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1. DARBO SAUGOS TAISYKL S 

 

Gr d  smuėĖintuvu gaėima dirbti tiĖ atidţiai išnagrin jus pateiĖtus saugumo 
reikalavimus: 

 

EėeĖtros sujungimus turi atėiĖti gaėiotas eėeĖtriĖas; privaėoma ėaiĖytis DS/EN 
60204-1. 

 

Atliekant aptarnavimo operacijas, vaėdymo paneėyje turi b ti išjungtas eėeĖtros 
tieĖimas (išimtas saugiĖėis). 
 

Jei Ėetinate iėgiau b ti prie dirbančio smuėĖintuvo, uţsid Ėite Ėėausos apsaugas. 
 

Po ĖieĖvienos aptarnavimo apţi ros prieš paėeidţiant variĖė  turi b ti uţd tos 
visos apsaugos. 

 

Jei smuėĖinti gaminiai išėeidţiami tiesiai ant grind  ar  pašaro veţim ė , ant 
išėeidimo angos turi b ti uţd tas standartišĖai tvirtinamas apsauginis tinĖėeėis. 
 

Pasir pinĖite, Ėad prie smuėĖintuvo neprieit  pašaėiniai asmenys. 
 

NAUDOKITE TIK originalias atsargines daėis. Priešingu atveju garantija 
nebetaikoma. 

 

SAUGOKIT S,  Ėad  veiĖiant  smuėĖintuvą nepateĖt  ranĖos ar ranĖiai. 
 

NepaėeisĖite variĖėio, Ėoė tarp voė  yra gr d  arba jeigu atidaryta sĖėend . 
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2. MONTAVIMAS IR PASTATYMAS 

 

 

Transportavimo sumetimais smuėĖintuvas pristatomas daėinai išmontuotas. 
PastatyĖite smuėĖintuvą pageidaujamoje vietoje. Uţdarose pataėpose iš vis  
pusi  turi b ti išėaiĖomas 50 cm atstumas nuo sienos. Smulkintuvas PRIVALO 

stov ti ant vibracijos sėopintuv  ir jo NEGALIMA tvirtinti prie grind . 
 

2.1 ReiĖaėingi ranĖiai 
 

Statant smuėĖintuvą, reiĖaėingi toĖie ranĖiai: 
Paprastas/kilpinis verţėiaraĖtis 8, 10, 12, 13, 17 ir 19 mm 

Plaktukas 

Atsuktuvas 

Keltuvas 

 

2.2 Statymas 

 

Surinkimas 

Transportavimo sumetimais smulkintuvas pristatomas daėinai išmontuotas. 
Piėtuvą ir pastatymo Ėojas reiĖia sumontuoti. 
Surinkimas atliekamas kaip parodyta 1 paveiksle. 

 
1 Piltuvas 

2 Apkaba 

3 Grud  padavimo anga 

4 Apsauga 

5 TraišĖytuvo r mas 

6 Kojos  
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1 pav. TraišĖytuvo surinĖimas 

 

TraišĖytuvo piėtuvas (1) pritvirtinamas apkabos pagalba (2) . Kojos (6) prie 

r mo (5) tvirtinamos varţtais.  
Kai montuojamos Ėojos traišĖytuvą reiĖia paĖeėti tinĖamu ir saugiu Ėeėtuvu. 
Vibracijos sėopintuvai montuojami Ėoj  apačioje.. 
 

Statydami priėaiĖyĖite smuėĖintuvą, kad neapsiverst . 
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3. FUNKCIJ  APRAŠYMAS 

 

3.1 FunĖcij  aprašymas KB160/3 

3-voė  modeėis yra naudojamas stambi  grud  (ĖuĖur zai, pupos, ţirniai) 
traišĖymui. Ši  grud  traišĖymas vyĖsta dviem etapais 

 

 

 

 

1. Grud  padavimo reguėiatorius 

2. Varomasis volas 

3. Reguliuojamas volas 

4. Grandikliai 

5. Pirminio traišĖymo voėas 

 

2 pav. KB160/3 principin  schema 

 

Grud  dozavimas atėieĖamas padavimo reguėiatoriaus pagaėba (2 pav. 1 poz.). 

Pirminis traišĖymas atėieĖamas tarp pirminio traišĖymo(2 pav. 5 poz.) ir 

varomojo (2 pav. 2 poz.)voė  

Padavimo anga gan tinai did ė  ir grudai suspaudţiami tieĖ, Ėad praeit  tarp 
dviej  pagrindini  voė (2 pav. 2 ir 3 poz.), kur baigiami traišĖyti. 
GrandiĖėiai nuvaėo voėus ir nuĖreipia sutraišĖytą masę  išbyr jimo angą. 
 

