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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.  

 

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.

Ознайомтеся з наклейками, що містять вказівки з 
техніки безпеки 

▲ Уважно прочитайте розділ "Наклейки з техніки
безпеки" на сторінці 6.

▲ Прочитайте всі інструкції, що містяться на
наклейках.

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

DANGER 

WARNING 

CAUTION 
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Надягайте індивідуальні засоби захисту  
 
Great Plains нагадує про необхідність використовувати 
наступні засоби індивідуального захисту під час 
роботи з хімічними пестицидами або гербіцидами. 
▲ Вологостійкий капелюх з широкими полями  
▲ Вологостійкий фартух . 
▲ Щиток для обличчя, захисні окуляри або 

респіратор, що закриває все обличчя.  
▲ Захисні окуляри з щитками з боків або 

респіратор, що закриває все обличчя, необхідні під 
час роботи або внесення матеріалів у вигляді 
пилу, порошку або гранул або якщо на робітника 
діє розпилений туман. 

▲ Респіратор із змінним патроном, котрий можна 
використовувати для парів пестицидів, якщо 
етикетка матеріалів не вимагає іншого виду 
респіратора. 

▲ Вологостійкі рукавички без підбивки. 
Рекомендуються рукавички з неопрену. 

▲ Робочий /верхній одяг необхідно міняти кожен 
день; якщо є можливість, промити вологостійкі 
частини водою 

▲ Вологостійке взуття або бахіли на взуття  
▲ Не можна носити забруднений одяг. Прати 

захисний одяг та обладнання в воді з милом після 
кожного використання. Особистий одяг слід 
прати окремо від предметів домашнього вжитку. 

▲ Одяг, забруднений певними пестицидами, 
необхідно утилізовувати згідно з державними та 
місцевими правилами. Спеціальні інструкції 
наведені на хімічній етикетці. 

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

▲ Тривалий вплив голосного 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 або утилізовуйте невикористані хімічні 
речовини, як вказано в інструкціях виробника. 
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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.

Використовуйте запобіжний ланцюг 
▲ Використовуйте запобіжний ланцюг, котрий

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

▲ Використовуйте запобіжний ланцюг з
коефіцієнтом міцності, рівним або більшим за 
загальну вагу 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. 

▲ 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 вагою, що перевищує вагу трактора більш ніж в 
1.5 рази. 

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

▲ Не можна розкладати або складати сівалку, коли 
трактор рухається. 

Відключення та зберігання
▲ Опустіть сівалку, поставте трактор на 

стоянкове гальмо, вимкніть двигун і витягніть
ключ із замка запалювання. 

▲ Зафіксуйте сівалку з використанням блоків та
транспортних упорів. 

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

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 вазі 
колеса, котре замінюється.
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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.

▲ Опустіть обладнання, 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 .

▲ Сівалка повинна повністю охолонути. 
▲ 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 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.
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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.

Транспортні наклейки 

818-055C 

Світловідбивач для повільного 
транспортного засобу  
На центральній секції; усього 1  

838-266C 

Червоні відбивачі
Позаду на центральній секції, по одному на 
зовнішніх кутах, усього 2 

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. 
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838-267C 

Денні відбивачі 
Позаду на центральній секції, усього 2 

838-265C 

Жовті відбивачі  
Три відбивачі на кожній боковій секції, по одному 
відбивачу з двох боків центральної секції, усього 8

818-257C 

Транспортний замок в положенні для 
руху по дорозі 
Розташувати над важелем: по дві наклейки зліва 
та справа на кінцевих секціях, дві на центральній 
секції; усього 6  
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818-258C 

Транспортний замок в положенні для 
роботи в полі
Розташувати під важелем: по дві наклейки зліва 
та справа на кінцевих секціях, дві на центральній 
секції; усього 6  

Наклейки с попередженням про 
небезпеку   

818-557C 

Небезпека (іспанською мовою): 
Особи, котрі не розуміють англійську, можуть 
звернутися в компанію за документацією на 
зрозумілій мові 

На дишлі, на зчіпному пристрої; усього 1 

Попереджувальні наклейки 

818-019C 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕВАЖУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА 
ПІДЙОМУ ДИШЛА 
При відчепленні обладнання воно може різко опуститися, що 
приведе до підйому дишла 
Для запобігання серйозним травмам або смерті: 

• Перед підйомом упевніться, обладнання надійно причеплене до 
зчіпного пристрою трактора. 

• Опустіть обладнання на землю ПЕРЕД розчепленням

Попередження: Небезпека переважування 
обладнання та підйому дишла 
На дишлі; усього 1 
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818-045C

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТОЧКА ЗАТИСНЕННЯ АБО НЕБЕЗПЕКА ОБВАЛЕННЯ 
Для запобігання серйозним травмам або смерті від затиснення або 
обвалення: не наближуйтесь до обладнання під час  

• Складання • Підйому
• Розкладання • Опускання

Попередження: Затиснення/обвалення
Зверху на дишлі; усього 1 

818-188C

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕБЕЗПЕКА ВИСОКОЇ ШВИДКОСТІ 
Для запобігання серйозним травмам або смерті: 
• Не можна перевищувати максимальну транспортну
швидкість 20 миль/год. Результатом може бути втрата 
контролю над транспортним засобом/машиною 

Попередження: Швидкість
Зліва на дишлі, усього 1 

818-339C

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НЕБЕЗПЕКА ВІД РІДИНИ ПІД ВИСОКИМ ТИСКОМ 

Для запобігання серйозним травмам або смерті:  
• Скинути тиск з системи перед ремонтом, регулюванням або
від’єднанням 
• Користуватися належними засобами захисту рук та очей
коли шукаєте місця витоку. При підозрі на витік 
використовувати для перевірки лист паперу або картону. 
• Всі компоненти підтримувати в справному стані.

Попередження: Небезпека від рідини 
під високим тиском
Зліва на дишлі; усього 1 
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818-660C 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТРАНСПОРТНІ ЗАМКИ 

Для запобігання травмам або смерті від гідравлічних 
несправностей:  

• Транспортні замки мають бути зафіксовані  на штоці
циліндра (заблоковані) ДО ПОЧАТКУ руху. 

• Зніміть (розблокуйте) транспортні замки  з циліндра ДО
ПОЧАТКУ опускання сівалки. 

Попередження: Транспортні замки
Зверху на дишлі; усього 1 

818-660C 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ТРАНСПОРТНІ ЗАМКИ 

Для запобігання травмам або смерті від гідравлічних 
несправностей:  

• Транспортні замки мають бути зафіксовані  на штоці
циліндра (заблоковані) ДО ПОЧАТКУ руху. 

• Зніміть (розблокуйте) транспортні замки з циліндра ДО
ПОЧАТКУ опускання сівалки. 

