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Інструкція з експлуатації

1300 і 1300F

4-ох метрова сівалка

Повністю прочитайте ці інструкції з експлуатації. Коли ви
зустрічаєте цей символ, це означає, що наступні інструкції
і попередження мають велике значення – їх слід виконувати

безумовно. Від цього залежить ваше життя і життя інших!

На ілюстраціях може бути зображено опційне обладнання, що не 
постачається в базовій комплектації. 
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Важлива інформація з техніки безпеки 

Звертайте увагу на символи техніки 
безпеки 
ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ вказують на те, що існує 
потенційна небезпека для персоналу і що необхідно 
вживати додаткових заходів техніки безпеки. Коли ви 
бачите цей символ, будьте напоготові і уважно читайте 
інформацію поряд з символом. Управління ризиками та 
запобігання нещасним випадкам залежать не тільки від 
конструкції та конфігурації обладнання, але також від 
поінформованості, уваги, обережності та відповідного 
інструктажу для персоналу, зайнятого при експлуатації, 
транспортуванні, технічному обслуговуванні та зберіганні 
обладнання. 

Звертайте увагу на сигнальні слова 
Сигнальні слова вказують на ступінь або рівень серйозності 
джерел небезпеки.

DANGER (НЕБЕЗПЕКА) вказує на неминучу небезпечну 
ситуацію, що призводить до смерті або серйозних травм, 
якщо її не відвернути. Це сигнальне слово обмежує крайні 
ситуації, типові для компонентів машини, котрі не можна 
убезпечити огородженням у зв’язку з їх функціями. 

WARNING (ПОПЕРЕДЖЕННЯ) вказує на потенційно 
небезпечну ситуацію, що призводить до смерті або 
серйозних травм, якщо її не відвернути, і включає 
небезпеку, котра виникає для робітників, коли знімаються 
огородження. Це слово може також використовуватися для 
попередження у відношенні невиконання правил техніки безпеки. 

CAUTION (УВАГА) вказує на потенційно небезпечну 
ситуацію, що може призводити до травм невеликого та 
середнього ступеня, якщо її не відвернути. Це слово може 
також використовуватися для попередження у відношенні 
невиконання правил техніки безпеки. 

Ознайомтеся з наклейками, що містять 
вказівки з техніки безпеки 
? Уважно прочитайте розділ  “Наклейки з техніки 

безпеки” на стр. 7. 

? Прочитайте всі інструкції, що містяться на 
наклейках.  

? Наклейки тримати в чистоті. Слід заміняти 
пошкоджені,знебарвлені або нерозбірливі наклейки.

Приготування до екстрених ситуацій 

? Будьте напоготові, якщо виникне пожежа 

? Тримайте поблизу аптечку першої допомоги та 
вогнегасник. 

? Номера аварійних служб – лікаря, швидкої допомоги, 
лікарні, пожежної частини – повинні бути поряд з 
телефоном. 911
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Надягайте індивідуальні засоби захисту

? Надягайте індивідуальні засоби захисту.

? Використовуйте респіратор зі змінними 
картриджами від пилу протруювача, якщо немає 
інших позначок, щодо респіратора.

? Надягайте одяг та обладнання, придатні для 
роботи, що буде виконуватися. Не носіть 
занадто вільний одяг.

? Не носіть брудний одяг. Мийте одяг і 
обладнання з милом після кожного 
використання. Робочий одяг необхдіно прати 
окремо від повсякденного.

? Тривалий вплив гучного шуму може приводити 
до зниження або втрати слуху. Необхідно 
носити відповідні засоби захисту органів слуху, 
наприклад, навушники або беруши.

? Під час керування обладнанням уникайте 
користування навушниками для 
прослуховування музики. Безпечне керування 
обладнанням потребує повної уваги оператора.

Поводьтеся з хімічними речовинами 
належно
Сільськогосподарські хімікати можуть бути 
небезпечними. Неправильне використання може 
завдавати серйозної шкоди для людей, тварин, 
рослин, ґрунту та власності. 

? Прочитайте та виконуйте інструкції виробника 
хімічних речовин.

? Носіть захисний одяг.

? Будьте обережні під час роботи з хімікатами. 

? Не вдихайте дим від горіння будь-яких хімічних 
речовин.

? Зберігайте пусті або невикористані добрива 
належним чином.

Уникайте рідин під високим тиском

Рідини, що витікають під високим тиском, можуть 
пошкоджувати шкіру та викликати важкі поранення.

? Запобігайте небезпеці – перш ніж від’єднувати 
гідравлічні лінії, необхідно скидати тиск.

? При підозрі на витік використовуйте для 
перевірки лист паперу або картону, А НЕ 
ЧАСТИНИ ТІЛА.

? Надягайте захисні рукавички та окуляри або 
щиток під час роботи з гідравлічними 
системами.

? Якщо сталася аварія, негайно зверніться до 
лікаря, компетентного у лікування травм 
такого типу.
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Викорстовуйте  запобіжний ланцюгг
? Використовуйте запобіжний ланцюг, щоб 

забезпечити контроль обладнання у разі його 
відриву від зчіпного пристрою трактора.

? Використовуйте запобіжний ланцюг з 
коефіцієнтом міцності, рівним або більшим за 
загальну масу обладнання, причепленого до 
трактора.

? Ланцюг кріпиться до кронштейна зчіпного 
пристрою трактора або до інших вказаних 
точок кріплення. Ланцюг має провисати лише 
настільки, щоб не заважати на поворотах.

? Замініть ланцюг, якщо його ланки або з’єднання 
на кінцях пошкоджені, розтягнуті або зламані.

? Не можна використовувати запобіжний ланцюг 
для буксирування.

Використовуйте попереджувальну 
світлову сигналізацію
Трактори з причіпними сівалками, що рухаються 
повільно, можуть створювати небезпечні ситуації під 
час руху дорогами загального користування. Їх не 
дуже добре видно, особливо вночі.

? Використовуйте попереджувальні проблискові 
ліхтарі та сигнали повороту під час руху 
дорогами загального користування.

? Використовуйте ліхтарі та пристрої, що 
постачаються разом з обладнанням.

На обладнанні не повинні знаходитися 
люди
Пасажири погіршують поле огляду для водія. Якщо на 
обладнанні знаходяться люди, вони можуть бути 
травмовані або впасти з машини.

? Не дозволяйте дітям керувати обладнанням.

? Під час роботи на машині не повинні 
знаходитися люди.
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Безпека при транспортуванні 
обладнання
Максимальна транспортна швидкість обладнання 
складає 20 миль/год (32 км/год). На нерівній дорозі 
необхідно знизити швидкість руху. Раптове 
гальмування може призводити до відхилення 
причіпного обладнання або порушенню його 
рівноваги. 

? Встановлюйте транспортні замки і 
розмикайте привідні муфти перед 
транспортуванням.

? Не перевищуйте швидкість 20 миль/год. Не 
можна рухатися з такою швидкістю, котра не 
дозволяє адекватно контролювати процеси 
керування та гальмування. Зменшуйте 
швидкість, якщо причіпне обладнання не 
оснащене гальмами.

? Виконуйте національні та місцеві закони та 
норми.

? Не можна причіплювати до трактора 
обладнання з масою, що перевищує масу 
трактора більш ніж в 1,5 рази.

? Беріть з собою відбивачі або прапорці для 
маркування сівалки у разі аварії на дорозі.

? Звертайте увагу на перешкоди під час 
транспортування. Див. “Специфікації та 
об’єми” на стр. 58.

Відключення та зберігання

? Очистіть і безпечно зберігайте чи продайте 
залишки добрив.

? Зафіксуйте сівалку з використанням блоків та 
транспортних упорів.
Зафіксуйте сошники.

? Від’єднайте сівалку. Машину слід зберігати в 
місцях, де не дозволяється грати дітям.



Great Plains Manufacturing, Inc. Зміст Показчик 5

2014-07-25 Зміст Показчик 175-157M-UKR

Виконуйте правила безпеки під час 
технічного обслуговування
? Необхідно усвідомити послідовність робіт до їх 

початку. Користуйтеся придатними 
інструментами та обладнанням. Додаткова 
інформація міститься в цій інструкції.

? Майданчик для проведення робіт має бути 
сухим та чистим.

? Поставте трактор на стоянкові гальма, 
вимкніть двигун та витягніть ключ з замка 
запалення, перш ніж розпочинати роботи з 
технічного обслуговування.

? Впевніться, що всі рухомі деталі зупинилися і 
що скинутий тиск з усіх систем.

? Будьте уважними, коли працюєте біля сошників. 
Диски сошника достатньо гострі.

? Від’єднайте кабель заземлення батареї (-) перед 
технічним обслуговуванням або налагодженням 
електричної системи або перед виконанням 
зварювальних робіт на машині.

? Перевірте всі деталі. Упевніться, що всі деталі 
в хорошому стані і встановлені правильно.

? Почистіть накопичення мастила, оливи та  
бруду.

? Перед початком експлуатації видаліть з сівалки 
всі інструменти та невикористані деталі.

Безпека шин
Заміна шин може бути небезпечною, ці роботи мають  
виконувати особи, що пройшли навчання, з 
використанням придатних інструментів та 
обладнання.

? При підкачуванні шин використовуйте 
фіксуючий з’єднувач та подовжувальний шланг 
достатньої довжини, щоб стояти збоку від 
шини, а не перед нею і не над шиною. 
Використовуйте захисну решітку, якщо є.

? Під час демонтажу та встановлення коліс 
використовуйте обладнання, що відповідає масі 
колеса, котре замінюється.
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Безпека в будь-який час
Перед початком робіт уважно прочитайте та 
усвідомте інструкції цього посібника. Почитайте всі 
інструкції, наведені на наклейках з техніки безпеки.

? Ознайомтеся з усіма функціями сівалки.

? Керувати машиною можна тільки з крісла водія.

? Не залишайте сівалку без нагляду, якщо двигун 
трактора працює.

? Не можна зістрибувати з трактора під час руху. 
Це може призвести до тяжких травм або 
смерті.

? Не стійте між трактором та сівалкою під час 
причеплення.

? Руки, ноги та одяг повинні бути на відстані від 
рухомих частин з механічним приводом.

? Натягайте одяг, що щільно прилягає до тіла, 
щоб запобігти його зачепленню рухомими 
деталями.

? Звертайте увагу на положення дротів, дерев 
та ін. під час складання та підйому сівалки. 
Упевніться, що в робочій області не 
знаходяться люди.

? Не робіть різкі розвороти з сівалкою, це може 
привести до травмування або пошкодження 
обладнання.
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Наклейки з техніки безпеки

Попереджувальні світловідбивачі та 
наклейки
Ваше обладнання постачається в комплекті, з усіма 
ліхтарями, попереджувальними світловідбивачами та 
наклейками. Їх призначення – надати можливість 
безпечної експлуатації сівалки.

? Прочитайте вказівки на наклейках і виконуйте їх.

? Ліхтарі повинні утримуватися в робочому стані.

? Наклейки з вказівками з техніки безпеки повинні 
бути чистими та розбірливими.

? Замініть всі пошкоджені або втрачені наклейки. 
Замовляйте нові наклейки у вашого дилера Great 
Plains. Про правильне розташування наклейок 
див. цей підрозділ.

? При замовленні нових деталей або компонентів 
замовляйте також відповідні наклейки з 
правилами безпеки. 

Для встановлення нової наклейки:

1. Почистіть місце, де має бути розташована наклейка.

2. Зніміть захисну плівку з задньої сторони наклейки. 
Щільно притисніть її до поверхні, слідкуйте, щоб не 
утворювалися повітряні пухирці під наклейкою.

818-003C

Світловідбивач для повільного 
транспортного засобу
Посередині підніжки;
всього 1

838-266C

Червоні світловідбивачі
Ззаду на зовнішніх краях підніжки;
всього 2

16613

20148
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838-265C

Жовті світловідбивачі
По боках підніжки над сходинками, спереду по краях 
поперечного бруса;
всього 4

838-267C

Денні світловідбивачі
Ззаду на підніжці поряд з червоними 
світловідбивачами;
всього 2

818-518C (Опція)

Небезпека: Рухомий ланцюг
На захисному кожусі бункера для дрібного насіння;
всього 1

20148

20148

17036

818-518C

DO NOT operate with inclosure missing

To prevent serious injury from moving chain: 
MOVING CHAIN HAZARD

DANGER
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818-557C

Небезпека: Не розумію англійської
На дишлі;
всього 1

838-467C (Опція)

Небезпека: Можлива хімічна небезпека
На внутрішній стороні кришки бункера для дрібного 
насіння;
всього 1

818-019C

Попередження: Негативна маса дошла
На дишлі;
всього 1

16615

13734

16615

WARNING
NEGATIVE TONGUE WEIGHT

HAZARD
Negative tongue weight can cause immediate
elevation of tongue when unhitching implement

To prevent serious injury or death:

Always be certain implement is hitched securely
to tractor drawbar before raising.

Lower implement BEFORE unhitching.
818-019C Rev. D
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818-337C

Попередження: Небезпека перевищення 
швидкості
На дишлі біля зчіпки;
всього 1

818-339C

Попередження: Рідина під високим 
тиском
На дишлі біля зчіпки;
всього 1

818-398C

Увага: Колесо – не сходинка
Верхня задня частина бічних рам;
всього 2

818-789C

Увага: Тиск в шинах 1,9 атм
На диску колеса;
всього 2

16615

16615

16613

16616
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Вступ

Great Plains вітає вас із вступом в зростаючу сім’ю 
нових власників виробів компанії. Ваша сівалка 
1300(F) ретельно розроблена і збудована 
досвідченими робітниками з використанням 
високоякісних матеріалів. Належне регулювання,  
технічне обслуговування та безпечні методи праці 
забезпечать задовільну експлуатацію машини на 
протязі багатьох років.

Опис обладнання
Сівалки 1300 і 1300F причіпні. Ці сівалки мають 
робочу ширину 4 м. Сівалка має двох-дискові 
сошники з прямим важилем. Диски сошника 
формують насіннєложе, а насіннєва трубка, 
розташована між двох дисків укладає насіння на дно 
борозни. Прикочувальне колесо рухається позаду 
сошника і закриває борозну, при цьому підтримуючи 
глибину висіву. Т-подібна ручка на рамі сошника 
дозволяє регулювати глибину висіву.

Привід висівних апаратів здійснюється від лівого 
опорного колеса. Норма висіву налаштовується за 
допомогою рукоятки норми висіву і зміною зірочок 
приводу.

Використання за призначенням
Використовуйте цю сівалку для висіву 
сільськогосподарських культур в звичайних або 
мінімальних умовах обробітку ґрунту.

Включені моделі
Стандартна сівалка 1300 має сошники серії 00 і 
бункер повністю призначений для насіння. F-моделі 
додатково мають висівний апарат для міндобрив і 
розділювач основного бункера. Також може 
встановлюватись опція для висіву дрібно насіннєвих 
культур.

Група документів

Використання цієї інструкції
Ця інструкція ознайомить вас з правилами безпеки, 
монтажу, експлуатації, налагодження, пошуку та 
усунення несправностей та технічного 
обслуговування. Необхідно прочитати всі інструкції та 
виконувати рекомендації, щоб забезпечити безпечну 
та ефективну роботу.