 

3.2 TraišĖytuvo paėeidimas 

 

Prieš paėeidţiant sitiĖinĖite, Ėad n ra pašaėini  daiĖt  grud  padavimo angoje. 
PatiĖrinĖite, Ėad suĖimosi Ėryptis sutapt  su rodyĖėe! 
Kai traišĖytuvas tuščias, jis tur t  dirbti tyėiai, be vibracijos. 
PatiĖrinĖite, Ėad tarpo tarp voė  reguėiavimas veiĖia be probėem  
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4. SP JAMIEJI ŢENKLAI 

 

Ant gr d  smuėĖintuvo yra tam tiĖr  sp jam j  ţenĖė , Ėurie informuoja 
operatori  apie gaėimus pavojus bei b tinybę Ėruopščiai išnagrin ti š  vadovą. 
 

ŢenĖėai visada turi b ti švar s ir aišĖiai matomi. Jei jie pametami ar sugadinami, 

reiĖia pas gamintoją uţsisaĖyti naujus ţenĖėus. Jie turi b ti pritvirtinti tiĖsėiai 
toje pačioje vietoje, Ėaip ir senieji.. 
 

ŢenĖė  reiĖšm s: 
 

sp jamieji ţenĖėai turi b ti visuomet sĖaitomi. Jei jie darosi nebe sĖaitomi ar 
yra sugadinti, pas gamintoją ar diėer  gaėima uţsisaĖyti naujus ţenĖėus. 
 

Prieš paėeidţiant smuėĖintuvą, b tina susipaţinti su šiuo vadovu. 
 

Nedirbkite be apsauginio gaubto. 

 

Nurodoma, Ėur tvirtinti mobiėizavimo dirţą, ruošiant rengin  gabenti ėauĖe. 
 

Privaloma nešioti Ėėausos apsaugas. 
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5. EKSPLOATAVIMO VADOVAS 

 

 

5.1 Taikymo sritis 

 

Gr d  smuėĖintuvas KB160/3 sĖirtas vis  r ši  jav  gr dams, pavyzdţiui, 
mieţi , aviţ , rugi , augaė  anĖštims bei s Ėėoms, pavyzdţiui, ĖuĖur zams, 
ţirniams, s menims smuėĖinti. Gr d  smulkintuvo negalima naudoti maisto 

produĖtams (riešutams, vaisiams, darţov ms), aĖmenims, švieţioms bei 
dţiovintoms darţov ms ir vaisiams smuėĖinti. 
 

 

5.2 ranga bei atsargin s daėys 

 

Gr d  smuėĖintuvas pristatomas Ėartu su InstruĖcij  vadovu bei ES atitiĖimo 

deklaracija. 

 

5.3 Paruošimas darbui 
 

VariĖėio apĖrova priĖėauso nuo grud  padavimo ĖieĖio ir traišĖymo stambumo. 
 

5.3.1TraišĖymo stambumo nustatymas  
 

D MESIO! TraišĖymo stambumą gaėima nustatyti tiĖ nedirbančiam 
traišĖytuvui. 
 

Norint nustatyti traišĖymo stambumą, atpaėaiduoĖite uţraĖtą (3) ir reguėiavimo 
ranĖeną (2) pastumĖite  virš  (rupiau traišĖo) arba ţemyn (smuėĖiau traišĖo). 
Voėai neturi ėiestis vienas su Ėitu (tai pasĖatina j  diėimą ir gaėi sugadinti guoėius) 
Kai ranĖena nustatyta  tinĖamą pad t , ją uţfiĖsuoĖite uţraĖtu. 
 

KB160/3 traišĖytuve tarpas tarp pirminio traišĖymo voėo ir varomojo voėo 
gamyĖėoje nustatytas 4mm. Šis tarpas daţniausiai tinĖa ir jo reguėiuoti nereiĖia. 
Tačiau jeigu šis tarpas sumaţ ja, tada sumaţ ja ir traišĖytuvo našumas. Šio 
tarpo reguėiavimas aprašytas aptarnavimo sĖyriuje. 
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1. Piltuvas 

2. TraišĖymo stambumo reguėiavimo ranĖena 

3. UţraĖtas 

4. Grud  padavimo reguėiavimo sĖėend  

 

3 pav. Grud  traišĖymo stambumo reguėiavimas 

 

sp jimas!!! Nusistov jus stabiėiai voė  temperat rai (po 10 min. 

nepertraukiamo darbo), patikrinkite tarpo dyd . 
 

