
 

                      

Techninė kombainų ir kitų savaeigių mašinų bei prikabinamų mašinų, 

priekabų, žemės ūkio padargu priežiūra bei diagnostika 
 

 

Kombainų priežiūra: 

Kombainu pavažiavus į atokesnę (nuo jo laikymo) vietą, jį valyti patartina tokia darbų seka: 

 kombainą nuvalyti nuo susikaupusių pelų, šiaudų, augalų masės likučių ar purvo; 

 specialiu įrankiu ar peiliu pašalinti šiaudus ar piktžoles, apsivyniojusias ant lenktuvų, 

sraigių, kardaninių pavarų, velenų ir kitų dalių; 

 išvalyti akmenų gaudyklę; 

 pobūgnį nuleisti į žemiausią padėtį ir per apžiūros angas visą jį išvalyti nuo prilipusių augalų 

likučių; 

 išvalyti kratomąją lentą, sietus, prieš tai juos visiškai atidarius;  

 išvalyti kratiklių kaskadų paviršius ir klavišų dugnus; 

 susirinkti visus naudotus valymo ir grandymo įrankius, paleisti kombaino variklį, įjungti 

kombaino kuliamąją (ir pjaunamąją) ir 3–5 minutes leisti dirbti pilnais variklio sūkiais, 

valytuvo ventiliatoriumi paduodant maksimalų oro srautą, kad iš kombaino pasišalintų visos 

prilipusios priemaišos; 

 visų apžiūros, valymo ir reguliavimo angų dangtelius uždaryti taip, kad jie sandariai 

priglustų prie kuliamosios šonų. 

  

Hidraulinei sistemai – didelį dėmesį 

Iš kombaino hidraulinės sistemos išleidžiama alyva, vietoj jos pripilama plovimo mišinio (galima 

20 proc. dyzelinės alyvos ir 80 proc. dyzelino). Paleidus variklį ir įjungus hidraulinį siurblį, po 



 

                      

keletą kartų pakilnojama kombaino pjaunamoji, lenktuvai ir kiti hidraulinės sistemos imtuvai. Taip 

praplovus hidraulinę sistemą, išjungiamas variklis, išleidžiamas plovimo mišinys, praplaunamas 

filtras ir alsuoklis, iki matuoklės viršutinės žymės pripilama šviežios alyvos, paleidžiamas variklis ir 

vėl paeiliui įjungiami visi imtuvai. Tada į hidraulinius cilindrus sustumiami kotai, o išorėje likusi 

dalis tepama apsauginiu (plastiniu, PVK, K-17, solidoliu) tepalu ir apvyniojama parafinuotu 

popieriumi. Jei kombainai laikomi patalpoje, gumotas žarnas reikėtų įtrinti talku, o jei laikomi lauke 

– nudažyti aliuminio arba kreidos-kazeino dažais. 

Geriausiai – po stogu 

Saugiam kombainų, kaip ir kitos sudėtingos žemės ūkio technikos, laikymui reikalingas garažas 

(angaro tipo arba, nors nuo kritulių apsaugoti, pastogė). Be to, pasibaigus garantiniam javų 

kombaino ar kitos technikos priežiūros laikui, atsiranda būtinybė ūkininkui ar žemės ūkio bendrovei 

turėti pritaikytas patalpas, kuriose savo jėgomis būtų galima atlikti profilaktinę apžiūrą ir smulkų 

kombainų ar kitos technikos remontą. Tačiau nedaug kas gali sau leisti visą techniką laikyti garaže. 

Daugelio ūkininkų kombainai laikomi po atviru dangumi. Tokiu atveju, nuvalius kombainą, nuo jo 

nuimami mazgai ir agregatai, kurių negalima laikyti lauke. 

 

Padargu Piežiura: 

Žemės arimo, purenimo, sėjos, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo, surinkimo, suvežimo, 

iškūlimo, išvalymo, priemonės: žagrės (žumbiai), plūgeliai, plūgai, virbalinės ir spyruoklinės 

(drapakai) akėčios, volai (ruiliai), dalgiai, šienapjovės, javų kertamosios, arkliniai grėbliai 

(grėbarnės), bulvių kasamosios, vežimai (ratai), maniežai (rusvelkiai), garo (dampiai) ir vidaus 

degimo varikliai (motorai, blakstonai), kuliamosios, arpai, fuchteliai, malimo girnos, šiaudų 

kapoklės, akselinės šiaudapjaustės. 

Juos tiesiog nuplauna ir padeda i koke vieta kur niekam nesimaistytu arba pastoto po stogu kad per 

ziema nesurudytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

 

 

Traktoriu priežiura: 

Pastovi traktoriaus priežiūra yra svarbus veiksnys siekiant užsitikrinti, kad traktorius tarnautų 

patikimai. Aptarnavimo kaštai yra nedideli, palyginus 

su remonto išlaidomis, kurias galite patirti neatlikdami 

reikalingų operacijų. Pačios svarbiausios operacijos yra 

tos, kurias klientas turi atlikti pats, tai yra sutepimo, 

patikrinimų ir reguliavimo darbai. 

Traktoriaus eksploatavimo vadove klientas gali rasti 

detaliai aprašytas aptarnavimo instrukcijas 

 

Prieš atliekant bet kokius variklio darbus: remonto, valymo ar apžiūros darbus, visada atjunkite 

uždegimo žvakės laidą. 

• Tik po pirmųjų 5 darbo valandų: 

     » Pakeiskite alyvą 

• Kas 8 darbo valandas arba kiekvieną kartą prieš naudojimą: 

     » Patikrinkite alyvos lygį 

     » Nuvalykite nešvarumus aplink duslintuvą 

• Kas 25 darbo valandas: 

     » Pakeiskite alyvą 

     » Filtro aptarnavimas (valymas/pakeitimas nauju) 

• Kas 50 darbo valandų: 

     » Pakeiskite alyvą 

     » Patikrinkite uždegimo žvakę/ jeigu reikia pakeiskite ją. 

     » Patikrinkite ir išvalykite kibirkščių gaudiklį, jeigu jis yra Jūsų variklyje 

• Kas 100 darbo valandų: 

   » Pakeiskite oro filtro kasetę 

   » Pakeiskite alyvos, kuro filtrus 

   » Išvalykite arba pakiskite uždegimo žvakę 

• Prieš kiekvieną sezoną: 

   » Kreipkitės į įgaliotą serviso centrą 



 

                      

 
Kad variklio detalės, mazgai ir mechanizmai greitai nediltų, reikia tinkamai i kruopščiai prižiūrėti 

tepimo sistemą. Atliekant technines priežiūras, traktoriaus bei variklio tepimo sistemos priežiūros 

operacijos yra svarbiausios ir joms sugaištama daugiausia laiko. Varikliui reikia tepti tik 

rekomenduojamos atitinkamos markės alyvomis, atsižvelgiant į metų laiką: vasarą- vasarinėmis, 

žiemą- žieminėmis. 

Alyvas ir tepimo inventorių reikia laikyti švariai. 

Variklyje tikrinama alyva kiekvieną dieną. 

Alyvos pripilama iki matuoklės viršutinės žymės. 

Neišdilusiame variklyje po ilgesnio tikrinimo pertraukos alyvos lygis turi būti ties viršutine 

matuoklės žyma. 

Atstumas tarp traktorių variklių matuoklės viršutinės ir apatinės žymės vidutiniškai atitinka 2 litrų 

alyvos kiekį. 

 

 

Darbą parengė: Arūnas Kybartas, Augustas Lacis, Linas Mikalauskas, Mantas Stilbis 

 

     

 

 

 

 

   