Інформація в цій інструкції актуальна на момент 
друку. Деякі частини можуть змінюватися для 
забезпечення найкращих результатів.

Рисунок 1
Сівалка 1300 і 1300F

20148

Моделі сівалки 1300 

1300-1610 16 рядів 25,4 см міжряддя

1300-2175 21 ряд 19,1 см міжряддя

1300-2606 26 рядів 15,2 см міжряддя

Моделі сівалки 1300F (з добривами) :

1300F-1610 16 рядів 25,4 см міжряддя

1300F-2175 21 ряд 19,1 см міжряддя

1300F-2606 26 рядів 15,2 см міжряддя

175-157M Інструкція з експлуатації (цей 
документ)

175-157P 1300 і 1300F Каталог запчастин

175-157B Довідник по нормам висіву
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Визначення
В цій інструкції використовуються наступні терміни.

Терміни «справа» та «зліва», що використовуються в 
цій інструкції, визначаються, коли оператор 
знаходиться лицем у напрямку руху машини під час 
роботи, якщо не вказано інакше.

Параграфи в цьому форматі представляють 
найбільш важливі частини інформації, пов’язані з 
поточною темою.

Їх необхідно прочитати та виконувати для:
• забезпеченння безпеки,
• уникнення серйозних пошкоджень обладнання та
• забезпечення бажаних результатів у полі.

Примітка:Параграфи в цьому форматі представляють 
корисну інформацію,пов’язану з попередньою 
темою.

Післяпродажне обслуговування
Якщо вам потрібна допомога сервісної служби або 
запасні частини, зв’яжіться з дилером Great Plains. У 
дилерів є досвідчений персонал, що пройшов 
навчання, запасні частини та обладнання, спеціально 
розроблене для виробів Great Plains.  

Див. Рисунок 3
Деталі вашої машини були спеціально сконструйовані 
для неї, заміняти їх можна лише фірмовими 
запчастинами Great Plains. Коли замовляєте запасні 
частини у дилера Great Plains, завжди вказуйте 
номер серії та моделі. Табличка з номером серії 
розташована зліва на кінці рами, як показано на 
рисунку.

Запишіть назву моделі і серійний номер вашої сівалки 
тут, щоб швидко знайти його у разі потреби:

Назва моделі:__________________________

Серійний номер: __________________________

Дилер Great Plains бажає, щоб ви були задоволені 
машиною. Якщо вам незрозуміла якась частина цього 
посібника або якщо ви не задоволені отриманим 
сервісом, виконайте наступні дії.

1. Обговоріть проблему з менеджером сервісного 
відділу вашого дилера. Упевніться, що він 
зрозумів вашу проблему, щоб він був в змозі 
допомогти вам.

2. Якщо ви все ще не задоволені, зверніться до 
головного управляючого або власника фірми- 
дилера.

Якщо вам потрібна подальша допомога, звертайтесь:

Грейт Плейнз Юкрейн
03680, м. Київ

пр. Глушкова, 1, пав. 167
+38044596-90-50

info@greatplainsmfg.com.ua

L

R

Рисунок 2
Схема напрямків

20148

Рисунок 3
Табличка з серійним номером

16643
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Підготовка і налаштування

Цей розділ допоможе вам підготувати свій трактор і 
сівалку для використання. Перед використанням 
сівалки на полі необхідно причепити сівалку до 
підходящого трактора, а також налаштувати її.

Контрольний лист перед 
налаштуванням
1. Прочитайте  та зрозумійте розділ “Важлива 

інформація з техніки безпеки” на стр. 1.

2. Перевірте, щоб всі робочі частини рухалися 
вільно, болти були добре затягнуті, а шплінти 
розведені. 

3. Перевірте, щоб всі прес-маслянки були на місті і 
щоб в них було мастило. Див. “Змащування” на 
стр. 48.

4. Перевірте, щоб всі наклейки з техніки безпеки та 
світловідбивачі були розташовані правильно та 
були розбірливі. У разі пошкодження замініть. 
Див. “Наклейки з техніки безпеки” на стр. 7.

5. Накачайте шини до рекомендованого тиску і 
затягніть колісні болти, як зазначено у “Додаток 
A Довідкова інформація” на стр. 58.

Підготовка зчіпки

Небезпека здавлювання:
Ви можете бути серйозно поранені або вбиті через 
здавлювання між трактором і сівалкою. Не стійте і 
не встромляйте будь-яку частину вашого тіла між 
механізмами, які треба зчепити. Заглушіть двигун 
трактора і встановіть стоянкове гальмо перед 
установкою пальця дишла сівалки.

Налаштування зчіпки сівалки
Відрегулюйте зчіпку сівалку, щоб вона відповідала 
висоті серги трактора так, щоб рама вашої сівалки 
була горизонтально відносно рівня поля. 

Див. Рисунок 4
1. Підженіть трактор заднім ходом до сівалки. 

Зупиніть трактор за кілька метрів до сівалки. 
Ввімкніть стоянкове гальмо і вимкніть трактор.

2. Проверніть рукоятку домкрата на дишлі, щоб 
кришка бункера сівалки була паралельно землі. 
Вирівняйте висоту зчіпки сівалки із висотою серги 
трактора.j

3. При необхідності відрегулюйте зчіпку сівалки, 
щоб вона відповідала серзі вашого трактора. Для 
налаштування, зніміть гайки, болти і шайби на 3/4 
дюйма. Встановіть зчіпку, як показано на малюнку.

Негативна маса дишла:
Ця сівалка може мати позитивну або негативну 
масу вертикального навантаження на дишло, в 
результаті чого палець дишла може вивільнитися 
під час транспортування. Щоб уникнути серйозних 
травм або загибелі в результаті 
дорожньо-транспортної пригоди, завжди до 
підняття сошників первіряйте, чи під’єднана 
сівалка.Опустіть сошники перед від'єднанням 
сівалки.

Рисунок 4
Положення зчіпкиl

16645
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Під’єднання

Небезпека здавлювання:
Ви можете бути серйозно поранені або вбиті через 
здавлювання між трактором і сівалкою. Не стійте і 
не встромляйте будь-яку частину вашого тіла між 
механізмами, які треба зчепити. Заглушіть двигун 
трактора і встановіть стоянкове гальмо перед 
установкою пальця дишла сівалки.

1. Повільно підженіть трактор задом до 
сівалки.Коли він буде за кілька метрів від сівалки, 
зупиніть його і поставте на стоянкове гальмо.

2. Проверніть рукоятку домкрата на дишлі так, щоб 
зчіпка сівалки була на одній висоті з сергою трактора. 

3. Підженіть трактор назад, поки серга трактора і 
зчіпка сівалки на стануть в одну лінію. Зупиніть і 
поставте на гальмо трактор. Налаштуйте висоту 
дишла сівалки так, щоб можна було встановити 
зчіпний палець.

4. Встановіть зчіпний палець. Встановіть фіксатор, 
щоб зчіпний палець не міг випасти.

5. Закріпіть запобіжний ланцюг сівалки на тракторі, 
здатному тягнути сівалку.

6. Використовуйте рукоятку, щоб підняти домкрат. 
Зніміть штифт і домкрат. Зберігайте домкрат 
зверху на дишлі сівалки.j

Під’єднання електричних кабелів
Див. Рисунок 6
7. Підключіть електричний кабель сівалки у гніздо 

трактора із сімома контактами. Якщо трактор не 
обладнаний гніздом із сімома контактами, 
зверніться до дилера для його установки.l

Негативна маса дишла:
Ця сівалка може мати позитивну або негативну 
масу вертикального навантаження на дишло, в 
результаті чого палець дишла може вивільнитися 
під час транспортування. Щоб уникнути серйозних 
травм або загибелі в результаті 
дорожньо-транспортної пригоди, завжди до 
підняття сошників первіряйте, чи під’єднана 
сівалка.Опустіть сошники перед від'єднанням 
сівалки.

Рисунок 5
Домкрат на зберіганні

16615

Рисунок 6
Роз’єм освітлення
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Під’єднання гідравлічних шлангів

Рідина під високим тиском:
Працювати з гідравлічними системами можуть 
тільки кваліфіковані особи!

Рідина, що витікає під високим тиском, має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Уникайте небезпеки, 
скидайте тиск перед від'єднанням гідравлічних 
ліній. Користуйтеся папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА, коли шукаєте місця витоку. Під 
час роботи з гідравлічними системами надягайте 
захисні рукавички та окуляри або щитки. У разі 
травми негайно заверніться по медичну допомогу 
до лікаря, що має досвід з такими видами травм.

8. Встановіть контур гідравліки підйому сошників в 
плаваюче положення.

9. Під’єднайте шланги основи і штока циліндра до 
відповідних виходів на тракторі.
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Інструкції з експлуатації

В цьому розділі описані основні робочі процедури. 
Припускається, що налаштування завершене.

Досвід, знання машини та наведена далі інформація 
допоможуть вам працювати ефективно, 
використовуючи найкращі методи роботи. Під час 
роботи з сільськогосподарськими машинами завжди 
виконуйте правила з техніки безпеки.

Загальний опис
Польові операції контролюються за допомогою 
гідравлічного важеля в кабіні трактора. Коли сошники 
опущені, задіяне механічне зчеплення, і ліве колесо 
приводить в рух вал висівних апаратів.

Висівні апарати насіння і добрив працюють 
пропорційно швидкості руху, як встановлено 
зубчатими зірочками і / або важелем норми висіву, на 
основі таблиць норм висіву або калібрування.

Глибина сівби насіння і загортання контролюються 
силою притискання сівалки і налаштуванням сошників.

Контрольний лист перед пуском 

   Рідина під високим тиском:
Рідина, що витікає під високим тиском, має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Уникайте небезпеки, 
скидайте тиск перед від'єднанням гідравлічних 
ліній. Користуйтеся папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА, коли шукаєте місця витоку. Під 
час роботи з гідравлічними системами надягайте 
захисні рукавички та окуляри або щитки. У разі 
травми негайно заверніться по медичну допомогу 
до лікаря, що має досвід з такими видами травм.

? Змастіть сівалку, як вказано в розділі “Технічне 
обслуговування та змащування” на стр. 42.

? Перевірте тиск в усіх шинах. Див.
“Таблиця тиску в шинах” на стр. 59.

? Перевірте на наявність зношених або 
пошкоджених деталей. Відремонтуйте або 
замініть деталі перед виходом в поле.

? Перевірте всі болти, штифти та кріплення. 
Момент затягування, як вказано в розділі 
“Таблиця моментів затягування” на стр. 60



Great Plains Manufacturing, Inc. Зміст Показчик 17

2014-07-25 Зміст Показчик 175-157M-UKR

Підйом сошників перед 
транспортуванням
Підрамник сошників має виділений гідравлічний 
контур. Сошники піднімаються і опускаються всі 
разом, керуються важилем гідравліки із кабіни 
трактора.

Наступні інструкції припускають, що сошники опущені 
і повинні бути підняті для транспортування.

Стопорний палець сошників
Див. Рисунок 7
1. Причепіть сівалку до підходящого трактора. Див. 

“Під’єднання” на стр. 14.

2. Якщо встановлені маркери,переконайтесь, що 
вони складені і заблоковані стопорами. Див. 
“Блокування маркерів” на стр. 18. Якщо ні, 
зафіксуйте їх під час складання, щоб встановити 
стопорний палець сошників.

Небезпека поранення/затиснення/падіння 
сошників:
Фіксуйте маркери перед встановленням 
стопорного пальця. Рух маркерів може пошкодити 
кріплення і зламати важіль. Диск маркера гострий. 
Якщо маркери не зафіксувати транспортними 
стопорами, вони можуть складатись і 
розкладатись під час підйому, і опускання сошників.

3. Витягніть підйомний циліндр сошників, щоб 
повністю їх підняти. Переведіть контур гідравліки 
в нейтральне положення, щоб утримувати 
положення циліндра.

4. Зверніть увагу, який з отворів кронштейна  для 
притискання з літерами (A-E) використовувався 
попередньо. Ймовірно, цей самий отвір буде 
використовуватись при наступному використанні 
сівалки.

5. Видаліть штифт з отвору для налаштування сили 
притискання.

Негативна маса дишла:
Підняття сошників при не причепленій сівалці може 
привести до раптового підняття дишла, що може 
призвести до серйозних травм або смерті. Перш, 
ніж піднімати сошники, перевіряйте, що сівалка 
причеплена надійно до трактора і запобіжний 
ланцюг надійно прикріплені до трактора.

Див. Рисунок 8
6. Вставте і зафіксуйте палець  в отворі для 

транспортуванняt .

Рисунок 7
Видалення стопорного пальця
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Небезпека втрати контролю:
Пошкодження гідравліки підйомного циліндра під час 
транспортування, призводить до раптового 
падіння сошників, це може спричинити аварію, 
травми і навіть смерть. Щоб цього уникнути, 
завжди встановлюйте стопорний палець в отвір 
для транспортування перед транспортуваанням. 
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Рисунок 8
Сошники заблоковані для 

транспортування
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Розблокування ступиці

Див. Рисунок 9
7. Розблокуйте ступицю на лівому колесі. Потягніть 

на себе, піднявши її з глибших пазів. Поверніть на 
90 градусів і встановіть в мілкіші пази.l

Примітка:Щоб знову заблокувати привід для сівби, 
виконайте вищеописані кроки у зворотному 
напрямі. Зверніть увагу, що стопор може не 
повністю сісти в глибокі пази. Він самостійно 
стане на місце протягом наступного оберту 
колеса.

Блокування маркерів
Якщо встановлені маркери, вони повині бути складені 
і заблоковані перед транспортуванням.

Транспортування/падіння/гострі об’єкти:
Забороняється транспортування із 
незаблокованими маркерами. Опускання важеля 
маркера, може спричинити дорожньо-транспортну 
пригоду або зачепити інші об’єкти чи людей на 
дорозі. Гідравлічний контур в “плаваючому” 
положенні, від’єднання зчіпки або пошкодження 
шлангів, може спричинити падіння маркерів. 
Блокуйте маркери перед транспортуванням.

1. Щоб уникнути надмірного зносу сошників, 
підніміть їх і зафіксуте стопором у транспортному 
положенні (стр. 17).

Див. Рисунок 10
2. Перевірте, щоб стопори не були в отворах для 

транспортуванняt  (отвори на зовнішній 
пластині).

3. Якщо потрібно, складіть маркери з обох сторін, 
використовуючи циліндр підйому опускання 
сошників (стр. 30). Якщо маркери в повністю 
складеному положенні, переведіть важіль 
гідравліки в “нейтральне” положення.

4. Вставте і зафіксуйте стопори.

Рисунок 9
Розблоковування ступиці
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Рисунок 10
Стопор маркерів
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Транспортування

Буксирування сівалки на високих швидкостях або 
транспортним засобом, не підходящої маси, може 
призвести до втрати контролю над транспортним 
засобом. Втрата контролю над транспортним 
засобом може привести до серйозних дорожньо- 
транспортних пригод, травм і смерті. Щоб 
зменшити небезпеку:

? Не перевищуйте швидкість 32 км/час.

