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1. DARBO SAUGOS TAISYKLĖS 

 

Grūdų smulkintuvu galima dirbti tik atidžiai išnagrinėjus pateiktus saugumo 

reikalavimus: 

 

Elektros sujungimus turi atlikti įgaliotas elektrikas; privaloma laikytis DS/EN 60204-

1. 

 

Atliekant aptarnavimo operacijas, valdymo panelyje turi būti išjungtas elektros 

tiekimas (išimtas saugiklis). 

 

Jei ketinate ilgiau būti prie dirbančio smulkintuvo, užsidėkite klausos apsaugas. 

 

Po kiekvienos aptarnavimo apžiūros prieš paleidžiant variklį turi būti uždėtos visos 

apsaugos. 

 

Jei smulkinti gaminiai išleidžiami tiesiai ant grindų ar į pašaro vežimėlį, ant išleidimo 

angos turi būti uždėtas standartiškai tvirtinamas apsauginis tinklelis. 

 

Pasirūpinkite, kad prie smulkintuvo neprieitų pašaliniai asmenys. 

 

NAUDOKITE TIK originalias atsargines dalis. Priešingu atveju garantija 

anuliuojama. 

 

SAUGOKITĖS,  kad į veikiantį smulkintuvą nepatektų rankos ar įrankiai. 

 

Nepaleiskite variklio, kol tarp volų nėra grūdų arba jeigu atidarytas droselis. 
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2. MONTAVIMAS IR PASTATYMAS 

 

Transportavimo sumetimais smulkintuvas pristatomas dalinai išmontuotas. 

Pastatykite smulkintuvą pageidaujamoje vietoje. Uždarose patalpose iš visų pusių turi 

būti išlaikomas 20 cm atstumas nuo sienos. Smulkintuvas PRIVALO stovėti ant 

vibracijos slopintuvų ir NEGALI būti tvirtinamas prie grindų. 

 

2.1 Reikalingi įrankiai 

 

Statant smulkintuvą, reikalingi tokie įrankiai: 

 Apvalus/šakinis veržliaraktis 8, 10, 12, 13 ir 19 mm 

 Kūjis 

 Atsuktuvas 

 

2.2 Statymas 

 

Statoma pagal 1 pieš. pavaizduotą schemą – grūdų smulkintuvo statymas. 

1 – piltuvas 

2 – smulkintuvas 

3 – sąvarža 

4 – trumpos kojelės 

5 – ilgos kojelės 

 

 
Sąvarža (1) įtvirtinkite piltuvą smulkintuvo įleidimo angoje (2). Veržlėmis ir varžtais 

ant smulkintuvo rėmo prisukite trumpas arba ilgas kojeles (4 ir 5). 

 

Statydami prilaikykite smulkintuvą, kad  neapsiverstų. 
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3. KONSTRUKCIJA 

 

 
 

2 pieš. Smulkintuvo KB300/3 konstrukcija 
 

1 – rėmas 

2 – trumpos arba ilgos kojelės 

3 – smulkintuvo korpusas 

4 – įtvirtintas (įmobilizuotas) smulkintuvo volas 

5 – reguliuojamas volas 

6 – smulkinimo volas (reguliuojamas) 

7 – piltuvas 

8 – įleidimo anga 

9 – droselis 

10 – reguliuojama rankena 

11 – elektrinis variklis 

12 – elektrinio variklio V diržas 

13 – smulkinimo volo pavara 

14 – V diržas 

15 – volo grandyklė 

16 – įtvirtintas dangtis 

17 – įtvirtintas dangtis 

18 – sustabdymo veržlė 

19 – skaitiklio varžtas 

20 – droselio sustabdymas 

21 – smulkinimo volo rankena 

22 – skaitiklio varžtas 
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4. FUNKCIJŲ APRAŠYMAS 

 

Kaip parodyta 2 pieš., smulkintuvą sudaro: 

 Rėmas (1) su trumpomis arba ilgomis kojelėmis (2). 

 Korpusas (3), kuris sudaro šonines sieneles ir skersinius profilius. 

 Smulkintuvo volus sudaro: 

įtvirtintas (įmobilizuotas) volas (4), 

reguliuojamas volas (5), 

smulkinimo volas (6). 

 Piltuvas (7), įleidimo anga, stendas su magnetais (8). 

 Reguliavimo droselis (9). 

 Rankena (10) smulkintuvo volui (5) reguliuoti. 

 Elektros variklis (11) su varančiųjų diržų (12) laikytuvu ir priveržimo     

reguliatoriumi. 

 Reguliuojamo volo pavaros diržų ir smulkinimo volo su V diržu (14) 

skriemuliai (13). 