Попередження: Транспортні замки
Одна наклейка з кожного боку рами сівалки; усього 2 

838-102C 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для запобігання серйозним травмам або смерті: 
• Будьте уважні, коли підіймаєтеся по сходах або
пересуваєтеся по платформі 
Попередження: Загроза падіння 
Одна наклейка з кожного кінця сівалки; усього 2 
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Наклейки з попередженням

818-078C

- Прочитайте інструкції до початку роботи з сівалкою 
- Витримуйте достатню відстань під час складання та 

розкладання сівалки 
- Витримуйте достатню відстань під час підйому та 

опускання сівалки 
- Кожухи та пристрої безпеки повинні бути на місці 
- Руки та одяг повинні бути на відстані від рухомих 

ланцюгів та зірочок  
- Не можна знаходитися на сівалці під час руху 
- Перед транспортуванням, упевніться, що блокування 

знаходяться в позиції для транспортування  
- Причіпляйте сівалку до трактора перед складанням, 

розкладанням або заповненням насінням 
- Перед технічним обслуговуванням опустіть або 

належним чином закріпіть сівалку опорами  
- Витік гідравлічної рідини може спричинити серйозну 

шкоду 

Увага: загальні інструкції 
На дишлі; усього 1  

818-398C

УВАГА
Щоб уникнути травм від незакріплених транспортних шин: 
Не ставайте на шини і не використовуйте їх у якості сходів. 
Якщо шини не спираються на ґрунт, вони легко обертаються. 
Увага: Шини – не сходи 
Одна на кожній ніжці транспортної вісі; усього 2 

818-398C

УВАГА
Щоб уникнути травм від незакріплених транспортних шин: 
Не ставайте на шини і не використовуйте їх у якості сходів. 
Якщо шини не спираються на ґрунт, вони легко обертаються. 
Увага: Шини – не сходи 
Одна на зовнішній поверхні кожного опорного 
колеса; усього 2 
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838-258C 

УВАГА
Для запобігання травмам та пошкодженню машини від 
неправильного накачування шин або затягування колісних 
болтів: 

• Максимальний тиск в шинах 44 фунти/кв.дюйм.
• Момент затягування колісних болтів 120 фунт-фут.

Увага: Тиск в шинах і моменти 
затягування  
Бокові секції: одна на кожному ободі опорного 
колеса; усього 4 або 0 

848-801C 

УВАГА
Для запобігання травмам та пошкодженню машини від 
неправильного накачування шин або затягування колісних 
болтів: 

• Максимальний тиск в шинах 80 фунтів/кв.дюйм.
• Момент затягування колісних болтів 300 фунт-фут.

Увага: Тиск в шинах і моменти 
затягування  
Центральна секція: одна на кожному ободі 
транспортного колеса; усього 4 або 0 
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Вступ
Great Plains вітає вас із вступом в зростаючу сім’ю 
нових власників виробів компанії. 3-секційна 15-
метрова складана сівалка (3S-5000/F/HD/HDF) 
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
Сівалка 3S-5000/F/HD/HDF – це обладнання для 
сівби, яке тягне трактор, призначене для 
використання в умовах звичайної або мінімальної 
обробки ґрунту. Ця сівалка з трьох секцій має 
робочу ширину 50 футів (15.2 м). Сівалка має 
прямий брус, двох дискові сошники. Диски сошників 
готують ложе для насіння, а висівні трубки, 
змонтовані між дисками, вкладають насіння в 
борозну. Прикочувальні колеса, що йдуть за 
дисками сошників, закривають борозну та 
вимірюють глибину загортання насіння сошником. 
Т-подібна ручка на корпусі сошника слугує для 
налагодження глибини сівби. Норми висіву 
регулюються за допомогою ручки для регулювання 
норми висіву та заміни зірочок. 
3S-5000/F/HD/HDF відрізняється механізмом 
активного гідравлічного притискання на рамах 
сошників. При використанні трактора з гідравлікою з 
закритим центром постійне притискання 
забезпечую рівномірне проникнення сошників в 
нерівний ґрунт. Гідравлічне притискання 
регулюється в одній точці. 

Використання за призначенням 
Сівалка 3S-5000/F/HD/HDF використовується тільки 
для сівби промислових сільськогосподарських 
культур. Не дозволяється модифікувати сівалку для 
використання з іншим обладнанням, крім опцій та 
комплектуючих фірми Great Plains, призначених 
для використання з сівалкою 3S-5000. 

Включені моделі
3S-5000-6010  60 рядів, міжряддя 10 дюймів (25.4 см) 
3S-5000-8075    80 рядів, міжряддя 7.5 дюймів (19.1 см) 
3S-5000-1006  100 рядів, міжряддя 6 дюймів (15.2 см)  
3S-5000F-6010  60 рядів, міжряддя 10 дюймів (25.4 см) 
3S-5000F-8075    80 рядів, міжряддя 7.5 дюймів (19.1 см) 
3S-5000F-1006  100 рядів, міжряддя 6 дюймів (15.2 см)  
3S-5000HD-4810       60 рядів, міжряддя 10 дюймів (25.4 см)  
3S-5000HD-6375       80 рядів, міжряддя 7.5 дюймів (19.1 см)  
3S-5000HD-7806     100 рядів, міжряддя 6 дюймів (15.2 см)  
3S-5000HDF-4810     60 рядів, міжряддя 10 дюймів (25.4 см) 
3S-5000HDF-6375     80 рядів, міжряддя 7.5 дюймів (19.1 см) 
3S-5000HDF-7806   100 рядів, міжряддя 6 дюймів (15.2 см)  

Рисунок 1  
Сівалка 3S-5000/F/HD/HDF 

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. 

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. Схематична роза напрямків показує 
напрямки: догори, донизу, вліво, вправо, вперед, 
назад. 

Параграфи в цьому форматі представляють 
найбільш важливі частини інформації, пов’язані з 
поточною темою. Їх необхідно прочитати та 
виконувати вказівки для безпеки, уникнення 
серйозних пошкоджень обладнання та забезпечення 
бажаних результатів в полі.

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

Група документів 
195-325M    Інструкція з експлуатації (цей документ) 
195-325B    Таблиці норм висіву  
133-322M   Таблиці норм для дрібного насіння 
195-3P5P    Каталог запчастин 

ПРИМІТКА
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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 2 

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 
насінного бункера, як показано на рисунку. 
Запишіть номер моделі та серії вашої сівалки 3S-
5000/F/HD/HDF тут, щоб швидко знайти його у разі 
потреби: 
Номер 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, 
звертайтеся до: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, м. Київ  

пр. Глушкова 1, пав. 167 
+38 044 596-90-50 

Рисунок 2  
Табличка з серійним номером 

info@greatplainsmfg.com.ua
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 Підготовка та налагодження 
Цей розділ допоможе вам підготувати трактор та 
сівалку 3S-5000/F/HD/HDF для використання. 
Необхідно вирівняти сівалку, відрегулювати висоту 
дишла сівалки, щоб вона відповідала висоті 
зчіпного пристрою вашого трактора, приєднати 
гідравліку сівалки до трактора і перевірити, щоб з 
гідравлічної системи було стравлене повітря. 

Налагодження після постачання/ на 
початку сезону
Одразу після постачання, при використанні нового 
трактора та на почату сезону перевірте і виконайте 
наступні процедури, перш ніж переходити до 
щоденних налагоджувальних робіт: 

• Стравіть повітря з гідравлічної системи
(сторінка 60).

• Вирівняйте та виставте секцій (сторінка 17).
• Налаштуйте маркери (сторінка 37)
• Зніміть мастило з зовнішніх частин штоків

циліндрів, якщо мастило було нанесене для
захисту штоків під час останнього зберігання.

Налагодження перед сівбою
Виконайте роботи згідно з контрольним списком, 
перш ніж переходити до щоденних 
налагоджувальних робіт: 
□ Прочитайте та зрозумійте розділ "Важлива

інформація з техніки безпеки" на сторінці 1.
□ Перевірте, щоб всі робочі вузли рухалися

вільно, болти були затягнуті, шплінти
розведені.

