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BENDRASIS MODULIS B.7.1. ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PRIEŽIŪROS IR 

TAISYMO TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS 

1 mokymo elementas. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių procesų 

organizavimas UAB „Dojus agro“ įmonėje 

1.1. Įmonės interneto svetainė  

WWW.DOJUSAGRO.LT 

 

 

http://www.dojusagro.lt/
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1.2. Informacinė ir reklaminė medžiaga apie UAB „Dojus agro“ įmonę 

Istorinės DOJUS įmonių grupės datos 

• 1992 – Įkurta UAB “C.Olsen Baltic”,  kuri 2007 m pervadinta į UAB „DOJUS agro“; 

•  1997 – Bendrovė tampa oficialiu John Deere žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos 

atstovu Lietuvoje; 

•  2001 – Bendrovė tampa oficialiu John Deere žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos 

atstovu Baltarusijoje; 

•  2003 – Bendrovė tampa oficialiu John Deere žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos 

atstovu Kaliningrado srityje; 

•  2010 – Bendrovė tampa oficialiu John Deere žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos 

atstovu Latvijoje. 

DOJUS įmonių grupė šiandien 

• Uždara akcinė bendrovė su vieninteliu akcininku. 

•  Pagrindinė UAB „DOJUS agro“ bendrovė Lietuvoje ir dukterinės įmonės: 

  SIA „DOJUS Latvija“ Latvijoje; 

   IP „Belagrobaltic“ Baltarusijoje; 

   ООО „DOJUS Kaliningrad“ Kaliningrado srityje 

•  Viso grupėje dirba per 200 darbuotojų, iš kurių serviso padaliniuose - 90, atsarginėse dalyse 

– 40, pardavimuose - 20 darbuotojų. 

•  Labiausiai išvystytas ir efektyviausias popardaviminis tinklas regione: 

 - 12 pardavimo taškų; 

 - 60 aptarnaujančių serviso automobilių; 

 - sandėliuojama 20.000 skirtingų pozicijų atsarginių detalių,  kurių  vertė 6 mln Eu. 
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DOJUS grupės organizacinė schema 

 

Pardavimų ir Popardaviminio aptarnavimo tinklas 
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DOJUS įmonių grupės partneriai 

 

Mūsų tikslai 

• Ilgalaikis abipusis bendradarbiavimas, padedantis mūsų klientams vystyti pelningą verslą.  

•  Stabilus ir solidus įmonės augimas, veiklos skaidrumas.  

•  Dėmesys popardaviminiam aptarnavimui, atsarginių dalių prekybos bei techninio 

aptarnavimo tinklo vystymui. 

•  Darbuotojų mokymų bei asmeninio ugdymo programos, inovacijos bei kokybiškos 

paslaugos.  

•  Pasišventimas veiklai bei įsipareigojimų vykdymas. 

Pagrindiniai DOJUS įmonių grupės veiklos rodikliai  

• Metiniai pardavimai: 800 – 1000 žemės ūkio mašinų (400 – 600 savaeigių)  

• Verslo pasidalijimas:  John Deere/kiti - 80/20 

• Pardavimų pasidalijimas: visi produktai/atsarginės detalės+techn. aptarnavimas – 85/15 

• Popardaviminis padengtumas: 50% - 100% priklausomai nuo šalies 

•  Atsarginių detalių pardavimai tenkantys vienam darbuotojui: 0.5mln Eur. 

• Traktorių rinka regione: 30% - 80% priklausomai nuo šalies 

• Kombainų rinka regione: 15% - 30% priklausomai nuo šalies 
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DOJUS grupės popardaviminio aptarnavimo kompetencijos 

• > 5000 aptarnaujamų savaeigių mašinų. 

•  > 7000 serviso mokymų valandų per metus. 

• 70 John Deere Serviso Advisor instaliacijų. 

• 60 aptarnaujančių serviso automobilių. 

• 12 prekybos vietų. 

• 20000 pozicijų atsarginių detalių sandėlyje, kurių vertė per 6 mln Eur. 

•  i – mobile serviso kontrolės ir valdymo programa. 

• e – parts nuosava internetinė atsarginių dalių užsakymo sistema.  

DOJUS įmonių grupės plėtros planai  
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1.3. Skaidrės 

Geografinė DOJUS įmonių grupės padėtis 

 
 

Geografinė DOJUS įmonių grupės padėtis bei struktūra 

- UAB „DOJUS agro“  Lietuvoje; 

-  SIA „DOJUS Latvija“ Latvijoje; 

-  IP „Belagrobaltic“ Baltarusijoje; 

- - ООО „DOJUS Kaliningrad“ Kaliningrado srityje. 
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Pagrindiniai rinkos faktai 

 
 

Prekybos ir aptarnavimo aikštelės Kaune, Vilniuje, Šiauliuose bei Rygoje 
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Finansiniai Dojus įmonių grupės rodikliai  
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2 mokymo elementas. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių procesų 

organizavimas UAB įmonėje „Agronoja“ 

2.1. Įmonės interneto svetainė 
 

WWW.AGRONOJA.LT 

 

 
 

http://www.agronoja.lt/
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2.2. Informacinė – reklaminė medžiaga apieUAB „Agronoja“  

Istorinės UAB „Agronoja“ įmonės datos 

UAB „Agronoja“ įkurta 2008 metų pabaigoje. 

Būstinė – Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragė 

UAB „Agronoja“ tikslas – būti arčiau savo klientų!!! 

Įmonės veiklos sritis – prekyba žemės ūkio technika ir atsarginėmis dalimis. 

Nuo 2009 metų pradžios UAB „Agronoja“ yra airių kompanijos McHale  oficialus atstovas 

Lietuvoje. 

 Kompanija McHale buvo įkurta 1970 m.  brolių Martin ir Padraic Mchale. 

 1989 m. buvo pagamintas pirmas rulonų vyniotuvas. 

 1990 m. kompanija McHale savo produkciją pradėjo parduoti Anglijoje. 

 1994 kompanija McHale  savo prekybos tinklą išplėtė Europos šalyse. 

 1995 sukūrė pirmąjį ruloninį presą. 

 1996 kompanija McHale savo mašinas pradėjo testuoti ir pardavinėti  Naujojoje 

Zelandijoje. 

 1999 McHale išplėtė savo gamybos pajėgumus pastatydama naują fabriką. 

 2002 pagamino pirmą preso-vyniotuvo kombainą Fusion. 

 Šiuo metu McHale  eksportuoja savo produkciją į daugiau nei 40 pasaulio šalių. 

UAB „Agronoja“ importuoja McHale gaminamas mašinas: 

   

 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 14 

 

 

Prekyba dėvėta technika 

 2009 metais vertinsime savo galimybes ir kaupsime patirtį šiame versle. 

Prekyba atsarginėmis dalimis 

 pagrindinis atsarginių dalių tiekėjas – UAB „DOJUS AGRO“; 

 prekiausime gerai žinomų prekinių ženklų atsarginėmis dalimis. 