? Не буксируйте сівалку, якщо при повному її 
завантажені, її маса в 1,5 рази більше маси 
трактора.

В таблиці нижче помножте загальну масу сівалки на 0,67 (2/3), щоб визначити мінімальну масу трактора. 

Маси для вибору трактора

1. Лише основний бункер. Без бункера для дрібного насіння і маркерів.
2. Бункер для дрібного насіння і маркери.

Контрольний лист для транспортування
Перед транспортуванням сівалки перевірте наступне:

Базова1 комплектація Максимальна2 комплектація

Модель Порожня Повна Порожня Повна

1300-1610 1570 кг 2820 кг 1820 кг 3170 кг

1300-2175 1680 кг 2930 кг 1930 кг 3280 кг

1300-2606 1880 кг 3140 кг 2140 кг 3490 кг

1300F-1610 1760 кг 3020 кг 2020 кг 3370 кг

1300F-2175 1880 кг 3130 кг 2130 кг 3480 кг

1300F-2606 2090 кг 3350 кг 2350 кг 3690 кг

? Транспортуйте лише трактором достатньої 
потужності. Див. “Специфікації та об’єми” на 
стр. 58.

? Попереджувальне світло - При транспортуванні 
завжди використовуйте попереджувальні ліхтарі на 
сівалці і тракторі.

? Запобіжний ланцюг закріплений (стр. 13) - 
Закріпіть запобіжний ланцюг до трактора..

? Безпечна дистанція (стр. 58) - Пам’ятайте про 
розміри сівалки при транспортуванні і 
використовуйте безпечні шляхи для пересування.? Надійно приєднайте сівалку (стр. 13)

? Підніміть і заблокуйте сошники (стр. 17). ? Гальмівний шлях - Гальмівний шлях має бути 
достатнім, знижуйте швидкість перед поворотами 
або маневрами. Якщо сівалка транспортується 
заповненою, гальмівний шлях має бути більшим.

? Шини (стр. 59) - Перевірте тиск в шинах.

? Ступиця розблокована (стр. 18) - Розблокована.

? Маркери (стр. 18) - Складені і заблоковані.

? Сторонні особи - Перед початком руху 
переконайтеся, що ніхто не знаходиться на дорозі. 
Не дозволяйте нікому їздити на сівалці.

? Правила дорожнього руху - Виконуйте всі 
національні, регіональні та місцеві закони під час 
руху на дорогах загального користування.
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Робота сошників
Підрамник сошників має виділений гідравлічний 
контур. Сошники піднімаються і опускаються всі 
разом, керуються важилем гідравліки із кабіни 
трактора.

Якщо встановлені маркери, і вони розблоковані, вони 
розкладаються і складаються по черзі лівий-правий з 
кожним циклом підйому-опускання сошників.

Опускання і підйом сошників
Наступні інструкції припускають, що сошники підняті і 
заблоковані для транспортування.

Див. Рисунок 12
1. Визначіть отвір  стопорного пальця (позначений 

літерами A-E), що буде використовуватись для 
поточних умов. Якщо у вас немає певних вимог,  
використовуйте отвір "Е". Див. стр. 32 для 
додаткової інформації.

2. Якщо встановлені маркери,переконайтесь, що 
вони складені і заблоковані стопорами. Див. 
“Блокування маркерів” на стр. 18. Якщо ні, 
зафіксуйте їх під час складання, щоб встановити 
стопорний палець сошників.

Див. Рисунок 11 і Рисунок 12
3. На сівалці, причепленій до відповідного трактора 

втягніть трохи циліндр, щоб звільнити стопор  в 
отворі для транспортування .

4. Переведіть важіль гідравліки в нейтральне 
положення, щоб утримувати положення циліндра.

5. Витягніть стопор з отвору для транспортування і 
вставте в один із бажаних отворів для 
притискання сошників. Зафіксуйте стопор.

6. Витягніть циліндр, щоб опустити сошники.

7. Коли циліндр дійде до крайнього положення, 
переведіть важіль гідравліки в “нейтральне” 
положення. Не встановлюйте важіль в “плаваюче” 
положення, бо сила притискання зменшиться.

На початку сівби, зупиніться на початку першого 
проходу і перевірте положення сівалки. Найбільш 
рівномірний висів досягається, коли рама сівалки,, і 
рама сошника паралельні землі.

Якщо висів незадовільний в коліях від коліс трактора, 
див. “Висота сошника” на стр. 35.

Періодично перевіряйте під час сівби. Маса сівалки 
змінюється, якщо використовуютья добрива і насіння.

Небезпека падіння:
Ви будете серйознопоранені або вбиті, якщо 
опинитеся між сошниками, що піднімаються, і 
сівалкою. Завжди вимикайте двигун, ставте 
трактор на гальмо і виймайте ключ запалення 
перед налагодженням або обслуговуванням 
сошників. Тримайте всіх сторонніх подалі при 
роботі сівалки.

Негативна маса дишла:
Підняття сошників при не причепленій сівалці 
може привести до раптового підняття 
дишла, що може призвести до серйозних 
травм або смерті. Перш, ніж піднімати 
сошники, перевіряйте, що сівалка причеплена 
надійно до трактора і запобіжний ланцюг 
надійно прикріплені до трактора.

Транспортування/падіння/гострі об’єкти:
Забороняється транспортування із 
незаблокованими маркерами. Опускання 
важеля маркера, може спричинити 
дорожньо-транспортну пригоду або зачепити 
інші об’єкти чи людей на дорозі. Гідравлічний 
контур в “плаваючому” положенні, від’єднання 
зчіпки або пошкодження шлангів, може спричинити 
падіння маркерів. Блокуйте маркери перед 
транспортуванням.

Рисунок 11
Розблоковування сошників
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Рисунок 12
Налаштування сили притискання
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Завантаження матеріалів
Повністю завантажена насінням сівалка важить 
додатково (1222 кг). Враховуйте цю масу при 
перевірці можливостей трактора. Сівалка повинна 
бути причепленою під час завантаження насіння.

Завантажте трохи більше матеріалу, ніж потрібно, 
тому що норма споживання може варіюватися між 
відсіками, хоча показники в ряду ідентичні.

Завантаження основного бункера
1. Переконайтесь, що всі підбарабання висівних 

апаратів встановлені для висіву бажаного 
насіння, а не для очистки. Див. Довідник по 
нормам висіву. Якщо завантажуєте перед 
транспортуванням, встановіть в положення “1” 
(дрібне насіння).

2. Встановіть або видаліть опційні заглушки рядів, 
для отримання бажаного міжряддя. Див. 
“Заглушки рядів (бункер для дрібного 
насіння)” на стр. 56.

3. Якщо насіння було завантажене, але не 
проведене калібрування, встановіть рукоятку 
норми висіву на “0”. Це униможливить висипання 
насіння під час транспортування.

4. На сівалках 1300F (з добривами):

5. Якщо насіння оброблене, прийміть всі необхідні 
запобіжні заходи для матеріалів.

6. Рівномірно завантажте насіння в бункер.

7. Для зменшення зносу зніміть приводні ланцюги з 
приводного валу бункера для дрібного насіння.

Завантаження бункера для дрібного 
насіння
1. Якщо насіння було завантажене, але не 

проведене калібрування, встановіть рукоятку 
норми висіву на “0”. Це униможливить висипання 
насіння під час транспортування.l

2. Якщо насіння оброблене, прийміть всі необхідні 
запобіжні заходи для матеріалів.

3. Рівномірно завантажте насіння в бункер.

4. Для зменшення зносу зніміть приводні ланцюги з 
приводного валу бункера для насіння.

Завантаження добрив
Якщо можливо, завантажуйте добрива після 
транспортування. Добриво може просипатись через 
дозатори під час транспортування, навіть якщо 
відключений привід.

1. Переконайтеся, що дверцята очистки добрива 
закриті, і всі засувки закріплено.

2. Перевірте, щоб всі розділювачі бункера були 
встановлені однаково Див. “Випуклий 
розділювач бункера” на стр. 55.

3. Перевірте чи правильно встановлена накладка 
розділювача. Див. “Використання бункера для 
добрив” на стр. 23.

4. Зафіксуйте верх накладки, щоб запобігти 
потраплянню добрив у відсік для насіння. Див. 
“Використання бункера для добрив” на стр. 23.

Можлива хімічна небезпека:
Прийміть всі необхідні запобіжні 
заходи для матеріалів.

5. Рівномірно завантажте добрива в бункер.

6. Для зменшення зносу зніміть приводні ланцюги з 
приводного валу бункера для насіння., якщо не 
використовується.

• Перевірте, щоб всі розділювачі бункера були 
встановлені однаково. Див. “Випуклий 
розділювач бункера” на стр. 55.

• Перевірте чи правильно встановлена накладка 
розділювача (розділення матеріалів, чи все 
насіння). Див. “Використання бункера для 
добрив” на стр. 23.

• Якщо висів здійснюється з передньої частини 
(насіння), зафіксуйте верх накладки, щоб 
запобігти потраплянню насіння у відсік для 
добрив. Див. “Використання бункера для 
добрив” на стр. 23.
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Налаштування норми висіву
Норми висіву і внесення добрив незалежні одна від 
одної (зміна однієї норми не впливає на інші). Кроки 
налаштування і калібрування норм різні для кожного 
матеріалу. Див. Довідник по нормах висіву 
(175-157B).

На сівалці встановлені котушкові висівні апарати. 
Фактичні норми часто відрізнятися від норм з таблиць 
в результаті змін матеріалу, умов і швидкості висіву. 
Настійно рекомендується проводити калібрування. 
Крім того, розумно контролювати витрату матеріалу в 
полі, як для підтвердження калібрування, так і щоб 
знайти будь-які простої або інші несправності.

Калібрування описано у темі налаштування норм, в 
розділі Регулювання.

Примітка:Жоден із висівних апаратів не працює, якщо 
розблокована ступиця. Обов'язково заблокуйте 
ступицю після транспортування і калібрування.l

Початкова глибина висіву
Див. Рисунок 13
1. Встановіть глибину висіву сошника, регулюючи 

висоту прикочувального колеса . Для 
регулювання, спочатку трохи підніміть сошник, 
потім підніміть і перемістіть Т-подібну ручки  у 
верхній частині сошника. Відрегулюйте всі колеса 
на одну глибину. Т-подібна ручка регулює глибину 
з кроком ¼ дюйма (6,4 мм).     

2. Під час сівби пам’ятайте:

Для інформації по налаштуванні сошника див. 
“Налаштування сошника” на стр. 34. Для отримання 
інформації про пошук і усунення проблем із 
сошниками, див. “Пошук та усунення 
несправностей” на стр. 39.

• Щоб вимілити сошник, перемістіть Т-подібну 
ручку вперед . 

• Щоб заглибити сошник, перемістіть Т-подібну 
ручку назад .

• Утримуйте верх рами сошника паралельно 
землі для постійної глибини сівби.

• Підніміть сошники перед розворотом. Ніколи не 
здавайте назад або не повертайте різко з 
сошниками в землі. Це може забити сошники і 
може привести до пошкодження обладнання.t

• Періодично перевіряйте сошники і 
трубопроводи на засмічування.

1

2
B

F

Рисунок 13
Початкова глибина сошника
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Використання бункера для добрив
Моделі 1300F оснащені відсіками основного бункера, 
які здатні лише висівати насіння, або висівати насіння 
та вносити добрива за один прохід. Використовуйте 
тільки сухі, гранульовані добрива.

Висів насіння і добрив
1. Видаліть насіння і сміття з відсіку для добрив. 

Див. “Очищення бункера для добривl” на 
стр. 29.

Див. Рисунок 14
2. Встановіть розділювачі бункера для необхідної 

ємності матеріалів.

Стандартна перегородка розділяє бункер на:
60% насіння : 40% добрива, або; 100% насіння 
(стр. 25).

Опційна випукла перегородка розділяє на:
68% насіння : 32% добрива, 55% насіння : 45% 
добрива, або; 100% насіння (див. стр. 25).

Розділені об’єми 

Зняття перегородки бункера

Див. Рисунок 15 (на ньому показаний менший 2,7 м 
бункер, для розуміння 4 м бункер має 4 перегородки)

a. Видаліть болти 516 дюйма  і гайки  із 
вставок  з кожного краю бункера (2 точки).

b. Видаліть болти 516 дюйма  і гайки  на петлях 
кришки  (3 точки). 

c. Послабте болти 14 дюйма  і гайки, що кріплять 
кришку  до пластикових перегородок .

d. Витягніть кришку  з бункера. Витягніть 
перегородки . Встановіть назад стандарті або 
випуклі перегородки.

e. Встановіть назад кришку в зворотньому порядку  
від d до a.

Відношення 
об’ємів

Загальний об’єм

Перегород 
ка

Насіння Добрива Насіння Добрива

Немає 100% 0% 1523 л 0

Стандартна 60% 40% 914 л 609 л

Випукла
назад 68% 32% 1036 л 487 л

Випукла
вперед 55% 45% 838 л 685 л

Рисунок 14
Перегородка основного бункера

27003
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Рисунок 15
Зняття перергородки бункера
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Див. Рисунок 16
6. Перевірте, що накладка насіння/добрива закрита 

так, що насіння і добриво не можуть 
переміщатися між відсіками.

Переверніть накладку вперед, щоб заблокувати 
прохід. Верхній край накладки прикріплений до 
перегородок. Поверніть затискувачі, щоб 
захопити край накладки і затягніть ручки.

Див. Рисунок 17
7. Переконайтеся, що дверцята для очистки добрив 

надійно закриті , як показано. Закрийте всі 
застібки перед завантаженням добрив у відсік  l

Див. Рисунок 18
8. Відкрийте кришку основного бункера.

9. Підніміть кришку над відсіком з добривом і 
поверніть її вперед, поки вона не обіпреться на 
відкриту кришку основного бункера. Кришка 
служить для попередження росипання, щоб 
тримати добрива поза відсіком з насінням.

10. Заповніть відсік для добрив. 

11. Прокалібруйте норму внесення добрив як 
описано в Довіднку по нормах висіву.

Рисунок 16
Накладка закрита

16383

Рисунок 17
Застібка дверцят очистки

16377
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Рисунок 18
Кришка відсіку добрив відкрита

14875
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Сівба з обох відсіків
1. Очистіть обидва відсіки. Див. “Очистка 

основного бункера” на стр. 29 and “Очищення 
бункера для добривl” на стр. 29.

Див. Рисунок 19
2. Відкрийте двері роздільника між відсіками насіння 

і добрив. Щоб відкрити двері, звільніть круглу 
ручку . Послабте ручки настільки, щоб 
затискувачі можна було відвернути від 
накладки .

3. Коли всі затискувачі відвернуті, підніміть 
вініловий захисний щиток від роси (не показаний) 
і поверніть накладку  назад над отворами 
висівних апаратів добрив . 

Див. Рисунок 20
4. Накладка  тепер перекриває отвори для 

добрива, опустіть вініловий захисний щиток від 
роси , щоб утримувати накладку на стороні 
отворів для добрив, подалі від перегородок.  