□ Перевірте, щоб всі прес-маслянки були на місці
і змащені. Див. "Змащування" на сторінці 68.

□ Перевірте, щоб всі наклейки з правилами
безпеки  та світловідбивачі були розташовані
правильно і були розбірливі. У разі
пошкодження замінити. Див. "Наклейки з
техніки безпеки " на сторінці 6.

□ Підкачайте шини, щоб тиск відповідав
рекомендаціям, та затягніть колісні болти з
вказаним моментом. Див. "Специфікація та
технічні параметри" на сторінці 79.
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Вирівнювання сівалки 

Вирівнювання рами центрального 
бункера
1. Поставте сівалку на чистій рівній поверхні.
2. Підніміть сошники та заблокуйте їх.

Див. рисунок 3 

3. Відпустіть вісім болтів кріплення центрального
бункера , чотири болти з кожної сторони на 
дишлі та змістіть раму центрального бункера 
вбік, щоб вона встала по центру головної рами 
та транспортної вісі. 

Див. рисунок 4 

4. Виміряйте висоту шарнірів рами сошника
центрального бункера  від рівної поверхні 
землі і підніміть низький край рами бункера, щоб 
обидва шарніри рами сошників знаходилися на 
одному рівні над землею. 

5. Затягніть монтажні болти 7/8 дюйма бункера . Рисунок 3  
Монтажні болти центрального бункера 

Рами сошників 
Перевірте, щоб рами сошників знаходилися на 
одному рівні на всій сівалці. Коли сошники повністю 
підняти, верхня частина кріплення сошників має 
відкривати низ труби рами сівалки не менш ніж на 
1/2 дюйма (13 мм). Подальші інструкції див. 
"Просвіт рами сошників" на сторінці 46. 

Рисунок 4 
Вирівнювання рами сошників 

Висота вісі рами 
сошників 



Great Plains Manufacturing, Inc.  |17
_________________________________________________________________________________________________________

2012-08-14 195-325M-UKR 

Регулювання бункерів бокових секцій 
1. Поставте упори перед опорними колесами

бокових секцій. 

Див. рисунок 5 

2. Протягніть сівалку вперед на блоки, щоб рами
бокових секцій відтягнулись назад. Тягніть 
вперед, доки стопорні болти не будуть щільно 
притиснуті до брусів сошників. 

Див. рисунок 6 

3. Перевірте належне вирівнювання, для цього
протягніть шнур через задню частину сівалки до 
зовнішніх країв бокових секцій. Зовнішні краї 
бункерів вирівняні належним чином, коли вони 
знаходяться перед внутрішніми краями на1 дюйм 
– 1 1/4 дюйма (25 - 32 мм).

4. Для регулювання вирівнювання бункерів
вкоротіть або подовжте стопорні болти, щоб
змінити контактну точку з брусами сошників.
Вкручуйте або викручуйте стопорні болти, щоб
зовнішні краї бункерів були розташовані  на 1 – 1
1/4 дюйма (25 - 32 мм) перед внутрішніми
краями.

Рисунок 5  
Розташування стопорних болтів 

Рисунок 6  
Вимірювання для регулювання бункерів бокових секцій 

Висота бруса сошників 
Висота бруса сошників регулюється на заводі, 
зазвичай її не треба регулювати. Якщо видно, що 
брус для сошників не рівний, див. розділ 
"Регулювання висоти бруса сошників" на сторінці 
44. 

Стопорний болт 

1 – 1 1/4 дюйма 

Тримач шнура Тримач шнура Лінія шнура 
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Регулювання приводного вала  
Після правильного вирівнювання бункерів бокових 
секцій необхідно відрегулювати приводний вал, 
щоб пара роз’єднувальних кулачків повністю 
увійшла в зчеплення і була концентричною. 
Шестигранні приводні вали 7/8 дюймів (19 мм), 
котрі тримають кулачки муфти, не повинні 
торкатися один одного, якщо бункери бокових 
секцій належно вирівняні і прилягають до 
стопорів. 
1. Поставте блок 4x4 дюйми або подібний перед

опорними колесами бокових секцій і потягніть
сівалку вперед або штовхайте рами бункерів
бокових секцій назад, щоб брус сошників
щільно прилягав до стопорних болтів брусу
сошників на рамі центрального бункера.

Див. рисунок 8 

2. Для вертикального вирівнювання кулачків
муфти відпустіть два болти 5/8 дюйма  з
задньої сторони регулювальної скоби .
Перемістіть скобу в потрібному напрямку
(догори або вниз).

Рисунок 7  
Приводний вал, вертикальне регулювання 
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Див. рисунок 8 
3. Щоб вирівняти кулачки муфти в передньо-

задньому напрямку, відпустіть два каретні болти 
1/2 дюйма  та зсунути роз’єднувальну муфту  в 
потрібному напрямку. 

4. Для регулювання кулачків муфти, щоб вони
повністю зчепилися, відвернути два каретні болти 
½ дюйма  та змістіть роз’єднувальну муфту , 
щоб кулачки на нерухомій половині муфти 
повністю стикалися з кулачками на половині муфти 
з пружиною, не стискаючи пружину муфти. 

Рисунок 8  
Приводний вал, вертикальне регулювання 

Див. рисунок 9 

Примітка: Між двома шестигранними валами 7/8 
дюйма (19 мм)   повинна бути відстань 
1/8 дюйма (3,2 мм), коли кулачки муфти 
повністю з’єднані. 

Рисунок 9  
Шестигранні вали 

1/8 дюйма 
(3.2 мм)
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Причіплювання трактора до сівалки 

Загроза защемлення:
Забороняється стояти або простягати частини 
тіла між сівалкою та трактором, коли він 
рухається. Можна отримати важкі або 
смертельні травми через защемлення між 
трактором та сівалкою. Перш ніж 
встановлювати  шворінь зчеплення, зупиніть 
двигун трактора та поставте його на 
паркувальні гальма. 

Небезпека при транспортуванні:
Ця сівалка може мати позитивне або негативне 
перевішування на дишлі, внаслідок чого палець під 
час транспортування може вискочити. Щоб 
запобігти серйозним травмам або смерті 
внаслідок аварії на дорозі, необхідно завжди 
користуватися зчіпними пристроями або 
тяговою сергою з пальцем з фіксатром. 

1. Виберіть таку зчіпку для сівалки, котра сумісна
із зчіпним пристроєм трактора.
У сівалок 3S-5000/F/HD/HDF є три можливі
варіанти зчіпок:
• тягова серга,
• зчіпка з однією пластиною і малим отвором
• зчіпка з однією пластиною і великим

отвором.

Тягова серга використовується, коли трактор має 
зчіпний брус з одним хвостовиком. Зчіпка з однією 
пластиною використовується для тракторів із 
тяговою сергою. Необхідно завжди користуватися 
пальцем з фіксатором, розмір котрого відповідає 
отвору в зчіпному пристрої. 

НЕБЕЗПЕКА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Регулювання зчіпки сівалки 
Див. рисунок 10 та рисунок 11

Загроза защемлення:

Можна отримати важкі або смертельні травми 

через защемлення між трактором та сівалкою. 

Забороняється стояти або простягати частини тіла 

між машинами під час зчеплення. Перш ніж 

встановлювати  шворінь зчеплення, зупиніть двигун 

трактора та поставте його на паркувальні гальма. 