          

3 mokymo elementas. Mokytojo ataskaita  

3.1. Ataskaitos forma 

 

Tai savarankiško darbo užduotis. Ji padės jums rinkti informaciją apie lankytų įmonių darbo 

organizavimą žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo srityje, atkreipti dėmesį į technologines 

operacijas, kurios atliekamos ir standartus, kurių laikomasi. Atkreipkite dėmesį į įmonėse 

naudojamą techninio aptarnavimo ir diagnostikos bei remonto įrangą. 

Surinkta medžiaga Jums padės užpildyti Mokytojo ataskaitą. 

Mokytojo ataskaitoje aprašykite tik svarbius ir aktualius aspektus. Aprašoma informacija 

turi būti konkreti, glausta, ją galėsite panaudoti profesiniame mokyme. 

 

Klausimai UAB „DOJUS agro“ UAB „Agronoja“ 

1. Apibūdinkite traktorių, kombainų ir 

kitos žemės ūkio technikos priežiūros ir 

taisymo, priešpardaviminio paruošimo, 

garantinio aptarnavimo darbų 

organizavimą. Pažymėkite, kokios 
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paslaugos yra teikiamos. 

Apibendrinimas 

 

 

Palyginkite šių įmonių teikiamų 

paslaugų įvairovę ir galimybes. 

 

 

2. Kaip įmonėje užtikrinama darbų ir 

paslaugų kokybė? 

 

  

Apibendrinimas 

 

 

Palyginkite įmonių pastangas šioje 

srityje. 

 

 

3. Kokią stacionarinę ir mobilią įrangą 

bei medžiagas naudoja įmonės, 

atlikdamos žemės ūkio technikos 

priežiūros ir taisymo darbus? 

 

  

Apibendrinimas 

 

 

4. Pažymėkite, kurioje įmonėje 

naudojama įranga ir technologinės 

medžiagos, Jūsų nuomone, yra 

pažangesnės? 

 

 

4. Kokius kvalifikacinius reikalavimus 

įmonė kelia darbuotojams, dirbantiems 

ž.ū. technikos priežiūros bei taisymo 

darbus? Kaip vykdomas naujų 

darbuotojų apmokymas? 

 

  

Išvados 

 

 

 

5. Naujovės, perspektyvos. 

 

  

Apibendrinimas 

 

 

Trumpai aprašykite technologines 

naujoves, darbų organizavimo 

principus, naudojamus lankytose 

įmonėse, kurie, Jūsų nuomone, yra 

aktualūs profesinio mokymo sistemai. 
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Pažymėkite, kuo konkrečiai šis mokymasis Jums buvo naudingas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas                      ….................................................................... 

 

Data, parašas                  …................................................................... 

      

Mokytojo ataskaitos vertinimo kriterijai 

1. Aprašyti pagrindiniai darbų ir paslaugų atlikimo organizavimo principai, pateiktas 

apibendrinimas. 

2. Aprašyti įmonėse naudojami kokybės valdymo procesai, standartai, kitos priemonės ir 

pateiktas apibendrinimas. 

3. Išvardinta įmonėse naudojama naujausia stacionari ir mobili įranga bei naudojamos 

technologinės medžiagos, pateiktas apibendrinimas.  

4. Įvardinti kelių skirtingų technologinių operacijų atliekančių darbuotojų kvalifikaciniai 

reikalavimai, pateiktos išvados. 

5. Išvardinti profesinio mokymo sistemai aktualūs aspektai, pateiktas apibendrinimas. 

6. Ataskaitoje mokymo metu gauta informacija yra pateikta glaustai, atspindi vizitų metu 

įgytą patirtį. 

3.2. Klausimai  

 

Atviri klausimai diskusijai 

1. Kokių naujų žinių įgijote apie paslaugų tiekimo organizavimą tokio pobūdžio įmonėse? 

2. Kaip vertinate atliekamų paslaugų kokybės valdymą lankytose įmonėse? 

3. Kokią techninio aptarnavimo ir diagnostikos įrangą naudoja lankytos įmonės? 

4. Kokius kvalifikacinius reikalavimus įmonės kelia garantinės technikos priežiūros 

specialistams? 

5. Pažangi patirtis, naujovės, perspektyvos. 

6. Kas galėtų būti panaudojama tobulinant profesinio mokymo sistemą? 
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BENDRASIS MODULIS B.7.2. ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PRIEŽIŪROS IR 

TAISYMO TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR PLĖTROS TENDENCIJOS          

               

 1 mokymo elementas. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologijų  naujovių 

apžvalga 

1.1. Paskaitos konspektas  

Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo naujovių apžvalga 

Šiuo metu didelis dėmesys yra skiriamas popardaviminio aptarnavimo sistemos vystymui. 

Nuolat atnaujinamos darbo priemonės, siūlomas naujas žemės ūkio mašinų spektras. Siūlomos 

įvairios techninio aptarnavimo bei diagnostikos ir taisymo technologijos. Vis plačiau diegiamos 

tiksliojo ūkininkavimo technologijos. Todėl kasmet yra vykdomi  technikos valdymo ir priežiūros 

mokymai bei seminarai įvairiomis temomis. 

Techninės priežiūros naujovės: 

 Prailgintas variklio tepalų keitimas; 

 Mobilios serviso mašinos su elektrine alyvos užpildymo įranga; 

 Technikų darbo laiko organizavimo programa - „i-mobile“; 

 Specialūs daugiakomponenčiai lakmuso lapeliai aušinimo skysčiui. 

Technikos diagnostikos ir remonto naujovės: 

 Diagnostikos programa „Service advisor“; 

 Nuotolinė diagnostikos programa – „Service advisor remot“; 

 Universalus diagnostikos įrankis įvairių gamintojų traktorių diagnostikos kodų 

nuskaitymui ir ištrinimui; 

 Skaitmeninis alyvos slėgio matuoklis; 

 Skaitmeninis alyvos srauto matuoklis; 

 Skaitmenis guolių susidėvėjimo testavimo įrankis; 

 Mobilus galios matavimo stendas; 

 DTAC sistema; 

 Reman sistema; 

 NMQ (New Machine Qualification) programa. 
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1.2.  Skaidrės  
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2 mokymo elementas.  Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo paslaugų plėtra 

2.1.  Paskaitos konspektas   

 

Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo paslaugų plėtros kryptys: popardaviminio 

aptarnavimo sistemos vystymas, John Deere FarmSight strategija 

Galėtume išskirti dvi pagrindines ŽŪ technikos serviso kryptis – tai mobilus servisas ir 

stacionarus servisas. 

Stacionarus servisasv – tai servisas atliekamas ž.ū. technikos priežiūros ir remonto centre. 

Mobilų servisą sudaro – tai servisas kurį atlieka inžinierius arba technikas atvykęs pas 

klientą.  

Visi didieji vakarietiškos Ž.Ū. technikos atstovai Lietuvoje yra puikiai išvystę tiek mobilų 

tiek stacionarų servisą.  

Jei vakaruose atstumas iki Ž.Ū. technikos atstovo yra vienas iš pagrindinių kriterijų 

renkantis naują techniką, tai Lietuvos ūkiai ir ūkininkai didesnių atstumų iki pardavėjo atstovybės 

nevengia. Nepaisant to kiekvienas technikos atstovas Lietuvoje stengiasi išvystyti tankesnį 

stacionarių servisų tinklą.  