Див. Рисунок 21
5. Щоб уникнути передчасного зносу, зніміть ланцюг 

з приводного валу добрива.

Рисунок 19
Відкриття накладки
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Рисунок 20
Накладка закріплена
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Рисунок 21
Ланцюг приводу внесення добрив

17047
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Робота маркерів (Опція)

Підготовка маркерів до використання
Якщо маркери не будуть використовуватись під час 
роботи, залиште стопори заблокованими. Це не 
принесе шкоди контуру під’йому/опускання.

1. Переведіть важіль гідравліки в “плаваюче” 
положення, щоб скинути тиск. Встановіть важіль в 
“нейтральне” положення. Вимкніть двигун.

Див. Рисунок 22
2. На кожному маркері видаліть транспортні 

стопори  з блокувальних отворів на зовнішній 
пластині.

3. Вставте в отвори для зберігання , на внутрішній 
пластині і зафіксуйте фіксатором.

Якщо маркери складаються і розкладаються із 
задовільною швидкістю - маркери готові до 
використання в полі. Щоб налаштувати швидкість, 
див. стр. 45.

Робота маркерів в полі
Маркери використовують гідравлічний контур спільно 
з підйомним циліндром. Робота циліндрів маркерів 
контролюється клапаном послідовності, котрий 
обмежує потік оливи до одного з маркерів.

• Коли виконується операція підйому, розкладений 
маркер складається.

• Коли виконується операція опусання, складений 
маркер розкладається.

Вам може знадобитись більше часу щоб виконати 
операцію підйому/опускання сошників і 
складання/розкладання маркерів, в порівнянні з 
тільки підйомом/опусканням сошників.

Робота з одним маркером
Залиште невикористовуваний маркер заблокованим.

Задіюйте контур підйому двічі для кожно циклу 
підйому/опускання.

Робота з обома маркерами
Можна як свідомо, так і не навмисно розкласти 
обидва маркери.

На початку розкладання, короткочасно переведіть 
важіль на “складання”, і знову продовжіть розкладати 
(до моменту, коли маркер складеться). Це 
забезпечить розкладання протележного маркера.

Якщо два маркери розсклались випадково, виконайте 
складання. При наступному розкладанні, буде 
розкладатись тільки один маркер.

Складання обох маркерів
Виконайте дві повні операції підйому/опускання. 
Спочатку складеться маркер на одні стороні. 
Заблокуйте складений маркер, перед складанням 
другого.

Рисунок 22
Зняття транспортних стопорів 

маркерів

36274
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Транспортування/падіння/гострі об’єкти:
Впевніться, що важіль гідравліки в “плаваючому” або 
“нейтральному” положенні, перш ніж знімати 
стоаори. Не дозволяйте людям знаходитись біля 
сівалки під час підняття/опускання і 
складання/розкладання маркерів. Розблоковані 
маркери складаються і розкладаються, коли 
піднімаються і опускаються сошники. Маркери 
мають багао місць защемлення. Нижній важіль може 
впасти. Диски маркерів гострі.

1

2
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Робота акрметра
Акрметрa рахує кількість обертань вала при 
будь-якому його обертанні - зазвичай це 
відбувається. коли сівалка опущена і рухається. 
Лічильник пристосований для відображення 
обертання у вигляді пройдених акрів, при 
використанні шин, зазначених у заводській 
специфікації та відповідним тиском.

Примітка:При незвичайних умовах та / або 
нестандартному міжрядді значення акрметра 
дещо відрізняється від реально засіяних акрів.

Див. Рисунок 23
Сівалки 1300/F постачаються з різними акрметрами. 
Для більш детальної інформації (режим, 
переналаштування, калібрування), див. інструкцію до 
акрметра:

a. Електронний акрметр доступний як оновлення для старіших сівалок з механічним акрметром.

Тип акрметра і інструкції

 194-074M  152-314M

 152-325M  194-209M

Рисунок 23
Акрметри

34776
34937
27378
36275
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Робота в полі

Остаточний контрольний лист в полі

1. Встановіть підняту сівалку на стартову позицію 
для першого проходу. 

2. Опустіть сівалку (стр. 20).

3. Якщо встановлені маркери, переконайтесь, що 
розкладений правильний маркер, якщо ні, 
підніміть і опустіть сівалку ще раз.

4. Протягніть вперед із бажаною швидкістю висіву.

Оптимальна швидкість висіву залежить від умов і, 
як правило, становить від 8 до 13 км/год. Якщо 
сошники підстрибують або не працюють на 
заданій глибині, знизьте швидкість. 

5. Зупиніться за декілька метрів в першому проході і 
перевірте положення сівалки. Рами сівалки і 
сошників повинні бути паралельні землі для 
отримання стабільних результатів. Також 
перевірте борозну з насінням між сошником і 
прикочувальними колесами і переконайтеся, що 
насіння доставляється і прикочується.

6. Наприкінці кожного проходу піднімайте сошники. 
Висів зупиняється автоматично, коли сошники 
підняті.

7. Перевірте витрату матеріалу для того, щоб він 
використовувався з бажаною нормою, і що він ще 
не закінчився.

8. Перевірте положення сошника і глибину висіву, 
яка може змінюватися, коли зменшується 
кількість насіння і сівалка стає легшою. l

9. По завершенні сівби підніміть сошники і 
заблокуйте їх, перемістіть стопор назад у отвір 
для транспортування (стр. 17).

10. Якщо залишиться значна кількість матеріалів, 
розгляньте можливість проведення очистки до 
транспортування(стр. 29), щоб зробити більш 
безпечним завантаження і зменшити знос шин. 

? Сівалка причеплена і зафіксована. Див. стр. 14.

? Норма висіву насіння і внесення добрив 
встановлені по таблиці або після калібрування. 
Див. Довідник по нормах висіву.

? Ступиця заблокована. Див. стр. 18.

? Запишіть покази акрметра, якщо бажаєте 
слідкувати за кількістю обробленої площі.

? Встановлене бажане зусилля притискання 
сошників. Див. стр. 20.

? Один або обидва маркери розблоковані з 
транспортного положення (якщо встановлені і 
будуть використані). Див. стр. 26.

? Матеріали завантажені. Див. стр. 21.

Ризик нерівномірного посіву:
Для послідовного притискання сошників, повністю 
витягуйте циліндр кожен раз при опусканні 
сошників.

Ризик пошкодження знаряддя:
Не робіть різких розворотів з опущеними сошниками.

Примітка:Якщо ви повторно калібруєте норму висіву,  
з попереднього висіву, переконайтеся, що 
рукоятка норми висіву встановлена правильно, 
а не на нуль, як для транспортування. 
Переконайтеся, що приводні ланцюги до 
бункерів, які будуть використовуватися, 
встановлені.

Ризик пошкодження знаряддя:
Ніколи не здавайте назад з опущеними сошникам. 
Насіннєпроводи заб’ються і можна пошкодити 
знаряддя. 

Примітка:Деякі міжряддя мають різну кількість 
сошників, що обслуговуються кожним відсіком 
бункера. Матеріал у відсіках з більшою 
кількістю рядів витрачається швидше.
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Очистка від матеріалів

Очистка основного бункера
Див. Рисунок 24,  на якому зобрежена ручка 
підбарабання  в нормальному робочому 
положенні.
1. Встановіть рукоятку норми висіву на (0). Це 

забезпечить вихід котушок із висівних апаратів.

2. Розташуйте брезент або відро під рядом або 
рядами, що будуть очищатися.

3. На висівних апаратах цих рядів, встановіть 
ручку  в положення для очистки .

4. Відкрийте кришку основного бункера і за 
допомогою щітки спрямуйте насіння до 
визначених отворів. Якщо насіння не висипається 
вільно, перевірте висівні апарати, насіннєпроводи 
і насіннєві трубки на предмет забивання.

5. Помийте бункер за допомогою мийки високого 
тиску.

Для очистки не потрібно обертати привідний вал. 
Якщо рукоятка норми висіву встановлена на “0”, 
нічого нерухається у висівному апараті; проте, для 
перевірки котушок на предмет пошкодження і зносу, 
необхідно провертати вал.

Встановіть рукоятку норми висіву на “100” і 
розблокуйте ступицю. Опустіть сошники, і повільно 
обертайте приводний вал за допомогою 
калібрувальної рукоятки, в той час як помічник буде 
перевіряти котушки.

Очищення бункера для добривl
Після використання добрив, очистіть бункер якомога 
скоріше. Добрива спричиняють корозію металевих 
елементів.

Див. Рисунок 25
За допомогоя совка або відерця, видаліть 
максимально можливу кількість добрив з бункера.

Очистіть добрива по всій довжині бункера. Зберіть 
добрива в відповідну ємкість.

Вікрийте всі застібки для очисткиl, і відкрийте 
дверцята для очистки. Залиште дверцята відкритими 
для миття.

Див. Рисунок 26
Помийте бункер із середини водою під високим 
тиском. Для кращого промивання, підніміть вініловий 
щиток для роси і промийте висівні апарати, при цьому 
дверцята для очистки повинні бути відкритими.

Перевірте, щоб бункери були сухі перед закриттям 
дверцят для очистки.

1
2

Рисунок 24
Очистка висівних апаратів
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Рисунок 25
Застібка дверцят для очистки 

добрив

16376

Рисунок 26
Вініловий щиток над отворами

16382
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Очищення бункера для дрібного насіння
1. Відкрийте кришку бункера для дрібного насіння і 

видаліть максимальну кількість насіння.

2. Щоб зібрати решту насіння, розташуйте брезент 
під трубопроводами для дрібного насіння.

3. Підніміть сівалку.

4. Встановіть рукоятку норми висіву на “100”.

5. Обертайте калібрувальну рукоятку або колесо, 
доки не висиплиться все насіння.

6. Якщо наявний пилосмок, видаліть залишки 
насіння із котушок.

Паркування
Виконуйте ці кроки при паркуванні на термін менше 
36 годин. Для більш тривалих періодів, див. 
наступний розділ Зберігання.

1. Складіть і заблокуйте маркери (стр. 26, якщо вони 
встановлені, і використовувались).

2. Розташуйте сівалку на рівній, твердій поверхні.

3. Зніміть домкрат зі зберігання на дишлі і поставте 
його на кронштейн на лівій стороні дишла, як 
показано на стр. 14. Подовжуйте домкрат, доки 
маса дишла не буде перенесена на нього. 
Залиште трактор причіпленим до сівалки.j  

4. Опустіть сошники и знизьте тиск у гідравлічному 
контурі до нуля (“плаваюче” положення).

5. Відключіть гідравлічні шланги і електричні кабелі 
сівалки від трактора.

6. Зніміть спочатку палець зчіпки, а потім 
запобіжний ланцюг. 

Зберігання
Зберігайте сівалку подалі від дітей. Якщо можливо, 
поставте її у закрите приміщення для збільшення 
терміну служби.

1. Закрийте насіннєпроводи і трубопроводи добрив, 
щоб запобігти потраплянню шкідників.

2. Від’єднайте штоковий кінець підйомного 
циліндра. Повністю втягніть циліндр для 
запобігання утворення іржі.

3. Виконайте контрольний лист паркування сівалки.

4. Змастіть сівалку у всіх точках, перелічених у 
розділі “Змащування” на стр. 48.

5. Перевірте всі болти, шпильки, фітинги та шланги. 
Затягніть, відремонтуйте або замініть деталі у 
разі потреби.

6. Перевірте всі рухомі деталі на предмет зносу або 
пошкодження. Зробіть записи деталей, що 
потребують ремонту до наступного сезону.

7. Використовуйте ремонтну фарбу для покриття 
подряпин, відколів і зношених ділянок для запобігання іржі.

Негативна маса дишла:
Ця сівалка має негативну масу дишла, коли сошники 
підняті. Опустіть сошники і скиньте гідравлічний 
тиск перед від’єднанням сівалки. Від'єднання з 
піднятими сошниками призведе до раптового 
підняття дишла сівалки, в результаті чого можливі 
травми або смерть.

Працюйте обережно при витягуванні пальця зчіпки. 
Може статися невелике підняття дишла, навіть 
якщо сівалка опущена на домкрат.
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Регулювання

Щоб отримати повну продуктивність вашої сівалки, 
необхідно зрозуміти роботу всіх компонентів, і багато 
з них треба регулювати для досягнення оптимальних 
результатів. Навіть якщо польові умові змінюються 
рідко, необхідно виконувати певні періодичні 
налаштування.  

Моделі 1300 і 1300F мають дводискові сошники з 
прикочувальними колесами, які встановлені на рамі 
сошників. Робочі органи сошників розташовані в 
шаховому порядку для кращого потоку ґрунту. Всі 
рами сошників знаходяться на загальній осі, щоб 
підтримувати постійну глибину, коли рами сошників 
слідують контуру землі. Пружина забезпечує 
притискання, необхідне для сошників, щоб відкрити 
борозну. Пружина дає можливість сошникам 
спускатися при пониженнях ґрунту і підніматися на 
перешкодах. Окремі сошники можна відрегулювати 
для врахування колії від коліс трактора.

Глибина висіву
Установка номінальної глибини сівби і досягнення 
рівномірності залежить від декількох регулювань  
сівалки, це (від найбільш до найменш значимого):

• Глибина сошника (Висота прикочувального колеса)

• Зусилля притискання сошників,

• Зусилля притискання сошника (Пружина),

• Висота сошника, і;

• Налаштування дисків сошника (якщо диски 
зносились).

Норма висіву насіння і внесеня добрив
Детальну інформацію можна знайти у Довіднику по 
нормах висіву (175-157B).

Всі матеріали висіваються котушковим висівним 
апаратом, що приводиться в дію від лівого колеса. 
Для висіву кожного матеріалу, використовується 
окремий привід.

Регулювання Стр. Вплив регулювання

Норма висіву основного бункера Див. Довідник по нормах висіву (175-157B)

Норма внесення добрив Див. Довідник по нормах висіву (175-157B)

Норма висіву дрібного насіння Див. Довідник по нормах висіву  (175-157B)

Підготовка зчіпки 13 Вирівнювання сівалки

Зусилля притискання сошників 32 Постійна глибина висіву

Налаштування маркерів

Кут диска маркера 33 Видимість борозни маркера в поі

Швидкість маркерів 45 Час необхідний для підйому/опускання сошників

Подовження маркерів 69 Правельне міжряддя між проходами

Налаштування сошника 34

Висота сошника 35 Глибина висіву в коліях від коліс трактора

Зусилля притискання сошника 
(Пружина) 35 Вирівнювання сошника і постійна глибина висіву в колії

Налаштування дисків сошника 36 Постійна глибина висіву

Налаштування чистика диска 36 Постійна глибина висіву

Налаштування ущільнювача насіння 37 Відповідне розміщення насіння і загортання

Глибина сошника (Висота 
прикочувального колеса) 38 Глибина висіву
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Зусилля притискання сошників
Щоб правильно налаштувати глибину висіву, вам 
потрібно зрозуміти, як працюють рама сошників, 
пружини сошників, диски та прикочувальні колеса.  
Налаштування рами сошників впливає на всі ряди.