2. Для регулювання зчіпки сівалки по висоті
зчіпного пристрою трактора встановіть
домкрат дишла збоку на дишлі. За допомогою
домкрату підніміть дишло сівалки, щоб нижній
отвір для кріплення зчіпки знаходився на
висоті 18 дюймів над землею.

Примітка: Коли сівалку причіплюють до різних 
тракторів, перевірте висоту зчіпних 
пристроїв тракторів. Якщо висоти різні, 
відповідно відрегулюйте висоту зчіпки. 

3. Міцно закріпіть запобіжний ланцюг на
кріпленні трактора достатньої потужності, щоб
тягти сівалку.

4. Домкрат зберігайте зверху на дишлі.
5. З’єднайте електричний штекер сівалки з

розеткою на сім контактів на тракторі. Якщо
трактор не обладнаний розеткою на
сімконтактів, зв’яжіться з дилером для її
монтажу.

Рисунок 10  
Домкрат в положенні для підйому 

Рисунок 11  
Висота зчіпки 

Висота зчіпки в різних позиціях  Правильна висота дишла 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Під’єднання гідравлічних шлангів 

Небезпека від рідини під високим тиском: 
Скиньте тиск з системи перед ремонтом, 
регулюванням або від’єднанням гідравлічних ліній. 
Рідина, що витікає під високим тиском,має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричиняти серйозні травми. 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.  

Для роботи на тракторах, що мають гідравлічну 
систему з відкритим центром, або на тракторах з 
гідравлічними насосами з фіксованим робочим 
об’ємом, необхідно становити комплект Great 
Plains номер за каталогом 194-143A. Якщо ви не 
знаєте, яка гідравлічна система у вашому 
тракторі, зверніться до дилера компанії з 
виробництва тракторів. 

Див. рисунок 12 
Гідравлічні шланги Great Plains мають кольорове 
кодування на ручках, щоб правильно під’єднати 
шланги до виходів трактора. Шланги, що 
з’єднуються з одним виходом, позначені одним 
кольором. 

Кольорове кодування на ручках шлангів 
Колір  Гідравлічна функція  
Червоний  Циліндри підйому сошників  
Синій  Циліндри підйому для 

транспортування  
Сірий  Циліндри складення  
Зелений  Циліндри маркерів  
Щоб розрізняти шланги одного гідравлічного 
контуру, див. символи на ручках. Шланги з 
символом витягнутого циліндра приєднуються  з 
боку основи циліндра. Шланги з символом 
втягнутого циліндра приєднуються з боку штоку 
циліндра. 

1. Приєднайте шланги для підйому сошників до 
контуру, призначеного для управління 
гідромотором. 

2. Приєднайте шланги для підйому в 
транспортне положення до виходу на 
тракторі. 

3.  Приєднайте шланги складання до виходу на 
тракторі. 

Примітка: Якщо на тракторі є лише два виходи, 
необхідно встановити подвійний селекторний 
клапан для контурів підйому в транспортне 
положення та підйому сошників. Див. 
"Гідравлічний комплект з двома виходами" на 
сторінці 78. 

Рисунок 12  
Ручки шлангів з кольоровим кодуванням 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПРИМІТКА 
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 Інструкції з експлуатації 
Цей розділ  включає робочі процедури. Досвід, 
знання машини та наведена далі інформація 
допоможуть вам працювати ефективно, 
використовуючи найкращі методи роботи. Під час 
роботи з сільськогосподарськими машинами 
завжди виконуйте правила техніки безпеки. 

Контрольний лист перед 
початком роботи 
Виконайте наступні перевірки, перш ніж 
транспортувати сівалку 3S-5000/F/HD/HDF на поле.
□ Уважно прочитайте розділ "Важлива інформація

з техніки безпеки" на сторінці 1.
□ Змастіть сівалку, як вказано в розділі

"Змащування" на сторінці 68.
□ Перевірте тиск в усіх шинах. Див. "Специфікація

та параметри" на сторінці 79.
□ Перевірте всі болти, штирі та кріплення. Момент

затягування показаний в "Таблиця моментів
затягування" на сторінці 84.

□ Перевірте деталі сівалки на зношення або
пошкодження. Відремонтуйте або замініть їх
перед виходом у поле.

□ Перевірте гідравлічні шланги, з’єднання і
циліндри, на наявність витоку. Відремонтуйте
або замініть перед виходом у поле.

□ Виконуйте всі сервісні роботи на початку сезону
та щоденні роботи, наведені в розділі "Технічне
обслуговування" на сторінці 59.

Небезпека від рідини під високим тиском:
Скиньте тиск з системи 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. Рідина, що 
витікає під високим тиском, має достатню силу, 
щоб проникати через шкіру і спричиняти серйозні 
травми. У разі травми негайно заверніться по  
медичну допомогу до лікаря, що має досвід з 
такими видами травм.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Складання

Загроза защемлення:
Сторонні особи можуть бути травмовані під час 
складання сівалки між бункерами та дишлем сівалки. 
Щоб запобігти серйозним травмам або смерті, 
сторонні особи не повинні знаходитися поряд з 
сівалкою під час роботи. 

1. Поставте трактор та сівалку на рівному
майданчику, трансмісія трактора в положенні
для паркування. Для складання сівалки
необхідний вільний простір.

2. Складіть маркери.

Див. рисунок 13
3. Поставте ручки блокування сошників в

положення для руху по дорозі і повністю 
підніміть сошники. 

Примітка: Ручки блокування сошників мають 
пружини, їх можна встановити в 
положення ROAD (дорога), коли 
сошники підняті або опущені, але 
заблокуються вони тільки тоді, коли 
сошники повністю підняті. На кожній 
секції сівалки є по дві ручки блокування 
(усього шість). 

4. Упевніться, що циліндри підйому/опускання та
циліндр підйому переднього бункера повністю
втягнуті.

5. Повільно подавайте оливу в штокову
порожнину циліндрів складання. Повністю
складіть рами бокових секцій, щоб опорні
колеса обох бокових секцій лягли на дишло.

6. Подавайте оливу в контур підйому/опускання,
доки циліндри підйому/опускання та циліндр
підйому переднього бункера не будуть
витягнуті повністю і сівалка не буде повністю
піднята.

Див. рисунок 14 та рисунок15
7. Проверніть транспортні замки і встановіть їх на

штоки обох циліндрів підйому/опускання та 
циліндра підйому переднього бункера. 

Профілі залишаться в такому положенні, коли 
циліндри натиснуть на профілі.

8. Трохи втягніть циліндри підйому/опускання,
щоб вони спирались на транспортні замки.

9. Перед транспортуванням перевірте, щоб
гідравлічні циліндри надійно тримали
транспортні замки.

Рисунок 13  
Блокування сошників 

Рисунок 14  
Транспортний замок циліндра підйому/опускання 

Рисунок 15  
Транспортний замок циліндра підйому переднього 

бункера 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПРИМІТКА 
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Розкладання

Загроза защемлення:
Сторонні особи можуть бути травмовані під час 
складання сівалки між бункерами та дишлем сівалки. 
Щоб запобігти серйозним травмам або смерті, 
сторонні особи не повинні знаходитися поряд з 
сівалкою під час роботи. 

1. Поставте трактор та сівалку на рівному
майданчику, трансмісія трактора в положенні
для паркування. Для розкладання сівалки
необхідний вільний простір.

2. Подайте оливу в контур підйому/опускання,
щоб циліндри підйому в транспортне
положення та циліндр підйому переднього
бункера повністю витягнулися, а сівалка була
повністю піднята.