 Smulkintuvo volų grandyklė (15). 

 Įtvirtintas dangtis (16 ir 17). 

 

Pritvirtinkite piltuvą virš įleidimo į smulkintuvo volus (8) angos, kur įtaisytas 

magnetinis stendas ir reguliavimo droselis. Jais reguliuojamas grūdų padavimas 

smulkinimui. Reguliavimo droselio poziciją galima lengvai atstatyti į pradinę padėtį  

droselių sustabdymo veržle (20). 

 

Pagrindinę grūdų smulkintuvo dalį sudaro du lygiagretūs smulkinimo volai; rankena 

(10) galima reguliuoti tarpą tarp (4) ir (5) volų. Rankena (21)  galima reguliuoti tarpą 

tarp (4) ir pasmulkinimo (6) volų. Pastaruoju atveju reikia atlaisvinti du M12 varžtus 

(42), kurie priveržiami tik nustačius teisingą tarpą (priveržimas = 53,3Nm), prieš 

paleidžiant smulkintuvą iš naujo. 

 

Smulkinamos medžiagos smulkinimo laipsnis priklauso nuo atstumo tarp (4) ir (5) 

volų. Tarpas reguliuojamas rankena (10) pasukant ekscentrinį guolių korpusą. 

Nustačius reikalingo dydžio tarpą, reikia jį užfiksuoti priveržiant rankeną (10) ir 

skaitiklio varžtą (22). 

 

Galiausiai nustatoma stabdymo veržlė (18) ir užfiksuojama skaitiklio varžtu (19). 

 

Atidarius įleidimo droselį (9), piltuve esantys grūdai iš pradžių subėga į smulkinimo 

angą, o paskui į volų angą. 

 

Susmulkinta medžiaga įleidžiama pro išleidimo angą smulkintuvo apačioje. 
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5. ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI 

 

Ant grūdų smulkintuvo yra tam tikrų įspėjamųjų ženklų, kurie informuoja operatorių 

apie galimus pavojus bei būtinybę kruopščiai išnagrinėti šį vadovą. 

 

Ženklai visada turi būti švarūs ir aiškiai matomi. Jei jie pametami ar sugadinami, 

reikia pas gamintoją užsisakyti naujus ženklus. Jie turi būti pritvirtinti tiksliai toje 

pačioje vietoje, kaip ir senieji.. 

 

Ženklų reikšmės: 

 

Įspėjamieji ženklai turi būti visuomet įskaitomi. Jei jie darosi nebeįskaitomi ar 

yra sugadinti, pas gamintoją ar dilerį galima užsisakyti naujus ženklus. 

 

Prieš paleidžiant smulkintuvą, būtina susipažinti su šiuo vadovu. 

 

Nedirbkite be apsauginio gaubto. 

 

Nurodoma, kur tvirtinti įmobilizavimo diržą, ruošiant įrenginį gabenti lauke. 

 

Privaloma nešioti klausos apsaugas. 
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6. EKSPLOATAVIMO VADOVAS 

6.1 Taikymo sritis 

 

Grūdų smulkintuvas KB300/3 skirtas visų rūšių javų grūdams, pavyzdžiui, miežių, 

avižų, rugių, augalų ankštims bei sėkloms, pavyzdžiui, kukurūzams, žirniams, 

sėmenims smulkinti. Grūdų smulkintuvo negalima naudoti maisto produktams 

(riešutams, vaisiams, daržovėms), akmenims, šviežioms bei džiovintoms 

daržovėms ir vaisiams smulkinti. 

 

6.2 Įranga bei atsarginės dalys 

 

Grūdų smulkintuvas pristatomas kartu su Instrukcijų vadovu bei ES atitikimo 

deklaracija. 

 

6.3 Paruošimas darbui 

 

Smulkintuvas pastatomas ant trumpų arba ilgų kojelių, priklausomai nuo to, kaip į 

piltuvą bus kraunami grūdai (mechaniniu ar kt. būdu) ir kaip bus išleidžiama 

susmulkinta medžiaga (į siloso duobę, pašaro vežimėlį, ant konvejerio). Bandomojo 

paleidimo metu volai neturi liestis. Pašalinami galimi gedimai. Smulkinimo laipsnis 

keičiamas reguliuojant tarpą tarp volų. Prieš paleidžiant smulkintuvą, reikia  nustatyti 

tarpą tarp volų reguliavimo rankena (10), pasukant ją nurodytą kryptimi (3 pieš.). 

Tuomet priveržkite rotacinį mygtuką (1) ir užfiksuokite jį prieš-rotaciniu mygtuku (2). 