Див. Рисунок 27 і Рисунок 28
Сошники змонтовані на поворотній трубі . 
Гідравлічний циліндр, встановлений на рухомому 
кронштейні, що контролює сошники. Пружини  
сошників забезпечують притискання дисків сошників 
для відкривання борозни. Регулювальний стопор  
обмежує обертання кронштейна, і, тим самим, 
контролює довжину пружини і зусилля притискання 
на всіх сошниках.
Зміна положення регулювального стопора змінює 
тиск на сошники по всій сівалці. Ви також можете 
змінити довжину пружини або висоту установки 
окремих сошників, наприклад, в коліїї від коліс.  
Прикочувальні колеса змонтовані на рамах сошників 
позаду дисків, вони виконують дві функції:
• Вони закривають борозну і ущільнюють 

насіннєложе. Щоб забезпечити рівномірне 
ущільнення насіння, колеса можуть вільно 
переміщатися вниз з їх нормального робочого 
положення. Це забезпечує ущільнення, навіть якщо 
рама сошника піднімається на перешкодах.

• Прикочувальні колеса контролюють глибину 
сошників. Чим вище рухаються прикочувальні колеса, 
тим глибше висівається насіння. 

Сила притискання пружини – всі сошники
Сила притискання необхідна, щоб диски сошників 
проникали в грунт, залежить від польових умов.
Мета вибору отвору для регулювального стопора і 
висоти прикочувальних коліс – досягти бажаної 
глибини сівби, зберігаючи при цьому раму сівалки і 
рами сошників паралельно землі.
Примітка:Установка регулювального стопора  

пов’язана з установкою висоти прикочувального 
колеса. При регулюванні одного параметра, 
перевіряйте й інший.

Щоб збільшити/зменшити зусилля притискання на 
всіх сошниках:
1. Підніміть сівалку (щоб звільнити стопор).
2. Перемістіть регулювальний стопор .

Отвори  на рухомому кронштейні позначені:
A забезпечує найбільше зусилля притискання і
E забезпечує найменше зусилля.

Так як стопор треба переміщати в отвір для 
транспортування , визначіть, який отвір є 
оптимальним для ваших полів і умов праці.

Примітка:Для підтримки постійної сили притискання, 
повністю втягніть гідравлічний циліндр кожен раз, 
як сошники опускаються.

Рисунок 27
Зусилля притискання
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Рисунок 28
Регулювальня стопора 
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Налаштування кута атаки маркера

Гострі об’єкти:
Будьте уважні коли працюєте в даній зоні. Диски 
маркера можуть бути гострими.

Див. Рисунок 29
Щоб змінити кут атаки диска і ширину сліду, ослабте 
12 дюйма болти , що кріплять диск.

Для ширшого сліду (Ш), збільшіть кут диска відносно 
труби . Для вужчого сліду (В), зменшіть кут.

Ви також можете розвернути диск на ступиці, щоб 
змінити напрямок борозни.

Затягніть болти .

Примітка:Напрямок руху (Р) сприяє збільшенню кута 
атаки в більшу сторону. Якщо болти будуть не 
затягнуті або послаблені весь час, кут атаки 
буде змінюватись у більшу строну.

Рисунок 29
Кут атаки маркера

11757

В

Ш

Р2

1

1

2

1



34 1300 і 1300F Зміст Показчик Great Plains Manufacturing, Inc.

175-157M-UKR Зміст Показчик 2014-07-25

Налаштування сошника
Див. Рисунок 30 (де зображений сошник повністю 
укомплектований і з всіма опційними елементами 
(крім чистика і ущільнювача Keeton®), що 
використовується на сівалках 1300 і 1300F)

Від переду до заду, Great Plains сошники серії 00  
можуть мати наступні можливості (деякі опційні):

1. Регулювання висоти сошника: стандартно. Якщо 
потрібно, щоб кілька рядів рухались глибше, 
наприклад, в колі від коліс, переставте раму в 
нижній отвір. Див. “Висота сошника” на стр. 35.

2. Пружина для притискання сошника: стандартно
Кожен сошник встановленій на поворотні рамі, 
котра дозволяє переміщатися сошнику 
незалежно вгору і вниз. Регулювальна пружина 
забезпечує зусилля притискання сошника. Див. 
“Зусилля притискання сошника (Пружина)” на 
стр. 35.

3. Диски: стандартно 2 на сошник
Дводискові сошники розкривають борозну, 
готуючи насіннєложе. Регулювальні шайби 
налаштовують леза для отримання чіткої 
борозни. Див. “Налаштування дисків сошника” 
на стр. 36.

4. Насіннєва трубка: стандартно
Регулювання не потрібне.

5. Чистик: стандартно (не показаний)
У липких ґрунтах чистик допомагає дискам 
сошника працювати вільно. Чистик з пазом є 
стандартним. Пружинний карбідний чистик - 
опційний. Див. “Твердосплавний чистик” на 
стр. 56.

6. Ущільнювач насіння:
пластиковий язичок (не показаний) стандартно:

Seed-Lok® ущільнювальне колесо (показане)
Покращує контакт насіння з ґрунтом. Див. 
“Блокування ущілюнювача насіння Seed-Lok®” 
на стр. 37.

Keeton® ущільнювач насіння (не показаний)
Покращує контакт насіння з ґрунтом, і є основою 
для трубки внесення добрив при низькій нормі 
внесення. Див. “Налаштування ущільнювача 
насіння Keeton®” на стр. 37.

7. Прикочувальні колеса: стандартно (різні типи)
Це колеса для закривання борозни. Вони також 
підтримують вільний кінець рами сошника і забезпечують первинний контроль глибини висіву. Див. 
“Глибина сошника (Висота прикочувального колеса)” на стр. 38.

Ризик пошкодження знаряддя:
Ніколи не здавайте назад з опущеними сошникам. 
Насіннєпроводи заб’ються і можна пошкодити 
знаряддя.

Рисунок 30
Сошник серії 00
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Висота сошника
Глибина, на яку диски сошників проникають у грунт, 
контролюється спереду підрамником, віссю 
обертання (висотою сошника), і позаду висотою 
прикочувальних коліс 

Якщо фактичний рівень землі нижче для деяких 
рядів, наприклад, для тих, що рухаються в колії від 
коліс, можна опустити цей ряд за рахунок зниження 
поворотної осі.

Див. Рисунок 31
1. Підніміть сівалку так, щоб зняти напруження з 

пружин.

2. Витягіть болт із верхнього отвору .

3. Переставте болт в нижній отвір , і затягніть 
гайку.

Примітка:Не потрібно регулювати положення або 
натяг пружини. Отвори для поворотної осі не 
впливають на натяг пружини (болт на 
верхньому кінці пружини вставлений в отвір 
залежно від довжини пружини, а не від висоти 
сошників.

Зусилля притискання сошника (Пружина)
Для висіву в коліях від коліс при нульовій обробці 
ґрунту, ви можете збільшити тиск пружини на окремі 
або на всі сошники. Відрегулюйте пружину в 
поєднанні з притискною силою на підрамник і 
висотою сошника так, щоб рама сошника була 
паралельна землі.

Регулювання тиску на пружинах для всіх рядків не 
рекомендується. Використовуйте поворотну вісь 
рами сошника (стр. 32).

Див. Рисунок 32 and Рисунок 33
Щоб збільшити тиск пружини:

1. Послабте контргайку  в нижньому кінці 
пружини.

2. Затягніть фланець в зілежності від тиску.

Примітка:Кожен сантиметр довжини пружини додає 
приблизно 9 кг зусилля. Не затягуйте гайку 
більше ніж на 2,5 см.

3. Після налаштування, зафіксуйте фланець 
контргайкою.

Довжина  пружини встановлена на заводі:
33,8 см.
Контрольні точки для цієї довжини - це центр 
верхнього/переднього фланця  і край 
нижнього/заднього стопора пружини .

Довжина заводської установки рекомендується для 
звичайної і мінімальної обробки ґрунту. Скоротіть її 
для рядів в колії від коліс чи більш складних умов 
мінімальної обробки. Мінімальна рекомендована 
довжина: 31,3 см.

2
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Рисунок 31
Отвори для поворотної осі
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Рисунок 32
Натяг пружини сошника
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Рисунок 33
Довжина пружини серії 00
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Налаштування дисків сошника
Кут дисків сошника і їх зміщення не регулюється, але 
можна регулювати відстань між дисками. Звертайте 
увагу на нормальний знос дисків. Регулювальні 
шайби необхідно переставити при перестановці 
дисків.

Див. Рисунок 34
При ідеальній відстані леза знаходяться в контакті  на 
довжині в 2,5 см. Якщо вставити два аркуші паперу 
між лезами, відстань між ними повинна бути 0-4,4 см.

Якщо зона контакту значно більша або менша (або 
немає контакту взагалі), її треба відрегулювати, 
переставивши одну або кілька регулювальних шайб. 
Якщо зона контакту змінюється при обертанні диска, 
один або обидва диска, швидше за все, зігнулися і 
потребують заміни.

Налаштування контакту дисків

Небезпека гострих об’єктів:
Диски сошників можуть бути гострими. Будьте 
уважними коли працюєте в цій зоні.

Див. Рисунок 35
1. Підніміть сошники і заблокуйте їх стопором в 

транспортному положенні. 

2. Зніміть болт, що утримує диск на одній стороні. 
Обережно зніміть диск, зазначивши, скільки 
регулювальних шайб знаходиться над і під 
диском. Не втрачайте компоненти втулки і 
регулювальні шайби.

3. Щоб зменшити проміжок між дисками 
(нормальний випадок), перемістіть одну 
регулювальну шайбу з внутрішньої сторони на 
зовнішню сторону диска.

4. Зберіть і перевірте контакт дисків.

Налаштування чистика диска
Щоб диски сошника могли вільно обертатися, чистики 
встановлені між дисками для їх очищення під час 
обертання. Стандартні сошники серії 00 включають  
чистик з прорізом. Карбідний чистик - опційний  
(стр. 56).

Див. Рисунок 36
Оскільки польові умови змінюються, можливо, 
знадобиться відрегулювати чистик. В умовах 
підвищеної вологості, опустіть чистики. Якщо 
сошники не можуть вільно обертатися, підніміть 
чистики. Для регулювання ослабте болт і перемістіть 
чистик в міру необхідності.

Небезпека гострих об’єктів:
Диски сошників можуть бути гострими. Будьте уважними коли працюєте в цій зоні.

Рисунок 34
Перевірка контакту дисків
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Рисунок 35
Регулювальні шайби дисків
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Рисунок 36
Чистик
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Налаштування ущільнювача насіння
В залежності від міжряддя сошник серії 00 
стандартно може мати  пластиковий язичок або 
Seed-Lok®. Також можна додатково замовити 
опційний ущільнювач Keeton®.

Пластиковий язичок не вимагає регулювання, 
але,можливо, буде потрібно його замінити в разі 
зносу, і, можливо, його треба буде укоротити, якщо 
додатковий ущільнювач насіння буде додано після 
первинної поставки.

Небезпека гострих об’єктів:
Диски сошників можуть бути гострими. Будьте 
уважними коли працюєте в цій зоні.

To adjust the Keeton® seed firmer, lower the drill until the 
disks of the row units are resting on the ground.

Налаштування ущільнювача насіння Keeton®

Опційний ущільнювач насіння  Keeton® це спеціальній 
полімерний профіль, яка ковзає по насіннєложу. Він 
ловить насіння, коли воно виходить з насіннєвої 
трубки і притискає його до дна борозни.

Див. Рисунок 37
Ущільнювач постачається із заданим натягом, 
рекомендованим для першого року використання. 
Натяжний гвинт (1) може бути затягнутій у наступні 
Закріплювач зерна Keeton роки по необхідності. 
Закріплювачі мають надавати натяг, достатній для 
продавлювання зерна у низ борозни.

Блокування ущілюнювача насіння Seed-Lok® 
Опційне ущільнююче колесо Seed-Lok® забезпечує 
додатковий контакт насіння з ґрунтом. Колесо 
притискається пружиною і не вимагає регулювання. У 
деяких вологих і липких умовах колеса можуть 
накопичувати грунт. Щоб уникнути проблем, 
пов'язаних з цим, ви можете заблокувати їх. 

Див. Рисунок 38 (показано зі знятим диском, для 
кращого розуміння, заблокувати можна і без 
зняття диску)
Щоб заблокувати колесо Seed-Lok®:

1. Відведіть фіксуючу пружину вбік .

2. Підніміть важіль ущільнювача  вгору і 
зафіксуйте в цьому положенні пружиную.

1

Рисунок 37
Ущільнювач насіння Keeton®
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Рисунок 38
Блокування ущільнювача 

Seed-Lok®
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Глибина сошника (Висота 
прикочувального колеса)
Див. Рисунок 39
Встановіть глибину сівби сошника, регулюючи висоту 
прикочувального колеса .

Для регулювання, спочатку трохи підніміть сошник, 
потім підніміть і здвиньте Т-подібну ручку  у верхній 
частині сошника. Відрегулюйте всі колеса на 
однакову висоту.

• Для менш глибокої сівби, посуньте Т-подібні ручки 
вперед .

• Для більш глибокої сівби посуньте Т-подібні ручки 
назад .

Якщо прикочувальні колеса відриваються від землі, 
збільшіть зусилля притискання сошників (стр. 32).

Якщо прикочувальні колеса закопуються в землю, 
зменшіть зусилля притискання  сошників.

Рисунок 39
Налаштування глибини сошника
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Пошук та усунення несправностей

Проблема Вирішення

Нерівномірна відстань 
між насінням або 
нерівний ряд

Перевірте, чи не забилася насіннєва котушка.

Перевірте, чи не забилися висівні трубки.

Знизьте швидкість.

Перевірте, чи вільно обертаються диски сошника.

Використовуйте більш швидкий тип приводу і зменшіть відкриття підбарабання 
котушки.

Перевірте, чи не занадто мале зусилля притискання сошників, щоб проникати в 
грунт. Встановіть більше зусилля притискання. Див. “Зусилля притискання 
сошників” на стр. 32.

Перевірте, чи не занадто велике зусилля притискання, і сошники рухаються не 
паралельно землі. Встановіть менше зусилля притискання. Див. “Зусилля 
притискання сошників” на стр. 32.

Перевірте, чи не налипнуло сміття або бруд на колеса Seed-Lok®. Заблокуйте їх. 
Див. “Блокування ущілюнювача насіння Seed-Lok®” на стр. 37.

Ланцюг прослизає - перевірте надійність натяжних зірочок та надлишкове 
провисання.

Приводне колесо прослизає – умови занадто вологі для посіву.

Диски сошників не 
обертаються вільно 

Перевірте, чи не набилось сміття або бруд між дисками.

Перевірте налаштування чистика (стандартний чистик з прорізом.)

Перевірте, чи не налипнуло сміття або бруд на чистики.

Перевірте підшипники дисків.

Перевірте раму сошника на можливі пошкодження.