Див. рисунок 16 та рисунок 17
3. Проверніть транспортні замки штоків циліндрів

підйому/опускання та циліндра підйому
переднього бункера.

4. Повністю втягніть циліндри підйому/опускання
та підйому переднього бункера.

5. Повільно подавайте оливу в контур складання
на основу циліндра. Розкладіть рами бокових
секцій, витягуючи циліндри складання повністю.

Див. рисунок 18
6. Поставте ручки блокування сошників в

положення FIELD (поле).
7. Повністю підніміть сошники, щоб деактивувати

блокування сошників.

Примітка: Ручки блокування сошників мають 
пружини, їх можна встановити в 
положення FIELD (поле), коли сошники 
підняті або опущені, але заблокуються 
вони тільки тоді, коли сошники повністю 
підняті. На кожній секції сівалки є по дві 
ручки блокування (усього шість). 

Швидкий огляд складання та 
розкладання 

Щоб скласти сівалку 

1. Складіть маркери.
2. Підніміть сошники.
3. Складіть сівалку.
4. Витягніть циліндри підйому/опускання та

циліндр підйому переднього бункера.
5. Заблокуйте циліндри підйому/опускання та

циліндр підйому переднього бункера.
Щоб розкласти сівалку 

1. Повністю витягніть циліндри
підйому/опускання та циліндр підйому
переднього бункера.

2. Розблокуйте циліндри підйому/опускання та
циліндр підйому переднього бункера.

3. Втягніть циліндри підйому/опускання та
циліндр підйому переднього бункера.

4. Розкладіть сівалку.
5. Опустіть сошники.

Рисунок 16  
Транспортні замки циліндра підйому/опускання 

Рисунок 17  
Транспортні замки циліндра підйому переднього 

бункера 

Рисунок 18  
Розблокування сошників 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Налаштування байпасного клапану 

Див. рисунок 19 

Байпасний клапан встановлений в контур 
притискання сошників. Тракторам з гідравлікою із 
закритим центром з регулюванням від 
навантаження байпасний клапан необхідний для 
захисту гідравлічної системи трактора. 
Якщо ви не впевнені, який тип гідравлічної системи 
на вашому тракторі, зв’яжіться з виробником 
тракторів. 

Трактор з гідравлікою з відкритим центром 
Закрийте байпасний клапан повертанням ручки до 
упору за годинниковою стрілкою, щоб зовсім не 
було потоку оливи. Працюйте з сівалкою тільки з 
закритим байпасним клапаном. 

Трактор з гідравлікою з закритим центром і 
компенсацією по тиску  
Закрийте байпасний клапан повертанням ручки до 
упору за годинниковою стрілкою, щоб зовсім не 
було потоку оливи. Працюйте з сівалкою тільки з 
закритим байпасним клапаном. 

Трактор з гідравлікою з закритим центром і 
регулюванням залежно від навантаження або 
компенсацією по тиску і потоку (PFC)  

Ризик пошкодження обладнання: 

Робота з пошкодженим байпасним клапаном на 
тракторах з гідравлікою з регулюванням залежно 
від навантаження може спричинити значні 
пошкодження трактора. 

1. Закрийте байпасний клапан повертанням ручки 
до упору за годинниковою стрілкою, щоб зовсім 
не було потоку оливи.  

2. При роботі двигуна на половині потужності, 
відрегулюйте регулятор потоку на тракторі так, 
щоб сошники підіймалися і опускалися з 
помірною швидкістю. Для подальших етапів  
регулювання трактор повинен працювати на 
половині потужності. 

Примітка: Чим швидше підіймаються та 
опускаються сошники, тим більше 
вірогідність перегріву оливи, 
передчасного зношення та пошкодження 
трактора. 

3. Включіть гідравліку трактора та опустіть сошники. 
Заблокуйте важіль гідравліки для постійної подачі. 

Рисунок 19  
Байпасний клапан 

ПРИМІТКА 
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Див. рисунок 20 
4. Відрегулюйте клапани регулювання тиску на

сівалці для притискання сошників так, щоб 
манометри показували 1800 фунтів/кв.дюйм. 

5. Спостерігайте за манометрами на сівалці,
повільно повертаючи ручку на байпасному 
клапані проти годинникової стрілки. 
Відрегулюйте байпасний клапан так, щоб 
стрілки на манометрах тільки почали зсуватися 
вниз від 1800 фунтів/кв.дюйм. Заблокуйте 
байпасний клапан в цьому положенні. (Див. 
також примітку нижче.) 

6. Відрегулюйте клапани регулювання тиску на
сівалці до потрібного рівня притискання 
сошників, як вказано в розділі "Для роботи
сівалки з постійним притисканням сошників 
необхідна активна гідравлічна система. 
Активна гідравлічна система вимагає 
трактора з гідравлікою з закритим центром 
або з компенсацією по тиску і потоку, де 
потік створюється гідравлічним насосом з 
перемінним робочим об’ємом. (Якщо ви не 
знаєте, до якого типу належить гідравліка 
вашого трактора, зв’яжіться з 
постачальником трактора.)" на сторінці 47. 

Примітка: Чим вище тиск на байпасному клапані, 
тим сильніше нагрівання оливи та 
передчасне зношення і пошкодження 
трактора. В той же час для належної 
роботи сошників байпасний клапан має 
бути відрегульований не менш ніж на 
300 фунтів/кв.дюйм вище налаштування 
тиску притискання сошників, коли 
трактор працює на половині потужності. 
Тому слід налаштувати байпасний 
клапан на як можна нижчий тиск, але в 
той же час тиск має бути мін. на 300 
фунтів/кв.дюйм вище тиску притискання 
сошників. 

1800 фунтів/кв.дюйм – це хороша стартова 
відмітка для регулювання байпасного клапану, 
але якщо ви завжди працюєте з низьким 
притисканням сошників сівалки, можна 
встановити байпасний клапан менш ніж на 1800 
фунтів/кв.дюйм. Якщо сівалка завжди працює з 
дуже сильним притисканням сошників, може 
знадобитися налаштування байпасного клапана 
більш ніж на 1800 фунтів/кв.дюйм. 

Рисунок 20 
Клапани управління притискання сошників 

Блокувальний диск 

Ручка для 
регулювання 
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Управління сошниками
Сошники підіймаються та опускаються власним 
гідравлічним контуром. При використанні з 
активною гідравлічною системою на сошники діє 
постійна гідравлічна сила притискання для 
рівномірного проникнення в ґрунт сошників всієї 
сівалки. Для управління сошниками з постійною 
гідравлічною потужністю, необхідно приєднувати 
шланги підйому сошників до контуру, 
призначеного для управління гідромотором. 
Щоб забезпечити належну роботу сошників в 
плаваючому положенні, гідравлічний контур 
сошників має отримувати живлення від активної 
гідравлічної системи. Активна гідравлічна система 
потребує трактора з гідравлікою з закритим 
центром  або з компенсацією по тиску і потоку, яка 
отримує живлення від гідравлічного насоса з 
перемінним робочим об’ємом. 
Для роботи сівалки від гідравліки трактора з 
відкритим центром або на тракторах з 
гідравлічними насосами з постійним робочим 
об’ємом, необхідно встановити комплект Great 
Plains, номер за каталогом 194-143A. Зв’яжіться з 
дилером Great Plains для отримання інформації 
про замовлення. 
Якщо ви не знаєте, яка гідравлічна система 
встановлена на вашому тракторі, зв’яжіться з 
постачальником трактора. 
Докладніше про регулювання сошників див. 
інструкції, починаючи з сторінки 46. 