Klientui reikalingą technikos remonto ar priežiūros darbą gali atlikti ir mobilus, ir 

stacionarus servisas. Pasirinkimą dažniausiai lemia paties darbo pobūdis, sudėtingumas ir laiko 

imlumas. Sudėtingi darbai yra tie, kurie trunka ilgiau nei 8-12 val., kai reikalingi specialūs įrankiai 

ir įranga, reikalingos tinkamos remontui sąlygos, kelių žmonių komanda. 

 Dažniausi užsakomieji nesudėtingi darbai yra šie: 

 Naujos technikos paleidimas, sureguliavimas lauke; 

 Mažasis techninis aptarnavimas; 

 Pilnas techninis aptarnavimas; 

 Nesudėtingas garantinis remontas; 

 Nesudėtingas pogarantinis remontas; 

 Nesudėtingas patobulinimas gamintojo nurodymu; 

 Nesudėtingas patobulinimas kliento užsakymu; 

 Technikos posezoninis paruošimas žiemojimui; 

 Technikos išsamus defektavimas; 

Visi jie darbai gali būti atlikti mobilaus serviso. 

Tuo tarpu sudėtingi turi būti atliekami stacionariame servise: 

 Ilgas garantinis remontas; 

 Ilgas pogarantinis remontas; 
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 Ilgas patobulinimas gamintojo nurodymu; 

 Ilgas patobulinimas kliento užsakymu. 

Tačiau tai nėra taisyklė. Kiekvieną iš šių darbų, išskyrus technikos sureguliavimą lauke, 

galima atlikti ir mobilaus tiek stacionaraus serviso. Kiekvieno iš šių darbų atlikimo pliusus ir 

minusus aptarsime sekančių paskaitų metu. 

Dar viena, nauja ir įdomi, technikos darbo monitoringo ir diagnostikos kryptis yra nuotolinė 

technikos priežiūra GPS ir GSM ryšiu. Kompanija John Deere sparčiai vysto šią kryptį. Ateityje 

gali būti kad ir kitos kompanijos pasirinks šį technikos priežiūros būdą.  

Kalbant apie sudėtingų technikos komponentų kaip turbina, kuro siurblys, kuro purkštukai, 

starteris generatorius, visas variklis, automatinė pavarų dėžė remontą John Deere sėkmingai vykdo 

„Reman“ programa. „Reman“ programa tai remontuojamų komponentų supirkimas, remontas ir jų 

pardavimas už mažesnę nėj naujos detalės kaina.  

Didėjant vakarietiškos ž.ū. technikos skaičiui Lietuvoje ž ū technikos remonto paslaugų 

atlikimas tampa vis patrauklesnis privatiems asmenims ar nedidelėms įmonėms. 

Kokie šių įmonių paslaugų atlikimo privalumai, trūkumai?.. 

Darbo jėgos paklausa, pasiūla ir rengimas  atsižvelgiant į naujus paslaugų 

organizavimo principus (statistiniai ir ekonominiai rodikliai) 

1. Didėjant technikos kiekiui ir integruojant į žemės ūkio techniką vis daugiau sudėtingų 

technologijų, pastebima jog technikos naudotojai nebeturi tinkamų žinių ir negali skirti laiko 

technikos ruošimui, remontui ar techniniam aptarnavimui. To pasekoje pastebimas vis didėjantis 

technikos aptarnaujančio personalo poreikis. Ta augimą galima matyti grafiškai kaip kito 

darbuotojų skaičius dirbančių serviso padalinyje. 

2. Didėjanti darbo jėgos paklausa ir atsigaunanti ekonomika sukelia sudėtingą situacija 

Lietuvos darbo rinkoje. Matomas vis mažėjantis profesionalių darbuotojų pasiūlos kiekis. Viena iš 

situacijų jog nuolat reikalingi vis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai.  Tai įtakoja:  emigracija, 

išsilavinimo stoka, geografinė darbo vietos lokacija ir kiti aspektai. 

3. Kompanijos stengiasi kuo glaudžiau bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, 

teikiant techninę informaciją. Reklaminę ir švietėjišką informaciją kas yra naujo ir kaip vystosi 

šiuolaikinis žemės ūkis. „Karjeros dienos“ – renginių pagalba, norima pateikti ir informuoti 

studentus apie esamas darbo vietas, darbo sąlygas ir principus įmonėje. 

4. Pastebima jog dauguma įmonių kurios dirbo tik žemės ūkio srityje plečia savo veiklą 

kituose sektoriuose ir sferose, taip kurdamos papildomas darbo vietas . 
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2.2.  Skaidrės  
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3 mokymo elementas. Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese 

3.1. Mokytojo projekto struktūra   

3.1.1. Titulinis puslapis 

 

Projektas 

„Profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 

 

 

 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS 
                                                        

 

 

„Technologinių naujovių bei plėtros tendencijų pritaikymas profesinio 

rengimo procese“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
(data) 

 

Babtai 
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3.1.2. Turinys 

Turinys 

Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių naujovių ir paslaugų plėtros 

tendencijos. 

1. Nuotolinio technikos valdymo ir logistikos organizavimo naudojant telematiką (CAN 

BUS, JDLink, John Deere FarmSight sistemas), pritaikymo veiklų aprašymas. 

2. Profesinio rengimo ir žemės ūkio technikos priežiūros bei taisymo technologinių 

naujovių ir plėtros tendencijų sąsajos. 

3. Išvados / pasiūlymai. 

Turinio dėstymas 

 

      1. Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių naujovių ir paslaugų plėtros 

tendencijos. 
Išvardinkite ir aprašykite, Jūsų manymu, svarbiausias technologinių naujovių, logistikos 

sprendimų, paslaugų plėtros tendencijas vystant žemės ūkio technikos techninį aptarnavimą bei 

taisymą Lietuvoje ir užsienyje.  

 

        

 

 

       2. Nuotolinio technikos valdymo ir logistikos organizavimo naudojant telematiką (CAN 

BUS, JDLink, John Deere FarmSight sistemas), pritaikymo veiklų aprašymas, pagrindimas 

ir numatomi rezultatai. 
Detalizuokite pagrindines veiklas, pagrįskite jų būtinumą. Nurodykite veiklų etapus, kiekvieno 

etapo metu numatomus atlikti darbus. Nurodykite išankstines sąlygas, reikalingas, kad pritaikymo 

procesas įgyvendintas (pvz., patvirtinti planai, parengti techniniai projektai, įsigyta techninės 

priemonės ir pan.) 