Якщо диски сошника обертаються вільно від руки, але не на полі, зробіть меншим 
зусилля притискання. Див. “Зусилля притискання сошників” на стр. 32.

Перевірте налаштування прикочувального колеса для глибини посіву. Див. 
“Глибина сошника (Висота прикочувального колеса)” на стр. 38.

Фактична норма висіву 
відмінна від бажаної

Перевірте тиск у шинах. Див. “Таблиця тиску в шинах” на стр. 59.

Перевірте привідні колеса. Вірний розмір 7.5 x 20, 4-ply Rib Implement.

Перевірте на забивання бункер для насіння. Регулярно очищуйте його.

Перевірте налаштування норми висіву. Див. Довідник по нормах висіву.

Врахуйте масу вашого насіння. Таблиці норм висіву базуються на середній масі.

Значне подрібнення 
насіння

Використовуйте повільніший тип приводу і відкрийте більше підбарабання 
котушки.
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Акрметр рахує не вірно Показання лічильника не точні. Акрметр запрограмований на заводі на середню 
ширину захвату сівалки, але не на конкретні міжряддя. Також, він враховує 
компенсацію наномінального прослизання коліс, яке може відрізнятися від 
вашого.

Перевірте розміри і тиск шин. Див. “Таблиця тиску в шинах” на стр. 59.

Перевірте посіви, чи немає надлишкового перекриття або проміжків між 
проходами.

Перевірте, чи підходить акрметр для вашої сівалки. Перевірте кількість обертів на 
акр при активному дисплеї. Див. “Робота акрметра” на стр. 27.

Не рівномірна глибина 
сівби

Див. “Глибина сошника (Висота прикочувального колеса)” на стр. 38.

Див. “Зусилля притискання сошників” на стр. 32.

Перевірте, чи відповідає висота дишла сівалки висоті зчіпки трактора. Див. 
“Підготовка зчіпки” на стр. 13.

Ланцюг забився/фіксатор Слідкуйте, щоб фіксатор був втсновлений у напрямку, протилежному напрямку 
руху ланцюга.

Прикочувальні колеса не 
притискують землю із 
бажаною силою

Переналаштуйте прикочувальне колесо. Див. “Глибина сошника (Висота 
прикочувального колеса)” на стр. 38.

Встановіть більше зусилля притискання. Див. “Зусилля притискання сошників” 
на стр. 32.

Бункер із насінням 
спорожняється 
нерівномірно

Деякі моделі мають неоднакову кількість висівних котушок в різних відсіках 
бункера. У відсіку з більшою кількістю котушок, насіння закінчується швидше.

Сошники або 
прикочувальні колеса 
забилися

Враховуйте стан ґрунту. Висів у вологих умовах може зробити цю проблему 
складнішою.

Встановіть менше зусиллля притискання. Див. “Зусилля притискання сошників” 
на стр. 32.

Не здавайте назад, ї не давайте сівалці рухатися назад з опущеними сошниками.

Перевірте, чи є бруд на колесах Seed-Lok®. Заблокуйте їх, якщо потрібно. Див. 
“Блокування ущілюнювача насіння Seed-Lok®” на стр. 37.

Висівні котушки 
заблоковані,  або 
скручений приводний 
вал 

Перевірте, чи не попали сторонні матеріали у котушки.

Перевірте, чи не попали і не засохли інсектициди на висівних котушках. Щоб її 
видалити, розберіть кожен висівний апарат і видаліть сторонні матеріали с 
поверхонь, що обертаються.

Сошники рухаються 
занадто глибоко 
(бульдозерування)

При роботі з високим зусиллям притискання, Див. “Зусилля притискання 
сошників” на стр. 32.

Встановіть менше зусилля притискання сошників. Див. “Зусилля притискання 
сошників” на стр. 32.

Перевірте налаштування прикочувального колеса. Див. “Глибина сошника 
(Висота прикочувального колеса)” на стр. 38.

Проблема Вирішення
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Сошники піднімаються, 
коли гідравлічний 
важіль встновлений на 
“опускання” і 
опускаються при 
важелі в положенні 
“підйом”

Поміняйте підключення гідравлічних шлангів на виходах трактора.

Рама сошників не копіює 
нерівності поля

Перевірте, чи переведений гідравлічний контур в “нейтральне” положення.

Маркер на залишає сліду Маркер розкладений не повністю. Короткочасно переведіть гідравлічний важіль в 
положення “опускання”.

Необхідно налаштувати кут атаки маркерів відповідно до умов. Див. стр. 33.

Маркери не 
розкладаються

Не зняті транспортні стопори. Див. стр. 26 для безпечного виконання всіх етапів.

Клапан послідовності встановлений на малу швидкість або закриий. 
Переналаштуйте клапан, щоб збільшити швидкість розкладання.

Маркери не складаються Клапан послідовності встановлений на малу швидкість або закриий. 
Переналаштуйте клапан, щоб збільшити швидкість складання.

Маркер рухається із 
запізненням, роптово, 
переривчастно, 
неочікувано

Перевірте всі гідравлічні шланги і з’єднання на протікання і роз’єднання.
Перевірте рівень гідравлічної оливи в баку трактора.
Перевірте всі болти і шплінти.
Стравіть повітря з гідравлічного контуру, якщо були виправлені будь-які проблеми 
з гідравлікою (стр. 44).

Проблема Вирішення
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Технічне обслуговування та змащування

Загальна інформація
Правильне технічне обслуговування є ключем до 
тривалого терміну службі. При ретельних і 
систематичних перевірках ви можете уникнути 
дорогого обслуговування, простою і ремонтів.  

Завжди вимикайте і виймайте ключ запалення з 
трактора перед регулюванням або виконанням 
технічного обслуговування. 

Ви можете бути серйозно поранені або вбиті 
здавлюванням при падінні обладнання. Завжди 
надійно блокуйте раму при роботі з нею, і особливо 
під сошниками.

Рідина, що витікає під високим тиском,має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Уникайте небезпеки, 
скинувши тиск перед від'єднанням гідравлічних ліній. 
Користуйтеся папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА, коли шукаєте місця витоку. Під 
час роботи з гідравлічними системами надягайте 
захисні рукавички та окуляри або щитки. У разі 
травми негайно заверніться по медичну допомогу 
до лікаря, що має досвід з такими видами травм.

Після використання сівалки протягом декількох годин, 
перевірте всі болти, щоб переконатися, що вони 
затягнуті.

1. Надійно заблокуйте сівалку перед початком 
роботи на ній.

2. Змастіть всі точки, перераховані в розділі 
“Змащування” на стр. 48.

1. Очистіть фітинги, які не потребують змащення.

2. Накачайте шини, як зазначено в “Таблиця тиску 
в шинах” на стр. 59.

3. Перевірте гідравлічні шланги на порізи, тріщини і 
старіння. Перевірте фітинги на наявність витоків.

4. Замініть зношені, пошкоджені або нечитабельні 
наклейки, що стосуються безпеки. Замовте нові 
наклейки у вашого дилера компанії Great Plains. 
Див. “Наклейки з техніки безпеки” на стр. 7.
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Технічне обслуговування

Прокачування гідравлікиl
Для правильної роботи гідравліка повинна бути без 
повітря. Якщо в гідравлічному контурі є повітря, він 
працюватиме з різкими, нерівними рухами і може 
привести до того, що сошники будуть швидко падати 
під час їх опускання. Якщо гідравліка не прокачана 
під час первинного налаштування сівалки, або якщо 
ви замінили частину гідравлічного контуру під час 
ослуговування сівалки, виконайте наступні 
процедури. 

Рідина під високим тиском:
Рідина, що витікає під високим тиском,має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Уникайте небезпеки, 
скинувши тиск перед від'єднанням гідравлічних ліній. 
Користуйтеся папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА, коли шукаєте місця витоку. Під 
час роботи з гідравлічними системами надягайте 
захисні рукавички та окуляри або щитки. У разі 
травми негайно заверніться по медичну допомогу 
до лікаря, що має досвід з такими видами травм.t

Negative Tongue Weight Hazard:
Підняття сошників при не причепленій сівалці може 
привести до раптового підняття дишла, що може 
призвести до серйозних травм або смерті. Перш, 
ніж піднімати сошники, перевіряйте, що сівалка 
причеплена надійно до трактора і запобіжний 
ланцюг надійно прикріплені до трактора. 

Стравлюйте повітря на фітингах:
JIC (Об’єднана промислова рада, 37 конус) або
NPT ((Стандартна трубна різьба, конічна різьба).
Не стравлюйте повітря на фітингах:
ORB (з О-подібних кільцем) чи
QD (швидкороз’ємних).

Перевіряйте рівень гідравлічної оливи в баку 
трактора і заповняйте до потрібного рівня. Додавайте 
оливу в систему по мірі необхідності.

Ємність гідравлічної системи
Ємність гідравлічної системи лише з циліндром 
підйому:
1,7 л.

Ємність гідравлічної системи з циліндром підйому і 
маркерами:
2,5 л.
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Прокачування гідравліки підйому і маркерів 
Для правильної роботи гідравліка повинна бути без 
повітря. Якщо в гідравлічному контурі є повітря, він 
працюватиме з різкими, нерівними рухами . Якщо ви 
встановлюєте або замінюєте гідравлічні компоненти, 
виконайте наступні кроки.

1. Перевірте рівень оливи в баку гідросистеми 
трактора. Прокачування гідравліки з низьким 
рівнем оливи затягне повітря в систему. 

Див. Рисунок 40 (що зображає циліндр на опорі, ви 
можете його встановити вертикально, 
зафіксувавши стопором)
2. Якщо встановлені маркери, від’єднайте штокові 

кінці циліндрів і опустіть маркери на землю. 
Покладіть циліндри на опори так, щоб шток міг 
вільно висуватись.

Див. Рисунок 41
3. Опустіть сошники на землю. Відчепіть штоковий 

кінець циліндра від румого кронштейна. Закріпіть 
проволкою, заблокуйте або іншим чином надійно 
зафіксуйте циліндр так, щоб шток міг вільно 
висуватись.

4. За допомогою гідравлічного важіля, втягніть шток 
циліндра підйому, якщо встановлені маркери 
втягнеться шток на одному циліндрі маркерів.

5. Послабте з’єднання JIC або NPT між шлангом і 
фітингом:
•на основі циліндра підйому (циліндр втягнутий)
•на основі циліндра маркера (циліндр втягнутий)

6. З трактором на холостому ходу, повільно 
переведіть важіль гідравліки в положення для 
витягування циліндра підйому. Продовжуйте 
подачу, поки з фітинга не потиче олива. Зупиніться 
і затягніть з'єднання шланга.

7. Продовжуйте подачу, поки шток циліндра не буде 
повністю витягнутим.

8. Послабте з’єднання JIC або NPT між шлангом і
• фітингом штокового кінця циліндра підйому
• фітингом штокового кінця циліндра маркера

9. З трактором на холостому ходу, повільно 
переведіть важіль гідравліки в положення для 
втягування циліндра підйому. Продовжуйте 
подачу, поки з фітинга не потиче олива. Зупиніться 
і затягніть з'єднання шланга.

10. Якщо встановлені маркери повторіть від 4 до 9 
кроку для іншого маркера.

11. Під’єднайте циліндри маркерів. Повторіть цикл 
складання для кожного маркера і заблокуйте їх.

12. Продовжуйте подачу, поки циліндр повністю не 
буде витягнутим. Знов прикріпіть штоковий кінець 
до рухомого кронштейна.

Примітка:Коли прокачуєте циліндри, починайте із 
втягнутими циліндрами (послаблюючи фітинг 
основи циліндра), і закінчуйте з витягнутими 
циліндрами (послаблючи фітинг на штока 
циліндра).

Рисунок 40
Прокачування циліндра маркера
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Небезпека падіння і гострих об’єктів:
Не дозволяйте людям знаходитись біля сівалки під 
час підняття/опускання і складання/розкладання 
маркерів. Розблоковані маркери складаються і 
розкладаються, коли піднімаються і опускаються 
сошники. Маркери мають багао місць защемлення. 
Нижній важіль може впасти. Диски маркерів гострі.

Рисунок 41
Фіксація циліндра підйому

16675
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Обслуговування маркерівr
Налаштування швидкості маркерів

Див. Рисунок 42
Швидкість роботи обох маркерів регулюється двома 
болтами на клапні послідовності . Один болт для 
налаштування швидкості складання  і один для 
швидкості розкладання . Біля кожного болта є 
штампована позначка на корпусі клапана. 

Обертайте регулювальний гвинт за часовою 
стрілкою, щоб зменшити швидкість складання і проти 
часової, щоб збільшити швидкість. Всановіть 
нормальні робочі оберти двигуна трактора, і 
відрегулюйте швидкість складання. Зависока 
швидкість складання може спричинити пошкодження 
маркерів і зняття з гарантії.

Після налаштування швидкості складання, затягніть 
контргайку на регулювальних гвинтах.

Зрізний болт маркерів

Див. Рисунок 43
Маркери спроектовані так, що при потраплянні на 
перешкоду зрізається болт Класу 5  на важелі, і 
відхиляється назад. Якщо зрізало болт, велика 
вірогідність що гайка і шайби згубились.

Частини для заміни:
 802-197C HHCS 5/16-18X2 3/4 GR5
 803-011C NUT LOCK 5/16-18 PLT
 804-010C WASHER FLAT 5/16 USS PLT

Вставляйте зрізний болт спереду назад.. 

Ризик пошкодити обладнання:
Використання болта нижчого класу призведе до 
частих обривів болта.
Використання болта вищого класу призведе до 
пошкодження сівалки.
Використання шайб меншої міцності може 
призвести до пошкодження сівалки.
Використання звичайної гайки, можи призвести до 
коливань важіля маркера вразі послаблення гайки.

Якщо для швидкої заміни необхідних частин немає в 
наявності, тимчасо можна встновити болт 
M8 клас 8,8, ширикі шайби і стопорну гайку. Якщо 
немає стпорної гайки, необхідно ще додати гровер 
між шайбою і гайкою.

Перевірка кришки ступиці маркера
Якщо кришка ступиці диска маркера пошкоджена або 
загубилась, розберіть і почистіть ступицю. Змастіть і 
встановіть нове ущільнення чи кришку.

Рисунок 42
Налаштування швидкості 

складання маркера
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Небезпека падіння і гострих об’єктів:
Не дозволяйте людям знаходитись біля сівалки під 
час підняття/опускання і складання/розкладання 
маркерів. Розблоковані маркери складаються і 
розкладаються, коли піднімаються і опускаються 
сошники. Маркери мають багао місць защемлення. 
Нижній важіль може впасти. Диски маркерів гострі.
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Зрізний болт маркера
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Обслуговування ланцюга
Оглядайте і змащуйте ланцюги регулярно. 
Провисання нових ланцюгів збільшується протягом 
перших кількох годин роботи завдяки усадці.

Всі ланцюги - це роликові ланцюги # 40. 

Провисання ланцюга
Перевірте провисання протягом перших 8 годин 
роботи і затягніть натяжну зірочку в міру необхідності.