Загроза защемлення:
Можна отримати важкі або смертельні травми 

через защемлення між рамою сівалки та сошниками 

при їх підйомі. Перш ніж регулювати або 

обслуговувати сошники, слід зупинити двигун 

трактора, поставити його на паркувальні гальма і 

витягти ключ. Під час роботи сівалки поряд з нею не 

повинні знаходитися сторонні особи.  

Небезпека від рідини під високим тиском:
Рідина, що витікає під високим тиском, має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Запобігайте 
небезпеці, скинувши тиск з системи 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. Рідину, що потрапила під 
шкіру, необхідно видалити хірургічним шляхом у 
найближчі години,  бо наслідком може бути 
гангрена.  

НЕБЕЗПЕКА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Активна гідравлічна система

Ризик пошкодження обладнання: 
При агрегатуванні сівалки 3S-5000 з трактором 
з гідравлікою з регулюванням залежною від 
навантаження, необхідний байпасний клапан. 
Відсутність байпасного клапана може 
призвести до сильного пошкодження трактора. 
Перш ніж регулювати притискання сошників, 
відрегулюйте байпасний клапан, як пояснюється 
в розділі "Регулювання байпасного клапану" на 
сторінці 26. 

1. Заблокуйте гідравлічний важіль в положенні
вперед під час роботи в полі, щоб забезпечити
постійний гідравлічний потік на сошники.

Трактори John Deere з Sound-Gard™:
Використовуйте защіпку важеля, номер за 
каталогом John Deere R52667, щоб заблокувати 
важіль в положенні вперед. Зв’яжіться з 
постачальником трактора щоб придбати і 
встановити затискач. 
Трактори John Deere серії 7000:
Поверніть фіксатор клапана в положення для 
гідромотора, щоб заблокувати важіль в положенні 
вперед. 
Трактори John Deere серії 8000:
Встановіть таймер на безперервну роботу. Важіль 
зсуньте вперед, щоб заскочив фіксатор. 
Трактори Case-IH Magnum:
Заблокуйте важіль в положенні вперед, в 
положенні фіксації. Можливо, ви будете змушені 
підняти тиск фіксатора до максимального 
значення. Не можна прив’язувати важіль в 
положенні фіксації ременем. Зв’яжіться з 
постачальником трактора, щоб з’ясувати 
особливості гідравлічної системи. 
Інші трактори:
Заблокуйте важіль в положенні вперед, в 
положенні фіксації. Можливо, ви будете змушені 
підняти тиск фіксатора до максимального 
значення або використовувати механічний 
фіксатор для утримання важеля в передньому 
положенні. Зв’яжіться з постачальником трактора, 
щоб з’ясувати належні заходи забезпечення 
постійного потоку на сошники. 

Див. рисунок 21 
2. Коли гідравлічний важіль трактора
заблокований в передньому положенні та 
сошники в положенні для роботи в полі, задайте 
притискання ручкою для налаштування. 
Спостерігайте за манометром та відрегулюйте 
потрібний тиск на сошники. Є один клапан 
регулювання тиску для сошників на центральній 
секції та один для сошників на бокових секціях 
сівалки. 

Примітка: Повертайте ручку за годинниковою 
стрілкою для збільшення тиску і проти 
годинникової стрілки для зменшення 
тиску. 

3. Коли тиск відрегульований, заблокуйте кожну
ручку стопорним диском.

Рисунок 21  
Клапани регулювання тиску 

4. В деяких типових випадках тиск на
центральній секції встановлюється дещо
вищим, ніж на бокових секціях, щоб
компенсувати додаткове ущільнення ґрунту
від транспортних шин сівалки та шин
трактора. Рекомендований діапазон тиску для
сівалки – від 200 фунтів/кв.дюйм до 1600
фунтів/кв.дюйм.

Для сівалок без маркерів: Налаштування 
притискання сошників вище 1600 фунтів/кв.дюйм 
буде піднімати привідні колеса над землею, коли 
насіннєвий бункер пустий, що призводитиме до 
пропусків та поганого дозування насіння. 
Для сівалок з маркерами: Налаштування 
притискання сошників вище 2300 фунтів/кв.дюйм 
буде піднімати привідні колеса над землею, коли 
насіннєвий бункер пустий, що призводитиме до 
пропусків та поганого дозування насіння. 

5. Докладніша інформація про регулювання
гідравлічного притискання міститься в розділі
"Гідравлічне притискання всіх сошників"
на сторінці 46.

Під час роботи обов’язково піднімайте сошники 
перед поворотами. Ніколи не рухайтеся заднім 
ходом і не робіть різкі повороти, коли сошники в 
ґрунті. Це може призвести до забиття сошників і 
пошкодження обладнання. 

Ручка для 
регулювання 

Блокувальний 
диск  

ПРИМІТКА
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Гідравлічна система з пріоритетним 
потоком 
На деяких тракторах з гідравлікою з управлінням 
залежно від навантаження контур #1 може 
приймати майже 100 відсотків наявного 
гідравлічного потоку. Коли сошники або маркери 
приєднані до контуру #1, інші контури 
залишаються без оливи, і всі інші функції не 
діють. 
Для  одночасної роботи маркерів та постійного 
притискання сошників сошники слід підключати до 
контуру #2, а маркери – до контуру #3. 

Неактивна гідравлічна система 
Для роботи сівалки з гідравлікою з відкритим 
центром або гідравлічними насосами з постійним 
робочим об’ємом необхідний комплект Great 
Plains, номер за каталогом 194-143A. Після 
монтажу цього комплекту виконайте наступні 
інструкції для управління сошниками. 
1. Опустіть рами сошників, натискаючи вперед

гідравлічний важіль трактора. Тимчасово 
зафіксуйте важіль в цьому положенні для 
регулювання притискання сошників. 

Див. рисунок 22 
2. Коли гідравлічний важіль трактора

заблокований в передньому положенні,
задайте тиск ручкою для налаштування.
Спостерігайте за манометром та встановіть
необхідний тиск на сошники. Є один клапан
регулювання тиску сошників на центральній
секції та один для сошників на бокових секціях
сівалки.

Примітка: Повертайте ручку за годинниковою 
стрілкою для збільшення тиску та проти 
годинникової стрілки для зменшення 
тиску. 

3. Коли тиск відрегульований, заблокуйте кожну
ручку стопорним диском.

4. Коли притискання сошників відрегульоване,
поверніть гідравлічний важіль трактора в
нейтральне положення. Вибраний тиск
зберігатиметься, та рами сошників
залишатимуться зафіксованими в такому
положенні.

Ризик пошкодження трактора: 
Трактори з гідравлікою з відкритим центром та 
з насосами з постійним робочим об’ємом не 
призначені для постійного постачання оливи на 
виходи трактора. Фіксація гідравлічного важеля 
в передній позиції на цих тракторах може 
призводити до перегрівання гідравлічної оливи 
та пошкодження трактора. Після 
налаштування притискання сошників завжди 
повертайте гідравлічний важіль в нейтральне 
положення.

