5 0,75 mm² / maro (brown)   

6 0,75 mm² / negru (black)  0,34 mm² / alb (white) 

Lungime de dezizolare 10 mm! 
(Stripping length 10 mm!) 

Figura 12 
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P / roşu (red) 

DS / maro (brown) 

P / negru (black) 

DS / negru (black) 

DS / albastru (blue) 

DS / alb (white) 

 4 mm² / maro (brown) 

 4 mm² / albastru (blue) 

 2,5 mm² / albastru (blue) 

 0,75 mm² / maro (brown) 

 0,75 mm² / gri (grey) 

 0,75 mm² / negru (black) 
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