Див. Рисунок 44, на якому, для більшої наочності, 
сильно перебільшене провисання і не показана 
натяжна зірочка.
1. Виміряйте проміжок  на допустиме провисання: 

Знайдіть найдовший проміжок кожного ланцюга 
(зазвичай проміжок, який не має натяжних 
зірочок). Ідеальне провисання становить від 2% 
до 4% від проміжку.
Наприклад:
Провисання в 1 cм підходить для проміжку 30 cм.

2. Виміряйте поточне провисання :
Діючи під прямим кутом до проміжку ланцюга в 
центрі проміжку, відведіть ланцюг в обидва 
напрямки з силою близько (4 кг). Провисання - це 
відстань між крайніми точками відхиленя.

3. Відрегулюйте натяжну зірочку для досягнення 
ідеального провисання.

Всякий раз при встановленні ланцюга, 
переконайтеся, що застібки на знімних ланках 
орієнтовані в правильний бік.

Див. Рисунок 45
Встановлюйте застібку з відкритим кінцем, 
спрямованим проти напрямку руху ланцюга (показано 
сірою стрілкою на схемах руху ланцюга).

2

1

Рисунок 44
Вимірювання провисання ланцюга
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1

Рисунок 45
Орієнтація застібки ланцюга
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2
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Заміна пластикового язичка
Язичок нинішнього типу
1. Зніміть один диск сошника для полегшення 

заміни язичка.

Див. Рисунок 46
2. Щоб замінити, витягніть язичок вгору із мелевого 

кріплення.

3. Вставте через верх новий язичок в кріплення до 
упору.

Язичок старого типу

Див. Рисунок 47
Щоб замінити язичок  використовуйте тонкогубці 
або подібний інструмент, щоб стиснути лапки . 
Потягніть пластиковий язичок  вниз через 
кріплення .

Вставте новий язичок  вгору через кріплення  
доки лапки  язичка не стануть на місце.

Рисунок 46
Заміна пластикового язичка

18945

Металеве 
кріплення

Потягніть 
вгору

Рисунок 47
Язичок висівної трубки
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Змащування

Муфта привідного валу 

2 маслянки всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Також змастіть місце зачеплення муфти.

Вісь підрамника сошників

1 втулка з кожного краю;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Олива
Кількість: Покрити повністю

Підшипник валу добрив (тільки 1300F)

1 маслянка на підшипник, 2 на вал;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи опору

8

50Універсальний спрей 
для змащування

34208

Універсальне 
мастило

Універсальна
олива

Перевірка

Інтервали (години
експлуатації) коли
необхідне 
обслуговування

16647

10

16674

15

16381
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Підшипник валу дрібного насіння (Oпція)

1 маслянка всьогоl

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісь важеля маркера  (Опція)

1 маслянка з кожної сторони, 2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Сальник вала добрив (тільки 1300F)

1 сальник з кожної сторони валу, 2 всього

Тип змащувального матеріалу: Олива
Кількість: Змочити сальник

15

18082

15

36281

30

16381
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Зірочка приводу висівного валу

1 рухома зірочка
Тип змащувального матеріалу: Олива
Кількість: Добре покрити

Перемістіть рукоятку норми висіву вперед і назад, 
щоб олива потрапила в квадратний отвір. Це 
необхідно виконувати коли бункер пустий, томущо 
може бути складно перевести рукоятку в положення 
100.

Привідний ланцюг вала з муфтою

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у верхньому проміжку

Головний ланцюг приводу висівного 
валу

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у верхньому проміжку

50

12126

За потребою

16632

За потребою

16686
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Ланцюг приводу висівних апаратів 
насіння 

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у верхньому проміжку

Ланцюг діапазону добрив  (тільки 1300F)

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у передньому проміжку

Ланцюг приводу добрив  (тільки 1300F)

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 6 мм у верхньому проміжку

За потребою

16686

За потребою

17052

За потребою

17052
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Ланцюг приводу висівних апаратів 
добрив (тільки 1300F)

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у верхньому проміжку

Ланцюг приводу вала дрібного насіння  
(Опція)

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 13 мм у верхньому проміжку

Ланцюг приводу висівних апаратів 
дрібного насіння (Опція)

1 ланцюг

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Добре покрити

Провисання: 6 мм у верхньому проміжку

За потребою

16381

За потребою

17052

За потребою

17048
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Підшипники коліс

2 підшипнки на колесо, 2 коліс;
4 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: Замінити

2-3 Роки

16573
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Опції

Маркери
Комплект містить лівий і правий маркери, щоб 
забезпечити точність міжряддя між проходами. 
Маркери використовують контур підйому сошників, 
тому немає потреби в додатковому виході на 
тракторі. Наявний клапан послідовності забезпечує 
почергове розкладання маркерів, з кожним циклом 
підйому/опускання.

Мішалка основного бункера
Опційну мішалку можна встановити в основний 
бункер. Мішалка перемішує насіння прямо над 
висівними котушками. Мішалка допомагає уникнути 
зависання легкого, м’якого насіння і розділяє сою 
оброблену інокулянтами.

Заглушки рядів (основний бункер)
Ці заглушки перекривають потік насіння до 
визначених рядів. Замовляйте одну заглушку для 
одного ряду.

Опис Кат. Номер

Комлект маркерів на 4-ох метрову 
сівалку 113-935A

36280

Опис Кат. Номер

Мішалка для сівалки 1300, 15 см 175-205A

Мішалка для сівалки 1300, 19 см 175-206A

Мішалка для сівалки 1300, 25 см 175-207A
12682

Опис Кат. Номер

Заглушка котушкового висівного 
апарату 817-087C

26279
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Внесення добрив
Цей комплект дозволяє переобладнати сівалку 1300 
в 1300F. Він додає незалежну систему приводу, 
висівні апарати добрив, і розділює основний бункер 
на відсік для насіння і добрив. Комплект містить 
плоский розділювач, що забезпечує розділення 60% 
насіння і 40% добрива або 100% і 0%.
Для іншого відношення, можна замовити випуклий 
розділювач.

Див. “Використання бункера для добрив” на 
стр. 23 і Довідник по нормах висіву.

Випуклий розділювач бункера
Цей реверсивний розділювач встановлюється на 
сівалку 1300F замість плоского 60/40 розділювача, і 
забезпечує такі співвідношення:
100% насіння, 0% добрива,
68% насіння, 32% добрива, або;
55% насіння, 45% добрива.

Замовляйте 4 розділювачі на сівалку.

Див. “Висів насіння і добрив” на стр. 23.

Бункер для дрібного насіння
Цей комплект висіває найдрібніше насіння рівно і 
м’яко. Він додає до основного бункера: привід від 
валу з муфтою, додатковий бункер, висівні апарати 
для дрібного насіння, трубопроводи для дрібного 
насіння на кожен ряд, і всі необхідні кріплення.

Можливість висіву дрібного насіння можна вибрати 
при первинному замовленні (позиції № 91 чи 93), або 
довстановлена пізніше.

Див. “Маси для вибору трактора” на стр. 19 для 
додаткової маси до сівалки. Див. “Завантаження 
матеріалів” на стр. 21 і Довідник по нормах висіву.

Опис Кат. Номер

Добрива на сівалку 1300 15 см 175-209A

Добрива на сівалку 1300 19 см 175-210A

 Добрива на сівалку 1300 25 см 175-211A

16464

Опис Кат. Номер

Випуклий розділювач для 1300F 817-322C

16669

Опис Кат. Номер

Висів дрібного насіння на 1300 15 см 133-075A

Висів дрібного насіння на 1300 19 см 133-076A

Висів дрібного насіння на 1300 25 см 133-077A

26499
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Знімна перегородка
Ця перегородка зменшує рух насіння з боку в бік в 
бункері дрібного насіння. Вона допомагає попередити 
скупчення насіння під час сівби на схилах і в інших 
випадках, коли насіння частково містить рідину. 
Замовляйте одну на відсік бункера.

Заглушки рядів (бункер для 
дрібного насіння)
Ці заглушки перекривають потік дрібного насіння до 
визначених рядів. Замовляйте одну заглушку для 
одного ряду.

Твердосплавний чистик
Стандартно встановлений чистик з прорізом.

Опційний твердосплавний чистик підпружинений і не 
потребує періодичних налаштувань . Чистик сумісний 
із язичком і ущілюнювачем Seed-Lok®, але не 
зущільнювачем Keeton®.

Див. “Встановлення чистика” на стр. 68.

Опис Кат. Номер

Знімна перегородка бункера для 
дрібного насіння 123-409D

17028

Опис Кат. Номер

Заглушка висівного апарату для 
дрібного насіння 133-315H

27407

Опис Кат. Номер

Підпружинений чистик в зборі 121-781A

19000
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Ущільнювачі насіння
Стандртно на сівалках 1300 і 1300F встановлений 
язичок. Опційний ущільнювач можна замовити при 
первинному замовленні або встановити пізніше як 
комплект. Одночасно може бути встановлений лише 
один ущільнювач. Замовляйте один комплект на 
сошник.

Ущільнювач насіння Seed-Lok® 

Для інструкцій, див. “Налаштування ущільнювача 
насіння” на стр. 37.

Ущільнювач насіння Keeton®  

Для інструкцій, див. “Налаштування ущільнювача 
насіння” на стр. 37.

Гідравлічний циліндр, комплект
Для старих сівалок, в яких цей комплект був 
опційним, щоб забезпечити підйом сошників. 
Комплект містить всі деталі для управління 
сошниками, в тому числі циліндр, шланги і з’єднання.

Для інформації по встановленню комплекту див. 
“Встановлення гідравліки сівалки” на стр. 70.

Прикочувальні колеса
Доступна можливість замовити як одинарні так і 
подвійні прикочувальні колеса, як опцію при 
первинному замовленні. Поставка не містить 
комплект для заміни їх на місці. Для цього необхідно 
попередньо замовити деталі.

Опис Кат. Номер

Ущільнювач Seed-Lok®, комплект 122-193K

Опис Кат. Номер

Ущільнювач Keeton®(на 1 сошник) 890-810C

12677

26390

Опис Кат. Номер

Гідравлічний циліндр, комплект 175-174A

16649
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Додаток A Довідкова інформація

Специфікації та об’єми

Модель  1300

  

Модель 1300F-1610 1300F-2175 1300F-2606

Кількість рядів 16 рядів 21 ряд 26 рядів

Міжряддя 25,4 см 19,1 см 15,2 см

Номінальна ширина 4,0 м

Ширина захвату 4,06 м 4,0 м 3,96 м

Транспортна ширина 4,74

Транспортна/Робоча довжина 3,81

Висота (без маркерів)
Висота (з маркерами)

1,68 м
2,61 м

Мін. потужність трактора 65 к.с. (50 кВт)

Зчіпка Серга з пальцем 25,4 - 28,5 мм

Рама 18х18х1 см

Гідравлічні виходи Закритий центр або відкритий центр, 1 вихід

Вимоги до гідравліки
з маркерами

155 бар, 8 л/хв
155 бар, 19 л/хв

Мінімальна маса, пуста 1570 кг 1680 кг 1880 кг

Максимальна маса, повна 3170 кг 3280 кг 3490 кг

Хід сошника (вгору-вниз) +10 см; -10 см

Транспортний кліренс 23 см

Шини 7,5 х 20 4-Ply Rib Implement
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Модель 1300F (з добривами)

Таблиця тиску в шинах

Модель 1300F-1610 1300F-2175 1300F-2606

Кількість рядів 16 рядів 21 ряд 26 рядів

Міжряддя 25,4 см 19,1 см 15,2 см

Номінальна ширина 4,0 м

Ширина захвату 4,06 м 4,0 м 3,96 м

Транспортна ширина 4,74

Транспортна/Робоча довжина 3,81

Висота (без маркерів)
Висота (з маркерами)

1,68 м
2,61 м

Мін. потужність трактора 65 к.с. (50 кВт)

Зчіпка Серга з пальцем 25,4 - 28,5 мм

Рама 18х18х1 см

Гідравлічні виходи Закритий центр або відкритий центр, 1 вихід

Вимоги до гідравліки
з маркерами

155 бар, 8 л/хв
155 бар, 19 л/хв

Мінімальна маса, пуста 1760 кг 1880 кг 2090 кг

Максимальна маса, повна 3370 кг 3480 кг 3690 кг

Хід сошника (вгору-вниз) +10 см; -10 см

Транспортний кліренс 23 см

Шини 7,5 х 20 4-Ply Rib Implement

Таблиця тиску в шинах Гарантійна інформація для шин

Розмір шин Тиск Всі шини отримують гарантію від виробника шин. 
Гарантійна інформація для шин знаходиться в 
брошурі, котру ви отримуєте разом з інструкціями 
для оператора та каталогом запчастин, або онлайн 
на веб-сторінці виробника шин, див. нижче. 
Допомогу або інформацію можна отримати в 
найближчому представництві виробників шин для 
сільськогосподарських машин. t
Виробник Веб-сайт
Firestone www.firestoneag.com
Gleason www.gleasonwheel.com
Titan www.titanintl.com

7.5 x 20, 4ply Rib Implement 28 psi
193 kPa

http://www.firestoneag.com
http://www.gleasonwheel.com
http://www.titan-intl.com
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Таблиця моментів затягування

94 6

25199m

2 G 5 G 8 C
a b c

1⁄4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1⁄4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5⁄16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5⁄16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3⁄8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3⁄8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7⁄16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7⁄16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1⁄2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1⁄2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9⁄16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9⁄16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5⁄8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5⁄8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3⁄4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3⁄4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7⁄8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900
7⁄8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11⁄8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11⁄8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11⁄4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11⁄4-12 750 1680 2730

13⁄8-6 890 1990 3230
a.

13⁄8-12 1010 2270 3680
b.

11⁄2-6 1180 2640 4290

11⁄2-12 1330 2970 4820

c.

5. 8 8. 8 10. 9

25199

d

5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160 d.

980 2190 3560

3 5 7

Ідентифікація голівок болтів Ідентифікація голівок болтів
Розмір
болта

Розмір
болта

дюйм -
крок різьби

мм Х крок 
різьби

Клас Клас Клас Клас 5,8 Клас 8,8 Клас 10,9
Н-м Н-м Н-м Н-м Н-м Н-мфунт-фут фунт-фут фунт-фут фунт-фут фунт-фут фунт-фут

Допуски моментів затягування + 0%, -15% від табличних значень. Якщо не вказано інакше, використовувати 
значення моментів затягування з таблиці.

дюйм-крок різьби = номінальний діаметр різьби в дюймах – витків 
різьби на дюйм 
Н-м = ньютон-метр
мм x крок різьби = номінальний діаметр різьби в мм x крок різьби 
фунт-фут = фунт сили-фут
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Схеми руху ланцюгів
Полосаті стрілки вказують напрямок руху ланцюга.

Ланцюг від привідного колеса до ведучого вала 
Провисання :  3,2 cм. 

Ланцюг від привідного валу до привідного валу висівних апаратів
Провисання : 2,5 см.

1

28014

19T

17T
47T

1

2

16587

23T

12T

12T

72T

34T

23T

14T2



62 1300 і 1300F Зміст Показчик Great Plains Manufacturing, Inc.

