
 

 

 

 

Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod 
 

 

Popis činnosti Termín kontroly Pravidelně 

Niagara 

Sladit oranžové unašeče denně  

Vyčistit záchyt prachu – vysypat zásuvky denně  

Zkontrolovat gumičky denně  

Zkontrolovat stav, vyčistit gumičky a 

spady vajec 

denně  

Kontrola sběrných pásů vajec (vyrovnat 

šponováním pružiny v elevátoru – 

vpravo/vlevo) pouze pro malé úpravy. 

Pás posunout o několik metrů a opětovně 

zkontrolovat vyrovnání. 

denně  

Kontrola napnutí sběrného pásu vajec. 

Provést na protiválci na straně trusné 

koncovky – napínat vždy obě strany 

kladky při běžícím pásu. 

denně  

Vyčistit elevátor a odstranit rozbitá vejce týdně  

Promazat ložiska, ozubená kola a řetězy týdně  

Zkontrolovat napnutí řetězu každých 14 dní  

Nastavení a kontrola horní pružiny 

šponování řetězu  

měsíčně Vždy po vyrovnání 

oranžových unášečů a 

v případě jejich poruchy 

Dopravní vaječný pás  

Kontrola správného upevnění oranžových 

vaječných držáků pásu: 

- spojka dole 

- upevnit pás v horní části držáku 

- kovové pletivo spodní část 

- vaječná pás 

- držák vaječného pásu 

denně  

Kontrola svárů sběrného pásu vajec 

včetně jeho napnutí a úklidu rozbitých 

vajec 

měsíčně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centrální dopravník k třídičce vajec 

Čištění záchytu prachu – vysypat 

zásuvky 

denně  

Kontrola spadů a regulátorů otáček 

kartáčů 

denně Kontrola spadů a 

regulátorů otáček kartáčů 

Kontrola napnutí pružin šponováků. týdně Při problémech 

s prokluzem dopravníku 

Seřízení zatížení spojek všech 

elektromotorů pomocí speciálního klíče. 

týdně Při problémech 

s prokluzem dopravníku 

Kontrola polohy zelených půlměsíčků týdně  

Kontrola všech spadů na předávkách 

vajec 

týdně  

Kontrola polohy řetězových kol týdně  

Kontrola správné funkce napínáků týdně  

Kontrola napnutí řetězu mezi střední 

pohonnou jednotkou a koncovou kladkou 

týdně  

Kontrola pohybu řetězu v zatáčkách týdně  

Kontrola oleje v maznicích  měsíčně  Měsíčně doplňovat 

Krmení 

Kontrola výskytu vajec v krmném 

řetězovém dopravníku  

denně Odstranit vejce a jejich 

zbytky z krmném 

dopravníku  

Kontrola správné funkce řetězu a jeho 

napnutí  

týdně  

Kontrola napnutí krmného řetězu. 

Správně napnutý řetěz lze jen mírně 

zvednout o cca 1 cm za pohonným kolem 

měsíčně  

Vždy po poškození 

řetězu 

Napájení 

Kontrola hladiny vody s použitím 

barevné kuličky 

denně  

Kontrolovat správnou funkci 

odvzdušnění 

týdně  

Kontrola tlaku na regulátoru – nízký tlak 

upravit regulátorem 

týdně  

Trusné pásy 

Čistit stěrku trusu  Vždy při odklízení trusu 

Kontrola přítlaku stěrky na  trus trusného 

pásu pouze v době pohybu pásu  

 Vždy při odklízení trusu 

Kontrola napnutí trusného pásu měsíčně  

Kontrola stavu a sváru trusného pásu měsíčně  

Kontrola napnutí řetězu dopravního pásu měsíčně  

Kontrola množství oleje v převodovce měsíčně  

Kontrola a čištění rolny trusného pásu jednou za 6 měsíců  

Kontrola stavu rolen včetně pohonné. 

 

jednou za 6 měsíců Nečistit ostrými břity 

nebo nářadím, které by 

poškodily rolny! 

 