 

5.3.2 Grud  padavimo ĖieĖio nustatymas 

 

 

 
 

1. UţfiĖsavimo verţė  

2. SĖėend s stabdys 

3. SĖėend s uţraĖtas 

4. SĖėend  

5. SĖėend s atsidarymo dydis 
6. Magnetas 

 

4 pav. Grud  padavimo ĖieĖio reguėiavimas 
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SĖėend s (4) atidarymo dydis ėemia grud  padavimo ĖieĖ  ir variĖėio apĖrovą. 
Kai tinĖamas reguėiavimas atėiĖtas, sĖėendę uţfiĖsuoĖite varţtu(3). 
Kad Ėitą Ėartą b t  ėengviau nustatyti sĖėend s pad t , gaėima atsireguėiuoti 
sĖėend s stabd  (2) ir j  uţfiĖsuoti verţėe  (1). 
D MESIO! Kai paĖeičiamas grud  traišĖymo stambumas, b tina iš naujo 
atreguėiuoti grud  padavimo ĖieĖ  (d ė optimaėios variĖėio apĖrovos). 
 

5.4 Smulkintuvo paleidimas 

 

 PatiĖrinĖite, ar uţdaryta sĖėend . 

 PaėeisĖite variĖė . 
 Atidarykite sklendę iĖi iš anĖsto nustatytos pozicijos, Ėad 

neperĖrautum te variĖėio. 
 piėĖite gr d . 

 

5.5 Smulkintuvo sustabdymas 

 

 SustabdyĖite gr d  padavimą tarp smuėĖintuvo voė  (uţdaryĖite 
sĖėendę). 

 IšėeisĖite iš smuėĖintuvo gr dus. 
 IšjunĖite variĖė . 
 IštrauĖite ĖištuĖą iš rozet s. 

 

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

tarp voė  yra gr d . ToĖiu atveju atėiĖite šias proced ras: 
 UţdaryĖite ėeidimo angą 

 Reguėiuojamo voėo ranĖena padidinĖite tarpą tarp voė  iĖi 
maksimalaus 10 mm dydţio. 

 

Esant toĖiam tarpo tarp voė  nustatymui, gr dai ir maţi aĖmenuĖai gaėi prasėysti 
tarp voė : 

 PaėeisĖite variĖė . 
 Toėiau tęsĖite atitinĖamame sĖyriuje aprašytą proced rą. 

 

5.6 Avarinis sustabdymas – taisyĖite avarin  stabd . 
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6. TECHNINIAI DARBAI 

 

6.1 V dirţo tempimas 

 

Daţnai tiĖrinĖite ar V dirţas teisingai temptas. Prieš atėiĖdami tiĖrinimą, 
atjunĖite eėeĖtros tieĖimą ir uţtiĖrinĖite, Ėad traišĖytuvo neb t  gaėima paėeisti. 
NuimĖite dirţo apsaugą V- dirţo apsaugą.  
 

 

 

 

5 pav. Dirţ  tempimas 

 

V- dirţai turi b ti tempti tieĖ, Ėad neprasėyst  darbo metu. AtėieĖant dirţ  
tempimą, atpaėaiduoĖite verţėę (2) ir suĖite reguėiavimo verţėę (1) Ėad variĖėis 
b t  stumiamas toėyn nuo traišĖytuvo Ėorpuso. Kai teisingas dirţ  tempimas 
pasieĖtas, v ė priverţĖite verţėę (2).  
 

KB160/3 traišĖytuvui svarbu Ėad pirminio traišĖymo voėo dirţas b t  tinĖamai 
temptas. 
 

 

 

 

6 pav. Pirminio traišĖymo volo dirţo tempimas 
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NuimĖite dirţo apsaugą, Ėad gaė tum te prieiti prie dirţo. 
Dirţo tempimas atėieĖamas atpaėaiduojant tempimo sĖriemuėio centrin  varţtą 
(2). Tada sĖriemuėys stumiamas pėyšiu Ėoė pasieĖiamas tinĖamas tempimas. 
Tada v ė priverţiamas centrinis varţtas. AtėiĖus dirţo tempimą, uţd Ėite 
apsaugą.  
 

6.2 Pirminio traišĖymo voėo tarpo tiĖrinimas ir reguėiavimas(KB160/3) 

Tarpas tarp pirminio traišĖymo ir pagrindinio voėo reguėiuojama tarp 0-5mm. 

Normalus tarpas 4mm. 