175-157M-UKR Зміст Показчик 2014-07-25

Ланцюг від привідного валу висівних апаратів до валу висівних апаратів
Провисання : 13 мм.

Ланцюг діапазону внесення добрив
Провисання : 13 мм.

3

28015

12T
12T

15T

3

4

28016

12T

12T

44T

16T

12T
4
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Ланцюг приводу внесення добрив
Провисання : 6 мм.

Ланцюг приводу висівних апаратів добрив
Провисання : 2,5 см.

5

28017

12T

22T

12T

12T

17T
18T

19T

20T
21T

5

6

28018

30T

12T

12T

6
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Ланцюги висіву дрібного насіння
Якщо встановлена мішалка, див. стр. 65.
Провисання
Привідний ланцюг : 5,1 см
Ланцюг приводу висівних апаратів : 6 мм.

7
8

28020

17T

12T

17T

17T

17T

17T

27T

78
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Ланцюг приводу мішалки
Провисання
Мішалка тільки основного бункера : 4,4 см
Мішалка основного бункера і привод висіву дрібного насіння : 5,7 см 

9
10

28019

17T

12T

17T

17T

17T

17T

17T

Agitator Only

Agitator & Small Seeds10

9
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Схема прокладання гідравлічних шлангів

Тільки підйом сошників (без маркерів)

16588
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Підйом сошників і маркери (опція)

2
1

C2

R2
R1

C1

36279
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Додаток B Початкові налаштування

Встановлення акрметра
Див. Рисунок 48
Акрметр може бути прикріплений до валу або до 
рами.. Для встановлення акрметра на вал дивіться 
інструкцію по акрметру, котра постачається разом із 
сівалкою.

Див. “Робота акрметра” на стр. 27.

Встановлення чистика
Опційний твердосплавний чистик не встановлюється 
на заводі..
Щоб встановити їх:

1. Зніміть один або обидва диски, щоб отримати 
безпечний доступ до місця монтажу. Зверніть 
увагу на положення втулок і шайб для правильної 
повторної збірки (стр. 36).

2. Зніміть встановлений чистик із прорізом..

Див. Рисунок 49
3. Якщо встановлений ущільнювач Seed-Lok®, або 

він буде також встановлений, не використовуйте 
гайку , що поставляється разом із чистиком, 
встановіть гровер  під головку болта .

4. Помістіть шайбу  на болт .

5. Вставте болт через леза чистика , прокладку , 
і кріплення . Встановіть гровер  і затягніть 
гайу  (Якщо наявний ущільнювач Seed-Lok®, 
закрутіть болт в отвір з різьбою на ньому).

6. Якщо пружина  не була попередньо 
встановлена, встановіть її між верхніми отворами 
лез .

7. Затягніть болт .

8. Встановіть зняті диски на місце.

Рисунок 48
Акрметри

34937
34776

2

1

5

8

3
4

67

Рисунок 49
Встановлення чистика

19000

1
2 3

4 3

5 6
7 2

1

8

5

3
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Налаштування маркерів
Довжину маркра необхідно налаштувати перед 
першим проходом,після розвертання диска (стр. 33) 
чи зміні кута атаки диска.

Див. Рисунок 50
Щоб налаштувати довжину маркера:

1. Розкладіть маркер в полі. Див. “Робота маркерів 
(Опція)” на стр. 26.

2. Опустіть сошники. Проїдьте близько 3 метрів.

3. Якщо встановлений правильний кут атаки диска і 
його орієнтація, виміряйте відстань від крайнього 
сошника до сліду від маркера. Для точної відстані 
між проходами, відстань  повинна бути:

Щоб змінити довжину маркера:

4. Відпустіть гайки на U-подібних болтах, на котрих 
маркер кріпиться до рами сівалки.

5. Переміщуйте маркер вліво або вправо, в 
залежності від необхідної довжини. Затягніть 
гайки.

Модель 
сівалки

Довжина маркера

1300-1610
1300F-1610 216 см

1300-2175
1300F-2175 209,6 см

1300-2606
1300F-2606 205,7 см

Рисунок 50
Довжина маркера

36273

1

1

1
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Встановлення гідравліки сівалки
Старі сівалки моделей 1300 і 1300F не мають 
гідравліки підйому. Для цих сівалок потрібно циліндр:

• з діаметром гільзи 312 чи 4 дюйми (8,9-10,2 см)

• ходом 8 дюймів (20,3 см);

• довжина між центрами фланців у втягнутому 
положені 2014 дюйма (51,4 см). 

Циліндр, шланги та фітинги є в наявності у вашого 
дилера компанії Great Plains. Інформацію про 
замовлення, див. “Гідравлічний циліндр, комплект” 
на стр. 57. 

Якщо гідравліка на була встановлена, виконайте такі 
дії.

Див. Рисунок 51
1. Встановіть вухо основи циліндра у кронштейн 

дишла сівалки. Закріпіть його в цьому положенні.

2. Якщо шланги циліндра вже встановлені та 
повністю заправлені гідравлічною оливою, 
перейдіть до крок 7.

3. Встановіть кутові фітинги в отвори на циліндрі.

4. Підключіть кінеці гідравлічних шлангів типу 
«мама» до фітингів.

5. Прокладіть шланги уздовж дишла сівалки і через 
тримач шланга.

6. Прокачайте гідравліку відповідно до інструкцій 
стр. 43.

7. Приєднайте і закріпіть вухо штока циліндра до 
рухомого кронштейна на рамі сошників.

8. Закріпіть всі штифти за допомогою клинів, 
шпильових затискачів або інших засобів.

Рисунок 51
Циліндр підйому сошників

16649
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25198

Гарантія 

Компанія Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантує покупцю 
оригінального обладнання, що ця сівалка не матиме недоліків матеріалу і 
виробничого браку на протязі року при її використанні в приватному 
господарстві за призначенням і в нормальних умовах роботи і сервісу, а при 
використанні з комерційною метою  або для здавання в оренду - на протязі 
90 днів. Ця гарантія компанії Great Plains Manufacturing, Incorporated 
обмежується заміною будь-яких несправних деталей та монтажем таких 
замінних деталей в сервісному центрі дилера. Great Plains залишає за собою 
право виконувати інспекцію обладнання або деталі, на корті надійшли 
претензії згідно з гарантією у зв’язку з браком матеріалу та виробничим 
браком. 

Ця гарантія не застосовується у відношенні деталей та виробів, котрими, 
згідно з наслідками експертизи Great Plains, зловживали або котрі були 
пошкоджені в результаті нещасного випадку або недостатнього технічного 
обслуговування та догляду, або якщо вони ремонтувалися і модифікувалися  
так, що це негативним чином відбилося на їх виробничих характеристиках 
або надійності, або якщо вони використовувалися з метою, для котрою цей 
виріб не призначений. Ця гарантія не застосовна, якщо причіпний  виріб 
транспортується зі швидкістю більше 20 миль на годину. 

Претензії за даною гарантією надаються дилеру, котрий продав цей виріб, і 
всі гарантійні налаштування також виконує дилер. Great Plains залишає за 
собою право в будь-який час та без повідомлення змінювати матеріали та 
вносити зміни в конструкцію виробу. 

Цю гарантію не слід розуміти так, що Great Plains несе відповідальність за 
матеріальні збитки будь-якого виду, прямі, непрямі або залежні від 
обставин. Крім того, компанія Great Plains не несе відповідальності за збитки 
як наслідок будь-яких причин, на котрі вона не може справляти вплив в 
розумних межах. Ця гарантія не поширюється на втрати врожаю, збитки, 
зумовлені, затримкою збирання врожаю або будь-які збитки або втрати, 
пов’язані з робочою силою, постачанням, орендою машин та іншими 
причинами. 

У відношенні цієї угоди купівлі-продажу обладнання не даються жодні інші 
гарантії, ясно виражені або ті, що припускаються; всі гарантії комерційної 
якості або придатності для певної мети, що виходять за межі зобов’язань, 
котрі письмово встановлені в цій гарантії, цим заперечуються та 
виключаються з цієї угоди. 

Ця гарантія не має сили, якщо вона не зареєстрована Great Plains 
Manufacturing, Incorporated на протязі 10 днів з дати першої покупки.  
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acremeter ........................................... 68
acremeter, operation .......................... 27
address .............................................. 12
adjustment items ................................ 31
A-E holes .................................... 20,32
A-E, holes .......................................... 17
agitator ............................................... 54

B
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bounce, opener .................................. 28

C
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capacities ........................................... 58
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chain routing ...................................... 61
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D
DANGER, defined ................................ 1
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Decals,Caution

Tires Not A Step ........................... 10
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Decals,Warning
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High Pressure Fluid ...................... 10
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definitions ........................................... 12
depth, inconsistent ............................. 28
depth, seeding ................................... 38
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dew shield .......................................... 25

disk angle, marker ..............................33
disk scrapers ......................................36
divider .................................................55
dividers ...............................................21
dividers, fertilizer.................................23
door, fertilizer clean-out ......................29
down pressure, openers .....................32
down-pressure ....................................20
drill weight ...........................................19

E
ear protection........................................2
electrical connections .........................14
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F
fertilizer clean-out ........................ 24,29
fertilizer compartment .........................23
fertilizer drive ......................................55
fertilizer loading ........................... 21,24
fire.........................................................1
firmers, seed .......................................57
flap, seed ............................................47
flap, seed/fertilizer ..............................24
flap, spill ..............................................24
folding speed, markers .......................45

G
Great Plains Mfg .................................12

H
handles, seed rate ..............................21
handle, seed cup ................................29
hearing..................................................2
height, press wheel ...................... 22,38
high pressure fluids ..............................2
hitch ....................................................13
hitch loads ............................................4
hitching ........................................ 13,14
hitching, required ................................21
holes A-E ..................................... 20,32
hookup, hydraulic ...............................15
hoses, hydraulic ..................................70
hub, lock-up ........................................18
hydraulic bleeding...............................43
hydraulic cylinder kit ...........................57
hydraulic fluid capacity .......................43
hydraulic hoses...................................70
hydraulic safety.....................................2

I
Important, defined...............................12
intended usage ................................... 11

J
jack .............................................. 13,30
jack, tongue ........................................14
JIC ......................................................43

K
Keeton ......................................... 37,57
km/h, planting .....................................28
km/h, transport ....................................19
kPa .....................................................59

L
latches, clean-out ............................... 24
latches, fertilizer clean-out ................. 29
leaks ........................................2,16,43
left-hand, defined ............................... 12
level .................................................... 28
lift hydraulics ...................................... 57
lights .............................................. 3,14
loading fertilizer ........................... 21,24
loading materials ................................ 21
loading small seeds ........................... 21
lock-out hub ................................ 18,22
lock-up, Seed-Lok .............................. 37
lock, transport .................................... 17
lowering openers ................................ 20

M
main seed clean-out ........................... 29
manuals ............................................. 11
mark width .......................................... 33
markers .................................18,26,69
medical assistance ............................... 2
models, drill ........................................ 11
mph, planting ..................................... 28

N
negative tongue weight ............... 13,30
Note, defined ...................................... 12
NPT .................................................... 43

O
opener depth ...................................... 38
opener frame ...................................... 32
opener height ..................................... 35
opener lift/lower .................................. 17
opener operation ................................ 20
opener seeding depth ........................ 38
opener springs ................................... 35
ORB ................................................... 43
owners manual ................................... 11

P
parking ............................................... 30
partition, fertilizer ................................ 23
partition, small seeds ......................... 56
parts ................................................... 12
parts manual ...................................... 11
pest control ........................................ 30
pin, down-pressure ............................ 20
pin, marker transport .......................... 18
pin, pivot-stop .............................. 17,32
pivot-stop ........................................... 17
pivot-stop pin ...................................... 32
planting depth, factors ........................ 31
planting speed .................................... 28
plug, main seed .................................. 54
plug, small seeds ............................... 56
press-wheel height ...................... 22,38
protective clothing ................................ 2
psi ....................................................... 59
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QD ..................................................... 43

R
raising openers .................................. 20
ratios, seed-fertilizer .......................... 23
ratios, seed/fertilizer ........................... 23
reflectors ..........................................7,8
repair parts ......................................... 12
riders .................................................... 3
right-hand, defined ............................. 12
row unit .............................................. 34

S
safety cage .......................................... 5
safety chain .......................................... 3
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scraper ............................................... 36
scrapers ............................................. 68
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scraper, carbide ...........................34,36
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seed cup door .................................... 29
seed firmers .................................37,57
seed flap ......................................37,47
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Slow Moving Vehicle ............................ 7
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soybeans ........................................... 54
specifications ..................................... 58
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speeds ..................................................4
speed, planting ...................................28
spill flap ..............................................24
spring pressure ...................................35
storage ...............................................30
support ...............................................12
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T
T handle .............................................38
T handles ............................................22
tension screw, Keeton ........................37
tire tracks ............................................35
tires ................................................ 5,59
tongue jack .........................................14
torque .................................................60
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transport ................................. 4,19,21
transport lock ......................................17
transport pin, marker ..........................18
treated seed .......................................21
turns .............................................. 6,22

W
WARNING, defined ...............................1
warranty ....................................... 45,71
weight, drill .........................................19
weight, implement ..............................19

Z
Світловідбивач ....................................7
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00 Series ............................................34
113-935A, markers .............................54
121-781A, scraper ..............................56
122-193K, Seed-Lok ..........................57
123-409D, partition .............................56
1300 ................................................... 11
1300 Models ....................................... 11
1300F ................................................. 11
1300F-1610 ........................................ 11
1300F-2175 ........................................ 11
1300F-2606 ........................................ 11
1300-1610 ................................... 11,58

1300-2175 ....................................11,58
1300-2606 ....................................11,58
133-075A, small seeds ...................... 55
133-076A, small seeds ...................... 55
133-077A, small seeds ...................... 55
133-315H, plug .................................. 56
152-314M, manual ............................. 27
152-325M, manual ............................. 27
175-157B, manual ...............................11
175-157M, manual ..............................11
175-157P, manual ...............................11
175-174A, cylinder kit ........................ 57
175-205A, agitator ............................. 54
175-206A, agitator ............................. 54
175-207A, agitator ............................. 54
175-209A, fertilizer ............................. 55
175-210A, fertilizer ............................. 55
175-211A, fertilizer ............................. 55
194-074M, manual ............................. 27
194-209M, manual ............................. 27
20 mph ...........................................4,19
30 km/h ..........................................4,19
7.5 x 20, 4-ply .................................... 59
817-087C, seed plug.......................... 54
817-322C, divider ............................... 55
818-003C, SMV reflector ..................... 7
818-019C, decal ................................... 9
818-045C, decal ................................. 10
818-337C, decal ................................. 10
818-339C, decal ................................. 10
818-398C, decal ................................. 10
818-518C, decal ................................... 8
818-557C, decal ................................... 9
818-583C,decal .................................. 18
818-789C, decal ................................. 10
818-827C, decal ................................. 32
838-265C, reflector .............................. 8
838-266C, reflector .............................. 7
838-267C, reflector .............................. 8
838-467C, decal ................................... 9
890-810C, Keeton .............................. 57
91 ....................................................... 55
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