
Przy wystąpieniu poniższych wad w wyorywaniu buraków należy 

sprawdzić/zmienić ustawienia kombajnu w następującej kolejności: stan na 30.08.2016

Pozostałość liści Zmniejszyć prędkość wyorywania

Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiacza

Naostrzyć noże dogławiacza

Podnieść grzebień dogławiacza (zmienić ustawienie podstawowe)

Ogłowienie za wysokie Zwiększyć szczelinę cięcia dogławiacza

Podnieść grzebień dogławiacza (zmienić ustawienie podstawowe)

Ogłowienie za niskie Zmniejszyć szczelinę cięcia dogławiacza

Ustawić wyżej ogławiacz

Obniżyć grzebienie dogławiacza (zmienić ustawienie podstawowe) 

Ogłowienie skośne Zmniejszyć naciąg sprężyny dogławiacza

Naostrzyć noże dogławiacza

Ułamania i uszkodzenia Głębiej wyorywać

korzeni Zmniejszyć prędkość wyorywania

Lemiesze sprawdzić/wymienić

Zmniejszyć obroty taśmy sitowej

Zmniejszyć obroty gwiazd sitowych

Pręt rusztu za palcami czyszczącymi przestawić w dół

Zamontować ruszta ślizgowe w miejsce palców

Zmniejszyć wysokość rozładunku

Za duże zanieczyszczenie Płyciej wyorywać

ziemią Zwiększyć obroty lemieszy aktywnych

Zmniejszyć prędkość wyorywania

Włączyć szybki bieg walców wyorywacza

Zwiększyć odstęp między rusztem a gwiazdą

Zwiększyć obroty gwiazd

Pręt za palcami czyszczącymi przestawić w górę

Zamontować palce w miejsce rusztów ślizgowych

Straty buraków

Głębiej ustawić walce wyorywacza

Zamontować lemiesze z prętem prowadzącym

Sprawdzić pręty prowadzące na wyorywaczach (wytarte,złamane,brak) 

Przy bardzo małych burakach zamontować walce wyorywacza o większej średnicy (Ø) 

Zmniejszyć odległość/wysokość taśma sitowa-walce wyorywujace-gwiazda sitowa

Zmniejszyć odległość/wysokość taśma sitowa-walce wyorywujace-gwiazda sitowa

Sprawdzić palce czyszczące (wytarte, złamane, brak)

Zmniejszyć odstęp między rusztem ślizgowym a gwiazdą sitową

Zmniejszyć odstęp między rusztem wewnętrznym a gwiazdą

Na wyorywaczu 

Podczas czyszczenia

Lista kontrolna do optymalizacji jakości wyoranych buraków
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