
Latvian 

 
Kartupe Ĝu kombaina operatora 

ikdienas tipveida kontroles saraksts 
 

 RAŽA 

 
 
Vai Jūs zin āt, kāda kvalit āte ir 
nepieciešama šai ražai?  
 
Sasitumi   <8%? 
Mehāniskie bojājumi <5%? 
Augsne/zemes pikas/akmeĦi 
                             neviens? 
Stiebri           daži/neviens? 
 
Kam ir liel ākā priorit āte? 
 

 
 
Vai Jūs zin āt iepriekš ējās kvalit ātes 
pārbaudes rezult ātus un k ā tie ir 
sal īdzināmi ar m ērėi? 
 
Ja rodas bojājumi, kādi uzlabojumi ir 
nepieciešami, lai samazinātu 
bojājumu daudzumu? 
Vai Jums ir nepieciešama palīdzība/ 
padoms? 

   
 

  
EKSPLUATĀCIJA 
 
 
Vai Jūs regul āri m ēăināt noregul ēt 
maš īnas iestat ījumus, lai uzlabotu 
tās sniegumu, it īpaši augsnes 
tipam?  
 
Vai Jums ir nepieciešama palīdzība/ 
padoms? 



 
Vai ir k ādas kartupe Ĝu kombaina 
zonas, kas p ēc Jūsu dom ām var 
palielin āt gumu boj āšanu?  
 
Ko Jūs šajā sakarā varat darīt? 

 
 
Vai Jūs lietojat apst ākĜiem 
vispiem ērot ākos iestat ījumus? T.i. t īkla 
ātrums, t īkla izm ērs, t īkla apvalks, t īkla 
veids, laist īšanas komplekti, t īrīšanas 
ru ĜĜu izm ērs un tips, t īrīšanas modulis 
utt.  
 

 
 
 
Vai lauks vai lauka apst ākĜi ietekm ēs 
bojājumus, piem ēram, nog āzes, 
augsnes mitrums, nez āles, stiebri utt.? 
 
Padomājiet, kāds ir labākais virziens, kurā 
izcelt ražu uz nogāzēm, apsveriet 
irigācijas iespējas, lai mitrinātu augsni, 
spriguĜu/stiebru/nezāĜu smidzinātāju 
izmantošanu. 
 

 
 

 
IEMINIETIES PAR SAVĀM BAŽĀM TIEŠAJAM PRIEKŠNIEKAM  –  Š Ī INFORMĀCIJA 
IR BŪTISKA! 
 

 
 
 

                                                                     KARTUPEěU KOMBAINS                   PĀRBAUD ĪTS 
Pārbaudīt Ievērojiet ražotāja ikdienas apkopes grafiku                                                                            � 
Pārbaudīt Parūpējieties, lai kombaina instrukcijas būtu pa rokai, vēlams mašīnā                                   � 
Pārbaudīt Ka visi dienesti un spēka pievadi darbojas tā, kā tiem ir jādarbojas                                        � 
Pārbaudīt Lemešus, diskus, ieplūdes ruĜĜus, vai tie ir noregulēti un funkcionē                                              

� 
Pārbaudīt Bojājumus tīklos, vai tīklos nav iesprūduši tādi priekšmeti kā vadi vai veca metāla gabali. 

AkmeĦi/augsne/stiebri zem ruĜĜiem, kas bīda tīklu uz vienu pusi                                             � 
Pārbaudīt Stiebru ruĜĜus, lai konstatētu, vai tie nav nolietojušies vai bojāti, un stiebru pirktus                 � 
Pārbaudīt Tīrīšanas moduli, lai konstatētu, vai tas nav nolietojies vai bojāts                                           � 
Pārbaudīt Plaisas ražas pārvietošanas zonās, kurās gumi var iesprūst                                                   � 
Pārbaudīt AkmeĦu/augsnes/stiebru koncentrēšanos, lai konstatētu, vai tā nav bojājusi pacēlēja posmus 

vai novirzījusi pacēlēja siksnas                                                                                                 � 
Pārbaudīt Aizsargpolsterējumu/materiālu pārvietošanas punktos                                                            � 



Pārbaudīt KartupeĜu kombaina un piekabes ražas pārvietošanas aizsargierīces, tādas kā paklāji, kritiena 
mīkstinātāji utt.                                                                                                                         � 

 