Nustatymą galima išsaugoti kitam darbo etapui, priveržus droselio sustabdymą (3) ir 

užfiksavus sureguliavimo poziciją varžtu (4). 

 

3 pieš. Tarpo tarp volų reguliavimas 

1 – rotacinis mygtukas 

2 – prieš-rotacinis mygtukas 

3 – droselio sustabdymas 

4 – varžtas 

5 – reguliavimo rankena 

 

 
Įspėjimas!!! 

 

Prieš pradėdami smulkinti, išvalykite grūdus, kad nebūtų pažeistos kurios nors 

prietaiso dalys. 

 

Neatidarykite droselio, kol nebus paleistas smulkintuvas. 
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4 pieš. Medžiagos padavimo tarp smulkintuvo volų reguliavimas 

 

1. Įleidimo anga 

2. Užfiksavimo veržlė  

3. Droselio sustabdymas 

4. Varžtas 

5. Magnetų stendas 

6. Droselis 

 

 

Nustatykite reikiamą įleidimo angą, ištraukę droselį (9) ir užfiksavę veržle (2). Grūdų 

padavimą būtina nustatyti tam, kad būtų pasiektas pageidaujamas našumas ir 

smulkinimo laipsnis, ir kad nebūtų perkrautas variklis. Nustatyta įleidimo anga 

(droselio sustabdymas 3) gali būti užfiksuota varžtu (4). 

 

6.4 Smulkintuvo darbas 

 

 Patikrinkite, ar uždarytas droselis. 

 Paleiskite variklį. 

 Atidarykite droselį iki iš anksto nustatytos pozicijos, kad 

neperkrautumėte variklio. 

 Įpilkite grūdų. 

 Per didelė droselio atsidarymo anga. Grūdai, užsilikę tarp volų po 

paskutinio smulkinimo gali sukelia variklio perkrovą, todėl jo 

nepavyksta paleisti. 

 

6.5 Smulkintuvo sustabdymas 

 

 Sustabdykite grūdų padavimą tarp smulkintuvo volų (uždarykite 

droselį). 

 Išleiskite iš smulkintuvo grūdus. 

 Išjunkite variklį. 

 Ištraukite kištuką iš rozetės. 

 

Jei nesilaikoma nurodytos tvarkos, gali  nepavykti paleisti variklio, nes, tarkim, tarp 

volų yra grūdų. Tokiu atveju atlikite šias procedūras: 

 Uždarykite įleidimo angą 

 Reguliuojamo volo rankena padidinkite tarpą tarp volų iki 

maksimalaus 10 mm dydžio. 

 

Esant tokiam tarpo tarp volų nustatymui, grūdai ir maži akmenukai gali praslysti tarp 

volų: 

 Paleiskite variklį. 

 Toliau tęskite atitinkamame skyriuje aprašytą procedūrą. 

 

6.6 Avarinis sustabdymas – įtaisykite avarinį stabdį. 



 10 

7. TECHNINIAI DARBAI IR PRIEŽIŪRA 

 

7.1 V diržo įtempimas 

 

Įtempkite V diržą tiek, kad nenuslystų darbo metu. V diržo įtempimas atliekamas 

sukant varžtą, esantį ant reguliavimo veržlės, į dešinę. Tai daroma atlaisvinus 

patikrinimo varžtą. Tinkamai įtempus V diržą, iš naujo priveržkite varžtą. 

 

7.2 Tarpo tarp volų reguliavimas 

 

Tarpo tarp volų (miežiams, kviečiams, avižoms, rugiams) nustatymas.  

 

Nusistovėjus stabiliai volų temperatūrai (po 10 min. nepertraukiamo darbo), 

patikrinkite angos dydį. 

 

7.3 Kasdienė eksploatacija ir priežiūra 

 

Prieš pradami darbą, visuomet patikrinkite elektros įrenginio būklę. 

 

Pašalinkite ant piltuvo (ant magnetų) susikaupusius teršalus. 

 

Po darbo visuomet išvalykite iš smulkintuvo grūdus, dulkes, patikrinkite techninę 

būklę. 

 

7.4 Aptarnavimas po 200 darbo valandų 

 

Nuimkite V diržų apsaugas ir: 

 patikrinkite V diržų įtempimą ir susidėvėjimą; 

 patikrinkite volų susidėvėjimą. 

 

Sutepkite reguliavimo veržles. 

 

Guoliai ir judantys korpusai sutepami slėginiu purkštuku. 

 Kiekvienam tepimo nipeliui pakanka 1-2 paspaudimų. 

 Tepkite Alvania EP2 tipo tepalais. 