 

 

 

 

      3. Profesinio rengimo ir žemės ūkio technikos priežiūros bei taisymo technologinių 

naujovių ir plėtros tendencijų sąsajos. 
Pateikite pasiūlymus profesinio rengimo programų turinio keitimui, atsižvelgiant į dabar ir 

perspektyvoje naudojamų technikos priežiūros, diagnostikos ir remonto technologijomis, žinant, 

kad profesinių mokyklų abiturientų šiuo metu  įgytos kompetencijos neatitinka darbo rinkos 

poreikių.  
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3.1.3. Išvados 

 

 

      5.  Išvados / pasiūlymai 

 

 

 

 

 

 

        ________________                                    _______________________________________ 

                 (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė) 
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SPECIALUSIS MODULIS S.7.1. ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ PARUOŠIMAS 

DARBUI IR DARBAS SU JOMIS 

1 mokymo elementas.   Žemės dirbimo technikos paruošimas darbui, techninis aptarnavimas 

ir darbas su ja 

1.1.  Žemės dirbimo technikos valdymo ir eksploatavimo instrukcijos    
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 
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1.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  

2 mokymo elementas. Trąšų paskleidimo mašinų paruošimas darbui, techninis aptarnavimas 

ir darbas su jomis 

2.1.  Trąšų paskleidimo mašinų  valdymo ir eksploatavimo instrukcijos   
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 

 

 

2.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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3 mokymo elementas. Sėjamųjų paruošimas darbui, techninis aptarnavimas ir darbas su 

jomis 

3.1.  Sėjamųjų valdymo ir eksploatavimo instrukcijos   
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 

3.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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4 mokymo elementas. Šienavimo technikos paruošimas darbui, techninis aptarnavimas ir 

darbas su ja 

4.1.  Šienavimo technikos valdymo ir eksploatavimo instrukcijos 
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 

 

4.2. Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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5 mokymo elementas. Presų – rinktuvų paruošimas darbui, techninis aptarnavimas ir darbas 

su jomis 

5.1.  Presų rinktuvų valdymo ir eksploatavimo instrukcijos  
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 

5.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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6 mokymo elementas. Lauko purkštuvų techninis aptarnavimas 

6.1. Lauko purkštuvų valdymo ir eksploatavimo instrukcijos  

 

 
 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 76 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 77 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 78 

 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 79 
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6.2. Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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7 mokymo elementas. Lauko purkštuvų paruošimas darbui ir darbas su jais 

7.1. Lauko purkštuvų valdymo ir eksploatavimo instrukcijos 
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7.2.  Darbų saugos instrukcijos   

 

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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8 mokymo elementas. Krautuvų-keltuvų paruošimas darbui, techninis aptarnavimas 

8.1.  Krautuvų-keltuvų valdymo ir eksploatavimo instrukcijos   
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 

8.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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9 mokymo elementas. Vejų priežiūros technikos paruošimas darbui, techninė priežiūra ir 

darbas su ja 

9.1  vejų priežiūros technikos valdymo ir eksploatavimo instrukcijos   
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Pilna instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

9.2  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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10 mokymo elementas. Savarankiška užduotis 

10.1.  Užduočių  variantų aprašymai   

 

Užduočių vertinimo kriterijai: 

 

Atliekant užduotį mokytojas laikėsi jos aprašyme technologinės dokumentacijos 

reikalavimų; 

1. Užduotis atlikta pagal pateiktą užduoties aprašymą; 

2. Užduotis atlikta kokybiškai; 

3. Užduotis atlikta per jai skirtą laiką; 

4. Užduotis atlikta savarankiškai (esant reikalui konsultuoja mokytojo mokytojas). 

 

  

1. UŽDUOTIS 

 

 

PARUOŠTI JAVŲ SĖJAMĄJĄ DARBUI IR NUSTATYTI IŠSĖJIMO NORMĄ. 

 

 

Užduoties aprašymas: 

       

1. Agregatuoti sėjamąją KN 247CLT-D-Premium 4000 su traktoriumi; (vadovaujantis 

naudojimosi instrukcija psl. 32-39) žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1modulis 3.elementas. 

2. Atlikti sėjamosios KN 247CLT-D-Premium 4000 kasdieninę techninę 

priežiūrą;(vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl.101-105) žiūrėti: -mokymo medžiaga 

S.7.1modulis 3.elementas. 

3. Paruošti  sėjamąją KN 247CLT-D-Premium 4000 darbui - lauko ir sėjos sąlygas pateiks 

mokytojo mokytojas: (vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 49, 50, 51, 52, 57, 58, 63, 65, 71, 

73, 74,77, 78, 79, 80, 84) žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1modulis 3.elementas. 

4. Nustatyti  sėjamosios KN 247CLT-D-Premium 4000 išsėjimo normą – duomenis pateiks 

mokytojo mokytojas: (vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl.40-48) žiūrėti: -mokymo medžiaga 

S.7.1modulis 3.elementas. 

5. Užduotį atlikti per 6 valandas. 
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2. UŽDUOTIS 

 

PARUOŠTI TRĄŠŲ BARSTOMĄJĄ DARBUI IR NUSTATYTI TRĄŠŲ 

IŠBARSTYMO NORMĄ. 

 

 

Užduoties aprašymas: 

 

1. Agregatuoti mineralinių trąšų barstomąją MDS R N013 A LT A su traktoriumi; 

(vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 44-47) žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1. modulis 2 

elementas. 

2. Atlikti mineralinių trąšų barstomosios MDS R N013 A LT A kasdieninę techninę 

priežiūrą; (vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 97-114, 123-124) žiūrėti: -mokymo medžiaga 

S.7.1. modulis 2 elementas. 

3. Paruošti mineralinių trąšų barstomąją MDS R N013 A LT A darbui- lauko ir 

paskleidimo sąlygas pateiks mokytojo mokytojas:(vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 48-61) 

žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1. modulis 2 elementas. 

4. Nustatyti mineralinių trąšų barstomosios MDS R N013 A LT A trąšų išbarstymo 

normą-duomenis pateiks mokytojo mokytojas: (vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl.61-76, 

87-96) žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1modulis 2.elementas.  

5. Užduotį atlikti per 6 valandas. 

 

 

3. UŽDUOTIS 

                                                                                                                                                                                                     

 

  Užduoties aprašymas: 

 

1. Agregatuoti prikabinamą augalų purkštuvą JOHN DEERE 732 su 

traktoriumi;(vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 20-1,25-1-2) žiūrėti: -mokymo medžiaga 

S.7.1. modulis 6,7 elementas. 

2. Atlikti prikabinamo augalų purkštuvo JOHN DEERE 732 patikrą; (vadovaujantis 

JOHN DEERE 732 naudojimosi instrukcija, bei purkštuvų tikrinimo instrukcija) -žiūrėti: 

http://www.infolex.lt/ta/60193 

3. Paruošti  prikabinamą augalų purkštuvą JOHN DEERE 732 darbui- lauko, oro sąlygas 

http://www.infolex.lt/ta/60193
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ir pesticidų grupę, būvį, normas, išpurškiamo tirpalo kiekį ir kitus parametrus pateiks mokytojo 

mokytojas:(vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 35-1,2,3,4,5,6,7; 41-1,2; 50-

1,3,4,9,16,17,18,19,20,21) žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1. modulis 6,7 elementas. 

4. Išbandyti purkštuvą lauke; (vadovaujantis naudojimosi instrukcija psl. 35,40,41,50,51) 

žiūrėti: -mokymo medžiaga S.7.1. modulis 6,7 elementas. 