Примітка: На деяких тракторах з позитивним 
дистанційним гідравлічним управлінням 
може спостерігатися незначне підвищення 
показників манометрів, коли важіль 
управління трактора повертається в 
нейтральне положення. При чина цього – 
зустрічний тиск на циліндрах сошників, на 
нього не слід зважати. Чистий робочий тиск 
на циліндрах сошників утримується на тому 
рівні, котрий був вибраний, коли важіль 
управління трактора знаходився в 
положенні «вперед», а не на підвищеному 
рівні, котрий показують манометри. Це 
видно, якщо повернути важіль трактора в 
переднє положення. 

Рисунок 22  
Клапани регулювання тиску 

Під час роботи: 
• Кожного разу, коли опускаються сошники,
встановіть гідравлічний важіль управління на 
тракторі в положення вперед на кілька секунд, щоб 
в контур сошників потрапила олива, далі поверніть 
важіль в нейтральне положення. Трактор і сівалка 
мають знаходитися на рівному майданчику, коли 
важіль трактора повертається в нейтральне 
положення. 
• Коли робота ведеться на нерівній місцевості,
коли потрібна активна гідравліка для забезпечення 
рівномірного проникнення кожного сошника в ґрунт, 
перемістіть гідравлічний важіль трактора вперед. 
Коли ви повертаєтеся на рівний ґрунт, поверніть 
важіль в нейтральне положення. Не можна 
активувати гідравлічний важіль трактора більш ніж 
на 20 секунд поспіль, один раз кожні 2 хвилини. 
Зачекайте, коли трактор та сівалка будуть на 
рівному ґрунті, перш ніж повертати важіль в 
нейтральне положення. На рівному ґрунті можна 
перемістити гідравлічний важіль трактора вперед в 
будь-який момент, щоб упевнитися, що 
встановлений тиск витримується та відновити тиск 
в системі. 
• Перед поворотами завжди піднімайте сошники.
Забороняється рухатися заднім ходом або різко 
повертати трактор, коли сошники в ґрунті. Це може 
приводити до забиття сошників та пошкодження 
обладнання. 

Блокувальний диск 
Ручка для 
регулювання 

ПРИМІТКА
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Глибина сошників 
Коли тиск сошників встановлений на активній або 
неактивній гідравлічній системі, задайте глибину 
загортання насіння сошником шляхом регулювання 
висоти прикочувальних коліс. 

Див. рисунок 23 

1. Для регулювання трохи підніміть сошники.
2. Підніміть та перемістіть Т-подібні ручки зверху

сошників.
• для меншої глибини загортання насіння

перемістіть Т-подібні ручки в напрямку
сівалки.

• для більшої глибини загортання насіння
перемістіть Т-подібні ручки в напрямку від
сівалки.

3. Відрегулюйте всі прикочувальні колеса на
однакову висоту.

Рисунок 23  
Регулювання прикочувального колеса 

Збільшити 
глибину 

Зменшити глибину 

Регулювання 
глибини 
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Підйом та опускання сошників 

Негативна вага: Підйом сошників на розкладеній не 
причепленій сівалці призводить до раптового підйому 
дишла, що може спричинити серйозні травми або 
смерть. Перш ніж піднімати сошники або розкладати 
сівалку, упевніться, що сівалка надійно причеплена до 
зчіпного пристрою трактора та що запобіжний 
ланцюг надійно закріплений на тракторі. 

Проміжні рами сошників знаходяться на відповідному 
гідравлічному контурі. Сошники піднімаються та 
опускаються незалежно від рами сівалки (котра 
піднімається та опускається через контур 
підйому/опускання). 
Коли сошники опущені, контур сошників використовує 
постійну гідравлічну потужність для регулювання 
притискання. Для роботи з постійною гідравлічною 
потужністю приєднайте контур підйому сошників до 
гідравлічного контуру #1 або контуру, призначеного для 
управління ГІДРОМОТОРОМ. На багатьох тракторах з 
гідравлікою З ЗАКРИТИМ ЦЕНТРОМ або З 
КОМПЕНСАЦІЄЮ ПО ТИСКУ І ПОТОКУ контур #1 
призначений для подавання постійної гідравлічної 
потужності до під’єднаних споживачів. 
На стандартній сівалці 3S-5000/F/HD/HDF сошники 
піднімаються та опускаються всі одразу важелем з 
кабіни трактора. Якщо встановлена опція «Point Row», 
можна піднімати та опускати кожну секцію незалежно, 
вимикачами на модулі управління рядками в кабіні 
трактора. 
Якщо встановлений комплект для переобладнання на 
два виходи, перехід від підйому сошників до підйому 
сівалки в транспортне положення забезпечується 
селекторним клапаном, що розташований поряд з 
зчіпкою. Під час роботи в полі цей клапан 
встановлюється в положення для підйому сошників. 

Блокування сошників 
Сошники необхідно заблокувати в піднятій позиції для 
транспортування або в робочій позиції. 

Примітка: Ручки блокування сошників можна 
пересувати, коли сошники підняті або 
опущені, але блокування активується тільки 
тоді, коли сошники повністю підняті, і 
деактивується, коли вони повністю опущені. 
На кожній секції сівалки є по дві ручки. 

Блокування сошників 

Див. рисунок 24 
1. Розташуйте ручки блокування сошників в положенні 

ROAD (дорога). 
2. Підніміть сошники повністю. 

Розблокування сошників 

Див. рисунок 25 
1. Розташуйте ручки блокування сошників в положенні 

FIELD (поле). 
2. Підніміть сошники повністю. 

Рисунок 24  
Блокування сошників 

Рисунок 25  
Розблокування сошників 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Завантаження матеріалів 
Насіння можна завантажити на полі або перед 
транспортуванням. Якщо сівалка повністю 
завантажена щільним насінням, вона може важити 
додатково 9507 фунтів (4312 кг). Цю вагу необхідно 
включати в розрахунки потужності трактора. 
Сівалка має бути причепленою для завантаження 
насіння. Головна рама може бути піднята або 
опущена. Коли вона опущена, платформи 
знаходяться ближче до землі, і для завантаження 
насіння з мішків вручну необхідно менше зусиль. 
Якщо сівалка має сходи, опустіть їх. 

Завантаження головного насіннєвого 
бункера 
1. Перевірте, щоб дверцята всіх висівних апаратів

були встановлені в потрібне положення залежно
від розміру насіння, а не в положення для
очищення. Див. "Положення дверцят корпуса
висівного апарата" на сторінці 43. Якщо насіння 
завантажується до транспортування, встановіть
дверцята в положення 1 (найменше насіння).

2. Встановіть або видаліть опційні заглушки
висівного апарата залежно від потрібного
міжряддя. Див. "Заглушки висівного апарата
(головний насіннєвий бункер)" на сторінці 77.
Якщо насіння завантажується перед
транспортуванням, а калібрування ще не
виконувалося, встановіть ручку норми висіву на
0. В положенні 0, з дверцятами в положенні 1
насіння не буде висипатися під час 
транспортування. 

3. Якщо насіння завантажується перед
транспортуванням, а калібрування ще не
виконувалося, встановіть ручку норми висіву на
0. В положенні 0, з дверцятами в положенні 1
насіння не буде висипатися під час 
транспортування. 

4. На моделях сівалок з можливістю внесення
добрив:

• Перевірте, щоб перегородка бункера була
встановлена в потрібному положенні (окремі
відділення або весь бункер заповнений
насінням). Див. "Відділення для
завантаження добрив" на сторінці 34.

• Якщо висів відбувається тільки з переднього
відділення (насіння), відкиньте верхній
відкидний щиток назад, щоб запобігти
потраплянню насіння в відділення для
добрив. Див. "Відділення для
завантаження добрив" на сторінці 34.