 

Patikrinkite grandyklių susidėvėjimą. 
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7.5 Gedimų paieška 

 

Gedimai, jų priežastys, taisymas 

 

Į variklį nepatenka srovė 

 Aktyvuotas terminis arba paslėptos srovės kontaktas. Paspauskite 

mygtuką ON (palaukite apie 10 min., kol atauš terminis kontaktas). 

 Patikrinkite saugiklius. 

 Patikrinkite elektros įrenginio būklę ir pašalinkite gedimus. 

 

Užblokuoti volai 

 Panelyje išjunkite raudoną OFF mygtuką ir nutraukite grūdų 

padavimą. 

 Ištraukite kištuką iš rozetės. 

 Padidinkite tarpą tarp volų iki maksimalaus dydžio. Pašalinkite grūdus 

iš tarpo tarp volų. 

 Patikrinkite, ar volai gali laisvai suktis. Jeigu ne, patikrinkite, ar yra 

vietos virš volų ir pašalinkite blokuojančias kliūtis. 

 

Per mažas smulkintuvo pajėgumas 

 Virš volų susikaupė teršalų arba dalinai užsikimšusi įleidimo anga. 

Pašalinkite teršalus ir išvalykite. 

 

Smulkintuvas nepakankamai susmulkina 

 Susidėvėję volai. 

 Pasikeitė tarpo tarp volų dydis. 

 Sureguliuokite tarpą tarp volų. 

 

Variklis dirba, bet volai nesisuka 

 Patikrinkite V diržo įtempimą ir, jei reikia, priveržkite reguliavimo 

veržlę. 

 Susidėvėję V diržai. Pakeiskite. 

 

Nedirba variklis 

 Aktyvuotas terminis kontaktas. 

 Uždarykite droselį piltuve. 

 Padidinkite tarpą tarp volų iki maksimalaus dydžio ir pašalinkite tarp 

volų esančius grūdus.  

 Palaukite apie 10 minučių, kol atauš terminis kontaktas. 

 Panelyje paspauskite juodą mygtuką ON. 

 

Susmulkinta medžiaga prikimba prie volų paviršiaus 

Patikrinkite grandyklės būklę; jei reikia, atlenkite arba pakeiskite. 

 

Elektros gedimus turi taisyti įgaliotas elektrikas. 
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7.6 Aptarnavimas 

 

Siekiant užtikrinti tinkamą smulkintuvo darbą, reikia periodiškai atlikti aptarnavimo ir 

patikrinimo darbus. 

 

Kruopščiai valykite ir plaukite smulkintuvą. 

 

Vykdykite detalią visų techninę dalių kontrolę. 

 

Pakeiskite sudėvėjusias ar sugadintas dalis naujomis. 

 

Sutvarkykite apdailos sluoksnio pažeidimus. 

 

7.6.1 Saugumas 

 

Prieš pradedant bet kuriuos aptarnavimo veiksmus, pagrindiniu jungikliu 

išjunkite variklį ir ištraukite kištuką iš rozetės. Palaukite, kol sustos besisukantis 

volas. Pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys negalėtų įjungti smulkintuvo. 

 

7.7 Smulkintuvo gabenimas 

 

7.7.1 Gabenimas lauke 

 

Šakiniu keltuvu arba kranu (naudodami tinkamus diržus) užkelkite smulkintuvą ant 

transporto priemonės. Smulkintuvas turi būti gabenamas stačias. Įmobilizuokite 

smulkintuvą pintais diržais arba pritvirtinkite prie pagrindo, kad neslidinėtų arba 

neapsiverstų. 

 

7.7.2 Gabenimas viduje 

 

Uždarose patalpose smulkintuvas turi būti perkeliamas ant paletės. Gabendami toliau, 

naudokite vidaus transporto priemones. Paprasčiausiai nustumkite smulkintuvą 

rankomis, tik būtinai laikykitės saugumo reikalavimų (stumti turi bent 3 asmenys). 
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8. SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

Prie smulkintuvo neleidžiama būti pašaliams asmenims. Stebėkite įspėjamuosius 

ženklus; jie turi būti aiškiai matomi. Ypač atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: 

 Nesiremkite į dirbantį smulkintuvą. 

 Nelieskite neuždengtų dalių, kurios prijungtos prie elektros maitinimo. 

 Nevalykite dirbančio smulkintuvo. 

 Nekelkite dirbančio smulkintuvo. 

 Netikrinkite dirbančios pavaros diržo. 

 Naudokite smulkintuvą tik pagal nurodytą paskirtį. 

 Tik parengti darbuotojai gali atlikti aptarnavimo ir remonto darbus. 