5. Užduotį atlikti per 6 valandas. 

 

 

 

4. UŽDUOTIS 

 

 

 

Užduoties aprašymas: 

       

1. Agregatuoti presą rinktuvą LSB1270 su traktoriumi; (vadovaujantis eksploatacijos 

instrukcija psl. 14, 15, 18, 30, 32, 35, 37, 39) žiūrėti –  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

2. Atlikti preso rinktuvo LSB1270 kasdininę techninę priežiūrą; (vadovaujantis 

eksploatacijos instrukcija psl. 119, 120, 121, 122, 123) žiūrėti –  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

3. Paruošti presą rinktuvą LSB1270 darbui; (vadovaujantis eksploatacijos instrukcija psl. 

39-44, 48-52, 61-65), žiūrėti – 

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

4. Užduotį atlikti per 6 valandas. 
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SPECIALUSIS MODULIS S.7.2. KOMBAINŲ REGULIAVIMAS, 

PARUOŠIMAS DARBUI IR DARBAS SU JAIS 

 

1 mokymo elementas. Priešpardaviminis kombainų ir savaeigių smulkintuvų paruošimas 

1.1. Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis  
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1.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

VERVAET 625 cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos anotacija 

Šioje mašinos valdymo instrukcijoje pateikiama pagrindinė informacija, kuri padės operatoriui 

saugiai ir teisingai eksploatuoti ją. 

Instrukciją sudaro šios dalys: 

 Mašinos gamintojo sertifikatas. 

 Garantinės sąlygos. Paaiškinama kokiu atveju detalės yra keičiamos nemokamai ir kokiu 

atveju už remontą moka klientas. 

 Specifikacijos. Darbinis plotis 3,0 m, mašinos svoris 28 000 kg. Variklio modelis DAF 

Paccar tipas MX 340 U1, galingumas 340 kW ( 460 Ag). Kuro bako talpa 1100 l, Hidraulinės 

alyvos talpa 350 l. Vietos kur ir kaip patikrinti skysčių lygį. 
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 Saugios eksploatacijos instrukcija. Nurodoma perspėjamieji ženklai ir jų reikšmės, 

pagrindinės teisingos eksploatacijos taisyklės, taisyklės eksploatavimo metu, taisyklės techninio 

aptarnavimo metu, taisyklės transporto metu, taisyklės kuro užpildymo metu. 

 Valdymas. Vairo kolona ir jungikliai, dešinės pusės statramstis ir funkciniai jungikliai, 

viršugalvio konsolė jos aprašymas ir valdymas, po rankis – pagrindiniai paleidimo jungikliai ir 

elementų valdymas, pedalai, daugia funkcinė valdymo rankena,  pagrindinis monitorius –darbinė 

informacija ir diapazonų reguliavimas.  

 Elementų reguliavimai. Pagrindinių darbinių komponentų reguliavimai skirtingom sąlygom. 

 Hidraulika. Pagrindinių elementų išdėstymas ir galingumas. 

 Servisas. Automatinio tepimo sistema, elektros elementai, techninio aptarnavimo intervalai, 

skysčių išleidimo užpildymo vietos , filtrai ir jų keitimo instrukcija, saugiklių išdėstymas. 

Kiekvienas operatorius prieš pradedant eksploatuoti kombainą privalo būti perskaitęs instrukciją 

ir vadovautis jos nurodymais. 

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 
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1.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

 

1.4.  Anketa „priešpardaviminė apžiūra“   

Kombainų priešpardaviminės apžiūros anketa 

1. Pjaunamosios nustatymai. 

2. Nuožulniosios kameros nustatymai. 

3. Kombaino kairės pusės reguliavimai (Diržai, grandinės, įtempėjai, akuotų laužytuvai, pobūgnių 

nustatymai). 

4. Galinė kombaino dalis (smulkintuvas, pelų skleistuvas, kablys, sietai). 

5. Dešinė kombaino pusė (elevatorius, praslydimo mova, diržai, įtempimai). 
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6. Variklio skyrius (alyvos, jų lygiai, aušinimas, filtrai, kuro sistema). 

7. Grūdų bunkeris (Dangčiai, iškrovimo sraigės ir jų reguliavimai, drėgnomačiai, srauto davikliai). 

8. Kasdieninės priežiūros taškai. 

9. Kabina – monitoriai, jungikliai, nustatymai. 

10. Darbas lauke – greičiai, nustatymai, nuostolių mažinimas, našumo didinimas, degalų sąnaudos. 

11. AMS komponentai ir jų valdymas (jei yra) – Harvest Doc, Harvest Smart, Autotrac. 

 

Savaeigių smulkintuvų SPFH priešpardaviminės apžiūros anketa 

1. Pjaunamoji ir rinktuvas – nustatymai. 

2. Padavimo kamera ir pjausnio reguliavimai. 

3. Smulkinimo būgnas – peiliai, priešpeiliai, galandimas. 

4. Grūdų traiškytuvas, žolės kanalas. 

5. Masės išmetimo greitintuvas, išmetimo kanalas. 

6. Variklio skyrius – aušinimas, filtrai, tepalai. 

7. Elektrinė dalis – saugikliai, rėlės, davikliai. 

8. Kasdieninė priežiūra – tepimo taškai, intervalai, kasdieninė priežiūra. 

9. Kabina – valdikliai, monitoriai, nustatymai. 

10. Darbas lauke – reguliavimai, greičiai, degalų sąnaudų mažinimas, našumo didinimas. 

 

1.5.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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2 mokymo elementas.  Kombainų ir savaeigių smulkintuvų valdymas 

2.1. Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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2.2. Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 170 

2.3. Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis 
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2.4.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 182 

3 mokymo elementas. Kombainų ir savaeigių smulkintuvų paruošimas darbui 

3.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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3.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  
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3.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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3.4.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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4 mokymo elementas. Darbas su kombainais ir savaeigiais smulkintuvais 

4.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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4.2.   Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 

4.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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4.4.  Atmintinė „Technikos paleidimas klientui – atmintinė technikui“   

 

4.5.   Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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5 mokymo elementas. Kasdieninė ir savaitinė kombainų ir savaeigių smulkintuvų techninė 

priežiūra 

5.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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5.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 
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5.3.   Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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5.4.  Serviso knyga „Techninės priežiūros įrašai“   
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5.5.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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6 mokymo elementas. Posezoninis kombainų ir savaeigių smulkintuvų paruošimas 

6.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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6.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 
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6.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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6.4.  Serviso knyga „Techninės priežiūros įrašai“   

Žiūrėti skyrių 5.4. 

6.5.   Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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7 mokymo elementas. Kombainų ir savaeigių smulkintuvų variklio, važiuoklės, valdymo 

sistemų, darbinių įrenginių diagnostika, gedimų nustatymas 

7.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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7.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  
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7.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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7.4. Diagnostikos įrangos naudojimosi instrukcijos  

Žiūrėti Priedas Nr. 2. 

7.5. Darbų saugos instrukcijos 

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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8 mokymo elementas. Kombainų ir savaeigių smulkintuvų smulkių gedimų šalinimas ir 

remonto organizavimas bei atlikimas 

8.1.  Javų kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   
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8.2.  Cukrinių runkelių kombaino valdymo instrukcijos atitinkama dalis   

Anotacija žr. modulio S.7.2. skyrius 1.2.  

