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Ajustare finisare câmp
Consultați manualul operatorului pentru detalii cu privire la ajustarea pe înălțime Aceste diapozitive sunt concepute pentru a vă ajuta să remediați finisarea 
neuniformă a câmpului.
În principal, dacă se creează o creastă, discul principal aflat în linie cu respectiva creastă este problema. 
Pentru brazde, discul de arare aflat pe rând cu brazda va fi problema. 
Aproape întotdeauna, soluția este ridicarea pivotului, la acel moment.
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Creasta centrală Brazda centrală

Problemă: 
Parte frontală prea joasă.
• marginea principală a lanțurilor frontale 

creează o creastă în mijloc
• modulele lucrează solul sfărâmicios al 

crestei largi, dar nu sapă în solul inițial.

Problemă:
Parte anterioară prea joasă
• Partea din față și modulele 

setate la înălțimea corectă
• Zonă centrală scobită sau 

neprelucrată.

Soluție
• Asigurați-vă că traversa inferioară 

principală de tracțiune este paralelă cu 
solul, dacă este necesară ajustarea, 
ridicați sau coborâți bara de tracțiune și 
stabilizați-o cu ajutorul plăcilor de oprire 
la adâncime cu cilindru cu inversare. 
Traversa inferioară principală de tracțiune 
trebuie să fie paralelă cu solul.

• Ridicați lanțurile de pe placa de montaj cu 
lanțuri până când primul disc atinge 
numai ușor solul. Doar atât cât să asigure 
suprapunerea cu Discurile modulului 
frontal.

Soluție
• Ridicați ambele plăci de 

montaj anterioare cu lanț 
până când primele câteva 
discuri sunt ridicate 
deasupra solului. 

• Creați un paravan de 
suprapunere pentru a 
îndepărta urmele de roți.

Profil suprafață Profil suprafață

Creastă

Brazdă



Creastă laterală Brazdă laterală

Problemă:
Partea din față a setului de 
unelte anterior prea coborâtă
• Primul disc prea coborât, prea 

agresiv. 
• Creează o creastă.

Problemă:
Pivotul din partea 
anterioară a setului de 
unelte este prea coborât
• Săpatul discului, mai 

agresiv decât al lanțului 
anterior, se poate 
compensa.

• Se creează o brazdă.

Soluție
• Ridicați înălțimea 

pivotului mișcând 
clemele de ajustare până 
în partea de sus a 
cadrului.

• Primul disc trebuie să 
atingă doar ușor 
suprafața.

Profil suprafațăProfil suprafață

Soluție
• Ridicați înălțimea 

pivotului mișcând 
clemele de ajustare 
până în partea de sus a 
cadrului.

• Primul disc trebuie să 
atingă doar ușor 
suprafața.



Creastă în stânga 
centrului

Creastă în dreapta centrului

Problemă:
Disc principal al modulului anterior prea 
coborât
• Primul disc prea coborât, prea agresiv. 
• Creează o creastă.

Problemă:
Disc principal al modulului 
frontal prea coborât
• Discul aruncă pământul 

dincolo de raza de acțiune 
a modulului anterior.

• Este creată o creastă.

Soluție
• Ridicați înălțimea 

pivotului cu ajutorul 
lanțului de ajustare.

• Primul disc trebuie să 
atingă doar ușor 
suprafața.

• Asigurați o suprapunere 
adecvată cu primul disc 
de pe setul de unelte 
frontal.

• Asigurați-vă că discul de 
pe partea dreaptă a 
modulului anterior are 
contact cu solul

Profil suprafațăProfil suprafață

Soluție
• Ridicați înălțimea 

pivotului 
• Primul disc trebuie să 

atingă doar ușor 
suprafața.



Brazda centrală sau rând 
central netăiat

Brazdă pe fiecare 
latură a centrului

Problemă: 
Eroare complexă. 
• Parte frontală prea 

joasă, ce creează o 
movilă centrală.

• Seturile de unelte ale 
modulului trec peste 
movilă și, la final, o 
nivelează.

• Parte anterioară prea 
joasă pentru a încerca să 
taie, îndepărtând solul 
de rândul central și 
creând o brazdă.

Problemă:
Partea anterioară a setului 
de unelte ale modulului este 
prea coborâtă.
• Discul aruncă pământul 

dincolo de raza de acțiune 
a modulului anterior.

• Se creează o brazdă.

Soluție
• Ridicați înălțimea 

pivotului cu ajutorul 
lanțului de ajustare.

• Primul disc trebuie să 
atingă doar ușor 
suprafața.

Profil suprafațăProfil suprafață

Soluție
• Ridicați partea din față
• Ridicați partea din spate.
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