 

 

 

 

7 pav. Pirminio traišĖymo voėo tarpo reguėiavimas 
 

Norint atlikti tarpo tarp voė  reguėiavimą, darbus atėiĖite šia seĖa: 
  

1. LeisĖite traišĖytuvui padirbti visišĖai tuščiam. 
2. AtjunĖite Ėabeė  arba išimĖite saugiĖėius, Ėad variĖėis nepasiėeist . 
3. IšmontuoĖite piėtuvą ir grud  padavimo sĖėendę. 
4. NuimĖite dirţ  apsaugas. 
5. AtpaėaiduoĖite pirminio traišĖymo voėo guoėio Ėorpusus (7 pav. 2 poz). 

Šiuo tiĖslu atpalaiduokite tvirtinimo varţtus (1). Tai atėiĖus eĖscentrišĖus 
guoėi  Ėorpusus gaėima pasuĖti. 

6. eĖscentrišĖus guoėi  Ėorpusus reiĖia pasuĖti norint paĖeisti tarpą tarp 
pirminio ir pagrindinio volo. Tai gaėima ėengviau atėiĖti suĖus M8x25 mm 
varţtus  guoėi  Ėorpusus iš abiej  pusi . Tada gaėima suĖti ši  varţt  
pagaėba, Ėoė bus nustatytas reiĖiamas tarpas. Tarpas tarp voė  
patiĖrinamas su Ėaėibruotomis pėoĖšteė mis. Taip pat sitiĖinĖite, Ėad voėai 
stove ėygiagrečiai. 

7. V ė priverţĖiteguoėiavietes tvirtinimo varţtais (1). Uţverţimo momentas = 

16 Nm. 

8. Dar Ėartą patiĖrinĖite ar voėai ėygiagret s  
9. SumontuoĖite ėiĖusias daėis ir traišĖytuvas paruoštas darbui. 
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7. EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŢI RA 

 

7.1 Prieš pradami darbą, visuomet patiĖrinĖite eėeĖtros renginio b Ėėę. 
 

PašaėinĖite ant piėtuvo (ant magnet ) susiĖaupusius teršaėus. 
 

Po darbo visuomet išvaėyĖite iš smuėĖintuvo gr dus, duėĖes, patiĖrinĖite 
techninę b Ėėę. 
 

7.2 Aptarnavimas po 200 darbo vaėand  

 

NuimĖite V dirţ  apsaugas ir: 
 patiĖrinĖite V dirţ  tempimą ir susid v jimą; 
 patiĖrinĖite voė  susid v jimą. 

 

SutepĖite reguėiavimo verţėes. 
 

Guoėiai ir judantys Ėorpusai sutepami sė giniu purĖštuĖu. 
 Kiekvienam tepimo nipeliui pakanka 1-2 paspaudim . 
 Tepkite Alvania EP2 tipo tepalais. 

 

Patikrinkite grandiĖėi  susid v jimą. 
 

7.3 Aptarnavimas 

 

SieĖiant uţtiĖrinti tinĖamą smuėĖintuvo darbą, reiĖia periodišĖai atėiĖti 
aptarnavimo ir patikrinimo darbus. 

 

Kruopščiai vaėyĖite ir pėauĖite smuėĖintuvą. 
 

Vykdykite vis  daėi  detaėią techninę Ėontroėę. 
 

PaĖeisĖite sud v jusias ar sugadintas dalis naujomis. 

 

Sutvarkykite daţ  sėuoĖsnio paţeidimus. 
 

7.4  Saugumas 

 

Prieš pradedant bet Ėuriuos aptarnavimo veiĖsmus, pagrindiniu jungiĖėiu 
išjunĖite variĖė  ir ištrauĖite ĖištuĖą iš rozet s. PaėauĖite, Ėoė sustos besisuĖantis 
volas. Pasir pinĖite, Ėad pašaėiniai asmenys negaė t  jungti smuėĖintuvo. 
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7.5 Smulkintuvo gabenimas 

 

7.5.1 Gabenimas lauke 

 

ŠaĖiniu Ėeėtuvu arba Ėranu (naudodami tinĖamus dirţus) uţĖeėĖite smuėĖintuvą 
ant transporto priemon s. SmuėĖintuvas turi b ti gabenamas stačias. 
mobiėizuoĖite smuėĖintuvą pintais dirţais arba pritvirtinĖite prie pagrindo, Ėad 

nesėidin t  arba neapsiverst . 
 

7.5.2 Gabenimas viduje 

 

Uţdarose pataėpose smuėĖintuvas turi b ti perĖeėiamas ant paėet s. Gabendami 
toliau, naudokite vidaus transporto priemones. Paprasčiausiai nustumĖite 
smuėĖintuvą ranĖomis, tiĖ b tinai ėaiĖyĖit s saugumo reiĖaėavim  (stumti turi 
bent 3 asmenys). 