Instrukcija patalpinta įmonės serveryje:  

\\10.20.189.205\dojusbendri\SERVISAS\SERVISO MOKYMU MEDZIAGA. 
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8.3.  Savaeigio smulkintuvo valdymo instrukcijos atitinkama dalis  
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8 

8.4.  Serviso knyga „Techninės priežiūros įrašai“   

Žiūrėti skyrių 5.4. 

8.5.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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9 mokymo elementas. Savarankiška užduotis 

UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAS   

 

Užduočių vertinimo kriterijai: 

- Atliekant užduotį mokytojas laikėsi jos aprašyme technologinės dokumentacijos 

reikalavimų; 

- Užduotis atlikta pagal pateiktą užduoties aprašymą; 

- Užduotis atlikta kokybiškai; 

- Užduotis atlikta per jai skirtą laiką; 

- Užduotis atlikta savarankiškai (esant reikalui konsultuoja mokytojo mokytojas). 

  

1. UŽDUOTIS 

 

JAVŲ KOMBAINO TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS, PARUOŠIMAS DARBUI 

KONKREČIOS KULTŪROS DOROJIMUI IR IŠBANDYMAS LAUKE 

 

Užduoties aprašymas: 

       

1. Atlikti javų kombaino techninės būklės patikrinimą ir kasdieninę techninę priežiūrą; 

(vadovaujantis S.7.2 5 elemento mokymo medžiaga) 

2. Paruošti javų kombainą darbui konkrečios kultūros dorojimui. Lauko sąlygas ir kultūros 

pavadinimą nurodys mokytojo mokytojas; (vadovaujantis S.7.2 3 elemento medžiaga) 

3. Išbandyti javų kombainą lauke ir atlikti papildomus reguliavimus vietoje, įvertinant 

pjovimo aukščio, grūdų nuostolių ir sužalojimo,  iškūlimo, valymo, šiaudų smulkinimo 

ir paskleidimo bei kitus parametrus;(vadovaujantis S.7.2 4 elemento mokymo medžiaga) 

4. Užduotį atlikti per 6 valandas. 
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2. UŽDUOTIS 

 

CUKRINIŲ RUNKELIŲ KOMBAINO TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS, 

PARUOŠIMAS DARBUI IR IŠBANDYMAS LAUKE 

 

Užduoties aprašymas: 

 

1. Atlikti cukrinių runkelių kombaino techninės būklės patikrinimą ir kasdieninę techninę 

priežiūrą; (vadovaujantis S.7.2 5 elemento mokymo medžiaga)  

2. Paruošti cukrinių runkelių kombainą darbui; ( vadovaujantis S.7.2 3 elemento medžiaga) 

3. Išbandyti cukrinių runkelių kombainą lauke, įvertinant lauko sąlygas, runkelių dydį, 

tankumą, gumbų pažeidimus, lapų likučius, gumbų nuostolius ir atlikti papildomus 

reguliavimus bei nustatymua;(vadovaujantis S.7.2 4 elemento mokymo medžiaga) 

4. Užduotį atlikti per 6 valandas. 

 

 

3. UŽDUOTIS 

 

SAVAEIGIO PAŠARŲ SMULKINTUVO TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS, 

PARUOŠIMAS DARBUI IR IŠBANDYMAS LAUKE 

 

Užduoties aprašymas: 

  

1. Atlikti savaeigio pašarų smulkintuvo techninės būklės patikrinimą ir kasdieninę techninę 

priežiūrą; (vadovaujantis S.7.2 5 elemento mokymo medžiaga)  

2. Paruošti savaeigį pašarų smulkintuvą darbui; (vadovaujantis S.7.2 3 elemento medžiaga) 

3. Išbandyti savaeigį pašarų smulkintuvą lauke, įvertinant lauko sąlygas, nuimamą kultūrą, 

reikalingą kapojų ilgį, derlingumą, aptarnaujančio  transporto rūšį; (vadovaujantis S.7.2 

4 elemento mokymo medžiaga) 

4. Užduotį atlikti per 6 valandas. 
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MODULIS S.7.3. TRAKTORIŲ KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

IR DARBAS SU JAIS 

1 mokymo elementas. Traktorių eksploatacija įdirbimo laikotarpiu, variklių eksploatavimas 

1.1. Traktorių eksploatacijos instrukcija 
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1.2. Techninio aptarnavimo įrangos instrukcija 
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1.3. Serviso knyga „Techninės priežiūros įrašai“ 
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1.4. Darbų saugos instrukcijos 

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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2 mokymo elementas. Traktorių eksploatavimas 

2.1. Traktorių eksploatavimo instrukcija 
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2.2. Darbų saugos instrukcijos  

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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3 mokymo elementas. Degalų, tepalų ir kitų techninių skysčių parinkimas atliekant traktorių 

kasdienines ir periodines technines priežiūras 

 

3.1. Traktorių eksploatacijos instrukcija 
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3.2.  Degalų kokybės sertifikatai   
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3.3.  Alyvų kokybės sertifikatai   

John Deere Plus 50 0W-40 

Aukščiausios kokybės variklinė alyva 

"John Deere" Plus 50 0W-40 yra sintetinė variklio alyva, sukurta siekiant pasiekti geriausius 

rezultatus ir užtikrinti apsaugą visiems "John Deere" dyzeliniams variklams, ypač esant itin žemai 

temperatūrai 

Taikomosios programos 

• Taikoma galingiems dyzeliniams varikliams 

John Deere Plus 50 0W-40 rekomenduojama naudoti, per pirmąsias 100 valandų. Ši unikali 

formulė taip pat tinka naudoti ir kitiems dyzeliniams varikliams, įskaitant senesnės kartos variklius. 

Ji yra konkrečiai rekomenduojama naudoti esant labai žemai temperatūrai. 

Performance Savybės ir privalumai 

• žemos temperatūros apsauga 

Aukščiausios žemos temperatūrosklampumas sumažina variklio detalių dilimą paleidimo 

metu labai žemoje temperatūroje. 

• Išplėsti alyvos keitimo intervalai 

Naudojant John Deere Plus 50 0W-40, visi "John Deere variklių alyvos keitimo intervalas 

gali būti pratęstas iki 50% (250-375). 
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• Pagerinta apsauga - ilgesnis variklio tarnavimo laikas 

Pažangi priedų technologija suteikia puikią suodžių kontrolę ir puikią apsaugą nuo variklio 

dėvėjimosi, korozijos ir lako, kuri užtikrina ilgesnį variklio tarnavimo laiką. 

• Padidėjusi variklio švara 

John Deere Plus 50 turi naują unikalų formavimą, kuris užtikrina didesnį variklio švarą ir 

geriau apsaugo nuo stūmoklio pridegimų. 

• Geresnė oksidacijos kontrolė 

Specifikacijos ir licencijos 

API - CH-4, CF / SL, SJ 

John Deere - JDQ 78a 

Mack - EO-M Plus 

Cummins - CES 20071,72,76 

Allison C-4 

Caterpillar - TO-2 

Karinis - MIL-L 2104F 

Sveikata ir sauga 

Rekomendacijos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos saugos duomenų lape, kurį gali pateikti 

John Deere atstovas. 