 

Jei laikomasi visų nurodytų reikalavimų ir atidžiai išanalizuojamas instrukcijų 

vadovas, darbas su smulkintuvu nekelia jokios rizikos. 
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9. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 
 

CHARAKTERISTIKOS   DIMENSIJOS KB300/3 

-Išeiga,     kg/h       

kai tarpas tarp volų 0,1-0,5mm 

Miežiai      900-2000 

Kviečiai      1100-2500 

Avižos       1300-3000 

Kukurūzai      1000-2100 

Žirniai       900-1700 

 

-Variklio galia    kW  7,5 

 

-Tarpo tarp volų dydis   mm  0,1-0,5 

 

-Volų skaičius    vnt.  3 

 

-Volų diametras   mm  290 

 

-Triukšmo lygis   dB  91-102 

 

-Svoris     kg  490 
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10. ATSARGINIŲ DALIŲ KATALOGAS 

 

10.1 Naudojimasis katalogu 

 

Katalogą sudaro atsarginių dalių brėžiniai bei sąrašai (su specifikacijomis statymo 

daliai). 

 

Katalogu naudojamasi taip: 

 Nustatoma pageidaujamos dalies padėtis. 

 Susirandamas reikalingas brėžinys ir pageidaujama dalis brėžinyje. 

 Remiantis brėžiniu, susirandamas dalies Nr., norma, aprašymas ir 

kiekis. 

 

10.2 Atsarginių dalių užsakymas 

 

Užsakydami atsargines dalis, nurodykite: 

 Mašinos tipą, gamybos numerį ir metus. 

 Tikslų brėžinio Nr. ir atsarginės dalies aprašymą bei reikalingą kiekį. 
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11. ATSARGINĖS DALYS   

 

PILTUVAS – KB300/3 

 

 
 

Pozicija Užsakymo Nr.  Aprašymas   Vnt. 

1  100018   Piltuvas   1 

2  911165   Įleidimas be reguliavimo 1 

6  1800016   Sąvarža Q16   1 

9  7004761   Magnetas   12 
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ATSARGINĖS DALYS – KB300/3 
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ATSARGINĖS DALYS  

KB300/ 

 

Pozicija Užsakymo Nr.  Aprašymas    Vnt. 

2  916582   volas, varantysis   1 

3  916581   volas, varomasis   1 

4  916583   smulkinimo volas   1 

13  916588   smulkinimo volo    1 

reguliavimo sąvarža   

14  911166   užrakinimo varžtas   2 

15  916589   atstumo reguliavimo    1 

sąvarža 

17  916580   rankenos užraktas   2 

18  916589   rankena atstumui reguliuoti  2 

20  916585   grandyklė    2 

22  911163   kairysis karteris   1 

23  911164   dešinysis karteris   1 

25  916591   guolių korpusas (smulkinimas) 2 

26  916583   guolių korpusas (reguliuojamas) 2 

27  916604   guolių korpusas (įtvirtintas)  2 

32  916575   grandyklės spyruoklė   1 

33  6407092   smulkinimo įrenginio guolis  2 

34  6407093   pagrindinių volų guolis  4 

  916587   besisukantis volas   1 

  916576   besisukančio volo spyruoklė  1 

  2520123   V diržas AA67 (dviguba pavara) 2 

  2520106   V diržas SPA 1657  

(pagrindinė pavara)    4 

  2420012   V diržo skriemulys (pagrindinė  

pavara SP400x3Ø50)   1 

  2420008   V diržo skriemulys (dviguba  

pavara SP200x3Ø40)   1 

  2420010   V diržo skriemulys (pasmulkinimo  

įrenginys SPA90x3Ø30)  1  
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ES ATITIKIMO DEKLARACIJA 

 

pasirašiusieji 

 

SKIOLD Sæby A/S 

 

Kjedgaardsvej, 9300 Sæby, Danija, tel. +45 9989 8887 
 

pareiškia, kad: 

 

 

 

Aprašymas       Tipas 

KB300/3 smulkintuvas su 3 volais ir 7,5kWvarikliu  910069 

KB300/3 smulkintuvas su 3 volais ir 7,5kWvarikliu   

ir Y-D starteriu     910080 

 

 

 

suprojektuoti ir pagaminti sutinkamai su tokiomis direktyvomis: 

 

 

Direktyva       Standartas 

 

89/392/EØF su pataisomis     DS/EN 292-1 

        DS/EN 292-2 

        DS/EN 294 

 

 

 

Sæby, 01-06-02      __________________ 

Išdavimo vieta ir data      Finn Dyrnø 

        Techn. direktorius 