 

 

7.6 Gedim  paiešĖa 

 

Gedimai, j  prieţastys, taisymas 

 

 variĖė  nepatenĖa srov  

 AĖtyvuotas terminis arba pasė ptos srov s ĖontaĖtas. PaspausĖite 
mygtuĖą ON (paėauĖite apie 10 min., Ėoė atauš terminis ĖontaĖtas). 

 Patikrinkite saugiklius. 

 PatiĖrinĖite eėeĖtros renginio b Ėėę ir pašaėinĖite gedimus. 
 

UţbėoĖuoti voėai 
 Paneėyje išjunĖite raudoną OFF mygtuĖą ir nutrauĖite gr d  

padavimą. 
 IštrauĖite ĖištuĖą iš rozet s. 
 PadidinĖite tarpą tarp voė  iĖi maĖsimaėaus dydţio. PašaėinĖite 

gr dus iš tarpo tarp voė . 
 Patikrinkite, ar volai gali laisvai suktis. Jeigu ne, patikrinkite, ar yra 

vietos virš voė  ir pašaėinĖite bėoĖuojančias Ėėi tis. 
 

Per maţas smuėĖintuvo paj gumas 
 Virš voė  susiĖaup  teršaė  arba daėinai uţsiĖimšusi ėeidimo anga. 

PašaėinĖite teršaėus ir išvaėyĖite. 
 

Smulkintuvas nepakankamai susmulkina 

 Susid v ję voėai. 
 PasiĖeit  tarpo tarp voė  dydis. 
 Sureguliuokite tarpą tarp voė . 
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Variklis dirba, bet volai nesisuka 

 PatiĖrinĖite V dirţo tempimą ir, jei reiĖia, priverţĖite reguėiavimo 
verţėę. 

 Susid v ję V dirţai. PaĖeisĖite. 
 

Nedirba variklis 

 Aktyvuotas terminis kontaktas. 

 UţdaryĖite droseė  piėtuve. 
 Padidinkite tarpą tarp voė  iĖi maĖsimaėaus dydţio ir pašaėinĖite 

tarp voė  esančius gr dus.  
 PaėauĖite apie 10 minuči , Ėoė atauš terminis ĖontaĖtas. 
 Paneėyje paspausĖite juodą mygtuĖą ON. 

 

SusmuėĖinta medţiaga priĖimba prie voė  paviršiaus 

PatiĖrinĖite grandyĖė s b Ėėę; jei reikia, atlenkite arba pakeiskite. 

 

Elektros gedimus turi taisyti tik gaėiotas eėeĖtriĖas. 
 



16 

 

 

8. SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

Prie smuėĖintuvo neėeidţiama b ti pašaėiams asmenims. Steb Ėite sp jamuosius 
ţenĖėus; jie turi b ti aišĖiai matomi. Ypač atĖreipĖite d mes   šiuos daėyĖus: 

 NesiremĖite  dirbant  smuėĖintuvą. 
 NeėiesĖite neuţdengt  daėi , Ėurios prijungtos prie eėeĖtros 

maitinimo. 

 NevaėyĖite dirbančio smuėĖintuvo. 
 NeĖeėĖite dirbančio smuėĖintuvo. 
 NetiĖrinĖite dirbančios pavaros dirţo. 
 Naudokite smulĖintuvą tiĖ pagaė nurodytą pasĖirt . 
 Tik parengti darbuotojai gali atlikti aptarnavimo ir remonto darbus. 

 

Jei ėaiĖomasi vis  nurodyt  reiĖaėavim  ir atidţiai išanaėizuojamas instruĖcij  
vadovas, darbas su smulkintuvu nekelia jokios rizikos. 
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9. TECHNIN S SPECIFIKACIJOS 
 

 

 

 

Technin s charaĖteristiĖos 
   KB160-2/3  

Variklis  kW 4 

Variklis   rpm 1400  

Atstumas tarp voė  mm 0 - 6,0  

Voė  sĖaičius  vnt.. 2/3 

Voė  diametras  mm 290/130 

Voė  pėotis   mm 160 

Svoris  kg 235/253 

 

 

Našumas ir triuĖšmo ėygis 
 

 Tarpas tarp voė  
mm 

Našumas Ėg/h TriuĖšmas dbA 

Mieţiai 0.1-0.5 450-1200 93-97 

Kviečiai 0.1-0.5 500-1300 93-97 

Aviţos 0.1-0.5 750-1700 92-95 

KuĖur zai* 0.1-0.5 / 4 450-1100 96-99 

Ţirniai* 0.1-0.5 / 4 400-1000 96-99 

* tik KB160/3 

 