Apsaugoti aplinką 

Panaudotą alyvą išpilkite į tam skirtas surinkimo vietas. Nepilkite į kanalizaciją, dirvožemį 

ar vandenį. 

Tipiniai Fizinės charakteristikos 

JD Plus-50 0W-40 

SAE klampumo klasė 0W-40 

Kinematinė klampa pagal ASTM D 445 esant 40 ° C, mm2 / s 86 100 ° C temperatūroje 

mm2 / s 15,2 

Dyn. Klampumas ASTM D 2602 -35 ° C mPa * s 6000 

Klampumo indeksas ISO 2909 187 

Pliūpsnio temperatūra COC ° C temperatūroje ISO 2592 230 

Stingimo temperatūra ° C temperatūroje ISO 3016 -51 

TBN mg KOH / g ISO 3771 12,8 

Sulfatiniai pelenai% ISO 3987 1,6 

Šios savybės yra tipinės visiems produktams. Nors alyvos gamyba 

atitinka John Deere specifikacijas, šių savybių pokyčiai gali atsirasti 

Traktoriaus transmisijos alyva yra aukštos kokybės 
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Taikomosios programos 

HY-Gard "universali traktorinė transmisinė alyva" (UTTO) skirta pavarų dėžėms, 

hidraulinėms sistemoms. 

Jis ypač tinka sutepti: 

• Pavarų dėžės ir diferencialai su automatinio blokavimo diskais, 

• Hidrauliniu būdu valdomų pavarų dėžėms, 

• Kėlimo grandines, 

• Skysčių diskus. 

HY-GARD atitinka šiuos reikalavimus: 

John Deere J20C  

* API GL-4 AFNOR NF E 48 602 Tipas HV 

* Žemas klampumas HYGARD atitinka John Deere J 20 d 

Savybės 

• Patvirtinta pagrindiniams originalios įrangos gamintojams. 

• Didelio klampumo indeksas užtikrina lengvą paleidimą šaltomis sąlygomis ir gerą alyvos 

plėvelę  aukštoje temperatūroje 

• Aukščiausios kokybės apsauga nuo dilimo ir ekstremalaus slėgio , siekiant apsaugoti 

pavaras ir siurblių hidraulines sistemas. 

• Ilgaamžiškumas: puikus terminis stabilumas ir oksidacijos varža. 

• Apsauga nuo korozijos. 

• Anti-vartotojas: specialios trinties savybės padeda išvengti triukšmo ir putojimo alyvos 

karteryje. 

• Puikus  atsparumas putojimui. 

Pakuotė 

HY-GARD urmu, 1000-litro maxi-būgnai, 209-litrų būgnai, mažos 55-litrų statinės, 20-litro 

kibirai ir 5-litrų pakuotėse. 

HY-GARD mažo klampumo yra 20-litrų kibirų. 

Sveikata ir sauga 

HY-GARD nekelia jokio reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai ar saugumui, kai yra 

tinkamai naudojama pagal rekomendacijas irlaikydamiesi asmens higienos standarų. Išsamesnius 

patarimus dėl produktų sveikatos ir saugos, skaitykite atitinkamo John Deere produktų saugos 

duomenų lape. 

 

EXTREME GARD 

Premium klasės transmisinės alyvos 
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Taikomosios programos 

EXTREME GARD skirtas transmisijoms, kurių sudėtyje yra itin apkrautos pavaras ir 

hipoidinėms krumpliaračiai,  traktoriams, kitai žemės ūkio technikai. 

EXTREME GARD ypač tinka: 

• hipoidinėms ašys 

• Diferencialai 

• Ppavarų dėžės 

• Mechaninės pavarų dėžės, dėl kurių gamintojas rekomenduoja API GL-5 alyvas. 

Savybės 

Šis Universali alyva atitinka griežtesnius reikalavimus API GL-5, ir siūlo visas tokias alyvas 

būdingais pranašumais: 

• Pakankamai mažas klampumas žemoje temperatūroje 

• Pakankamai apsauga aukštoje temperatūroje. 

Šios savybės palengvinti pavarų perjungimą aukštoje ir žemoje temperatūroje, iki 

minimumo sumažina trinties nuostolius ir užtikrina maksimalią apsaugą nuo nusidėvėjimo. 

Savybės 

 

EXTREME Gard šiose klasėse: 

SAE 80W-90 Universali 

SAE 85W-140 Universali 

Jis apibūdinamas: 

• Labai geras esant dideliems slėgiams 

• puikustepimas, veikia kaip antioksidantas, anti-putos, geros antikorozinės savybės 

• Labai geras stabilumas. 

Charakteristikų reikalavimai 

EXTREME GARD atitinka šią specifikaciją: 

API GL-5 

EXTREME GARD 

Tipinės fizinės charakteristikos 

SAVYBĖS METODAI 

80W-90 85W-140 

Tankis, esant 15 ° C kg/m3 ASTM D 4052 904 908 

Kinematinės klampos 40 ° C mm ² / s ASTM D 445 164,8 414,6 

Kinematinė klampa 100 ° C mm ² / s ASTM D 445 16.2 29,2 

Pliūpsnio temperatūra COC ° C temperatūroje ISO 2592 175 225 
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Klampumo indeksas - ISO 2909 102 98 

Stingimo temperatūra ° C temperatūroje ISO 3016 -27 -15 

Šios savybės yra tipinės einamiesiems produktams. 

Sveikata ir sauga 

EXTREME-Gard nekelia jokio reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai ar saugumui, kai yra 

tinkamai naudojama. Išsamesnius patarimus dėl produktų sveikatos ir saugos, skaitykite atitinkamo 

John Deere produktų saugos duomenų lape. 
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3.4. Plastinių tepalų kokybės sertifikatai   

GREASE GARD PREMIUM PLUS 
Bendrosios paskirties tepalas 

 

GREASE GARD PREMIUM PLUS NLGI 2 tepalas, pagamintas iš kompleksinio ličio , 

muilo ir mineralinio aliejaus. Ekstremalių slėgio bešvinius priedus, taip pat antioksidantų ir 

saugančias ir nuo rūdžių apsaugoti komponentus ir užtikrina gerą tepimą esant didelėms 

apkrovoms ir temperatūros. 
 

 

 

Taikomosios programos 
 
GREASE GARD PREMIUM PLUS  
Ji yra skirtas tepimo sudėtingomis sąlygomis, 

pavyzdžiui, dideliu greičiu ar sunkių apkrovų ir 

pikų. 
 

 

Pakuotė 
 
GREASE GARD PREMIUM PLUS 400g 

kasetės, 5kg dėžės, 20kg kibirai ir 50kg būgnai. 
 

GREASE GARD PREMIUM PLUS naudojimo 
temperatūros 

- 28° to + 167°C. 

 
 

Savybės 

 

• Puikus stabilumas aukštoje temperatūroje 

• Geras mechaninis stabilumas 

• Efektyvi apsauga nuo korozijos 

• Laikymo stabilumas 

• Vandenyje netirpus 

 
Dėl fizikinių ir cheminių specifikacijų įrodyta: jog tepalas yra "ypatingos" kokybės: 
 

 

Testavimas aukštoje temperatūroje veiklos: 

Įvairūs bandymai įrodo, puikias kokybės savybes šio tepalo net esant aukštai 

temperatūrai. 

Ilgalaikis karšto oro sąlygomis bandymai įrodyta puikus atsparumas oksidacijai, kuri 

yra reikalinga moderniai įrangai. 

Bandymas 4-kamuolys aparato: 

"Suvirinimo apkrova 400 kg pasiekus šį bandymą, ASTMD 2596 standartą, rodo 

linkusias dideliam spaudimui savybes 

Stabilumas esant sunkių darbo sąlygų: 

Aukštas lašėjimo taškas yra gero tepimo aukštoje temperatūroje pagrindas. 

Apsaugos nuo dilimo savybės yra puikios, nes konkrečių priedų 

Stabilumas yra labai geras ilgai dirbant, net dalyvaujant trupučiu vandens. 

Sustiprinta apsauga nuo rūdžių  
 

3.5.  Aušinimo skysčio sertifikatai   

COOL GARD 

Paruoštas naudoti variklio aušinimo skystis 

Taikomosios programos 
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COOL GARD yra paruoštas naudoti aušinimo skystis, sukurtas specialiai John Deere 

varikliams. Jis taip pat tinka visoms skysčiu ausinamų variklių aušinimo sistemoms. 

Tai aukštos kokybės monoethylene glikolio pagrindu pagamintas produktas, yra tinkamas 

didelių apkrovų varikliams, nekenkia lengviesiems metalams (aliuminio, vario, žalvario, ir tt)., 

Drėkinamųjų priemonę buvimas pagerina ryšį tarp produkto ir paviršiaus: apsaugoti (cilindrų 

blokas, įdėklai, ir tt). 

Dėl savo aukštos virimo temperatūros (110 ° C), COOL GARD geriau vėdina vasarą. 

Savybės 

Cool Garas gali būti naudojama ištisus metus bet kokiomis oro sąlygomis. Jo monoethylene 

glikolio kiekis užtikrina optimalią apsaugą iki -36 ° C 

• Optimalus apsauga nuo korozijos 

• Suderinamas su aliuminiu cilindrų bloku 

• T hermally stabilusvisame darbinės temperatūros diapazoną 

• Apsauga nuo putų, indėlių ir cheminių medžiagų poveikio 

Rekomendacijos 

Aušinimo skysčio turi būti keičiamos kas dvejus metus, siekiant užtikrinti optimalią apsaugą 

nuo korozijos . 

Kruopščiai išskalauti sistemą, keičiant aušinimo skystį. Nemaišykite aušinimo skysčio 

įvairios kilmės ar rūšių. Sudėtinio optimizuoto Cool Gard skysčio kokybė  gali būti neigiamai 

paveikta, jei jis sumaišomas su kitų variklių  aušinimo skysčiu. 

Charakteristikų reikalavimai 

Patvirtinta John Deere 

Standartinis AFNOR NFR 15-601  

ASTM D 3306 

Pakuotė 

Cool Gard yra 200-litrų būgnų ir 20 ir 5 litrų pakuotes. 

Tipiniai Fizinės charakteristikos 

YPATYBĖS IR METODAI Tipinės reikšmės 

Tankis, esant 20 ° C kg/m3 NF T 60-172 1073 pH (potenciometras) 8,2 

Sveikata ir sauga 

Cool Gard yra nekelia jokio reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai ar saugumui, kai yra 

tinkamai naudojamas. Išsamesnius patarimus dėl produktų sveikatos ir saugos, skaitykite atitinkamo 

John Deere produktų saugos duomenų lape. 

3.6.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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4 mokymo elementas. Traktorių darbas su auto quad plius, power quad plius, auto power 

transmisijomis. 

4.1.  Traktorių eksploatacijos instrukcijos atitinkama dalis   
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4.2. Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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5 mokymo elementas. Traktorių techninė priežiūra 

5.1.  Traktorių eksploatacijos instrukcijos atitinkama dalis    
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5.2.  Techninio aptarnavimo įrangos eksploatavimo instrukcijos   

 

Žiūrėti modulis S.7.3. skyrių 1.2. 

5.3.  Serviso knyga „Techninės priežiūros įrašai“   

 

Žiūrėti modulis S.7.3. skyrių 1.3. 

5.4.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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6 mokymo elementas. HMS – galulaukių valdymo sistemos ir automatinio vairavimo sistemos 

6.1.  Traktorių eksploatacijos instrukcijos atitinkama dalis    

 

 
 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 409 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 410 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 411 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 412 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 413 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 414 



Žemės ūkio technikos priežiūros ir taisymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 415 

6.2.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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7 mokymo elementas. Traktorių diagnostika, diagnostiniai kodai, gedimų suradimas ir 

šalinimas 

 

7.1.  Traktorių eksploatacijos instrukcijos atitinkama dalis    
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7.2. Diagnostikos priemonių naudojimosi instrukcijos 

Žiūrėti Priedas Nr. 2. 

7.3.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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8 mokymo elementas. Traktoriaus operatoriaus paruošimas 

8.1. Traktorių eksploatacijos instrukcijos atitinkama dalis    
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8.2. Atmintinė „Technikos paleidimas klientui – atmintinė technikui“   

 

 

8.3.  Darbų saugos instrukcijos   

Žiūrėti Priedas Nr. 1.  
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9 mokymo elementas. Savarankiška užduotis 

9.1. Užduoties aprašymas   

 

Užduoties vertinimo kriterijai: 

 

                  

1. Atliekant užduotį mokytojas laikėsi jos aprašyme technologinės dokumentacijos 

reikalavimų; 

2. Užduotis atlikta pagal pateiktą užduoties aprašymą; 

3. Užduotis atlikta kokybiškai; 

4. Užduotis atlikta per jai skirtą laiką; 

5. Užduotis atlikta savarankiškai (esant reikalui konsultuoja mokytojo mokytojas). 

 

 

 

1. Atlikti traktoriaus John Deere 7530 kasdieninę techninę priežiūrą: (vadovaujantis John 

Deere 7530 eksploatacijos instrukcijos medžiaga, pateikta S.7.3 5 elemente). 

2. Agregatuoti traktorių John Deere 7530 su plūgu VARI- MASTER 153 NSH; 

(vadovaujantis John Deere 7530 eksploatacijos instrukcijos medžiaga, pateikta S.7.3 2 elemente bei 

plūgo VARI- MASTER 153 NSH naudojimosi instrukcijos  medžiaga, pateikta S.7.1 1 elemente). 

3. Atlikti traktoriaus John Deere 7530 HMS ir automatinių vairavimo valdymo sistemų 

užprogramavimą darbui su plūgu VARI- MASTER 153 NSH; (vadovaujantis John Deere 7530 

eksploatacijos instrukcijos medžiaga, pateikta S.7.3 6 elemente). 

4. Užduotį atlikti per 6 valandas. 
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PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Darbų saugos instrukcija 
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Priedas Nr. 2. Diagnostikos įrangos naudojimosi instrukcija  

 

Service ADVISOR™ 4.0 
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