5. Вживайте всіх заходів безпеки, якщо насіння
попередньо оброблене.

6. Завантажуйте насіннєві бункери рівномірно.
7. Для зниження зношення зніміть привідні ланцюги

головного вала бункерів для дрібного насіння.

Можлива загроза в зв’язку з 
сільськогосподарськими хімікатами:
Вживайте всіх необхідних заходів безпеки, коли 
завантажуєте пильне насіння, оброблене 
насіння або добрива. 

Завантаження бункерів для дрібного 
насіння 
1. Якщо насіння завантажується перед

транспортуванням, а калібрування ще не
виконувалося, встановіть ручку норми
висівання на 0. В положенні 0, з дверцятами в
положенні 1 насіння не буде висипатися під час
транспортування.

2. Вживайте всіх необхідних заходів безпеки,
якщо насіння оброблене.

3. Завантажуйте насіннєві бункери рівномірно.
4. Для зниження зношення зніміть привідні

ланцюги головного вала бункерів для насіння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Робота з бункером для добрив 
Сівалка 3S-5000/F/HD/HDF оснащена відділенням 
для добрив, тому можна висівати насіння та 
вносити добрива за один прохід. В бункер для 
добрив можна засипати тільки сухі гранульовані 
добрива. 
1. Із відділення для добрив видаліть всі залишки

насіння та сміття.
2. Відрегулюйте потрібні розміри відділення для

насіння та добрив. Сівалка 3S-5000 оснащена
стандартними розділювачами, котрі розділяють
насіннєві бункери на дві частини - 60 відсотків
насіння та 40 відсотків добрив. Якщо ваша
сівалка оснащена опційними розділювачами, ви
можете змінювати співвідношення насіння та
добрив.

3. Калібрування норми внесення добрив
виконується згідно з поясненнями Інструкції з
норм висіву 195-325B.

Відділення для завантаження добрив 

Див. рисунок 26 

4. Перевірте, щоб всі дверцята для очищення
відділення для добрив були надійно закриті, як 
показано на рисунку. Закрийте всі засувки, перш 
ніж завантажувати добрива. 

Див. рисунок 27 

5. Перевірте, щоб відкидний щиток насіння/добрив
закривав відділення для насіння, щоб добрива не 
могли потрапити з одного відділення до іншого. 
Відкидний щиток відкиньте вперед, щоб закрити 
прохід. Відкидний щиток верхнім краєм кріпиться 
на розділювачі. Поверніть затискачі, щоб 
зафіксувати край відкидного щитка, та затягніть 
ручки. 

Див. рисунок 28 

6. Відкрийте кришку над відділенням для добрив
та відкиньте назад, щоб вона лягла на відкриту 
кришку бункера для насіння. Кришка відділення 
для добрив в такому положенні захищає 
відділення для насіння від потрапляння добрив. 
7. Заповніть відділення добривами.

Рисунок 26  
Дверцята для очищення закриті 

Рисунок 27  
Відкидний щиток насіння/добрива закритий 

Рисунок 28  
Кришка для захисту насіннєвого відділення 
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Висів з обох відділень 

1. Почистіть бункери, як пояснюється в розділі
"Очищення бункерів від матеріалів" на
сторінці 66.

Див. рисунок 29 

2. Відкрийте дверцята розділювача між
відділеннями для насіння та добрив. Щоб 
відкрити дверцята, відкрутіть ручки . 
Відкручуйте ручки доти, щоб можна було 
повернути затискачі. 

3. Коли всі затискачі повернуті, підніміть вініловий
щиток (не показаний) та відкиньте відкидний 
щиток  назад над отворами висівного апарату 
для добрив . 

Рисунок 29  
Дверцята розділювача 

Див. рисунок 30 
4. Коли відкидний щиток  насіння/добрив

закриває отвори для добрив, опустіть вініловий 
щиток , щоб він утримував відкидний щиток 
над отворами висівного апарату для добрив на 
відстані від розділювача. 

5. Щоб уникати надмірного зношення, зніміть
привідні  ланцюги висівного апарату для  добрив. 

Рисунок 30  
Дверцята розділювача зафіксовані 
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Транспортування сівалки 

Небезпека втрати контролю: 
Упевніться, що трактор має достатню потужність 

для цього завдання. Якщо потужність недостатня, 

транспортний засіб буде дуже нестійким, що може 

призводити до втрати контролю, серйозних та 

смертельних травм. 

Небезпека втрати контролю: 

Буксирування сівалки з занадто високою швидкістю або 

за допомогою транспортного засобу, недостатньо 

важкого для цього, може призводити до втрати 

контролю над машиною. Втрата контролю над 

машиною може спричинити важкі аварії с серйозними 

та смертельними травмами. Щоб знизити небезпеку: 
Вага повністю завантаженої сівалки не повинна 

перевищувати вагу тракторі більше, ніж в 1,5 рази. 

Гальма та небезпека втрати контролю: 
Не перевищуйте швидкість 20 миль/год, коли рухаєтеся 

по прямій дорозі. 

Зниження ризику: 

Насіння можна завантажувати перед 

транспортуванням сівалки до поля, але це збільшую 

дистанцію гальмування. Необхідно бути дуже уважним 

на поворотах та при гальмуванні. Крім того, 

збільшується зношення шин. 

НЕБЕЗПЕКА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 

ПРИМІТКА 
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Контрольний лист перед 
транспортування 
Перед транспортуванням сівалки перевірте 
наступне: 
□ Транспортування виконуйте тільки трактором з

відповідними характеристиками. Див. 
"Специфікація та параметри" на сторінці 79 

□ Причіплюйте сівалку до трактора надійно.
Обов’язково використовуйте палець з 
фіксатром, розміри якого відповідають отворам 
в зчіпці та зчіпному пристрої (діаметр не менш 
ніж 1 дюйм). Див. "Причіплювання трактора
до сівалки" на сторінці 20. 

□ Закріпіть запобіжний ланцюг на тракторі
достатньої потужності, щоб тягнути сівалку. 

□ Вставте вилку кабелю від ліхтарів сівалки в
розетку трактора на 7 контактів. 

□ Упевніться, що сівалка складена належним
чином. Див. "Складання" на сторінці 24. 

□ Заблокуйте сошники в положенні для
транспортування. Див. "Блокування
сошників" на сторінці 32. 

□ Зафіксуйте транспортні замки на штоках
транспортних циліндрів та циліндра підйому 
переднього бункера. Дещо опустіть циліндри 
підйому секцій в транспортне положення, щоб 
вони спиралися на транспортні замки. Див. 
"Складання" на сторінці 24. 

□ Виконуйте національні, регіональні та місцеві
правила безпеки під час руху шляхами 
загального користування. 

□ Будьте уважні під час руху.

Управління окремими рядами (опція) 

Див. рисунок 31 

Опція управління окремими рядами (сторінка 76) 
дозволяє піднімати та опускати сошники на одній 
з секцій сівалки незалежно від інших. Щоб підняти 
та опустити сошники на всіх секціях разом, 
перекиньте вимикач  так, щоб світилась 
контрольна лампочка головного управління 
підйомом . Підніміть або опустіть всі сошники 
вимикачем під лампочкою. 
Щоб підняти та опустити сошники на одній секції 
незалежно від інших, перекиньте силовий вимикач 
так, щоб світилася контрольна лампочка 
управління по секціям . Підніміть та опустіть 
сошники на окремій секції за допомогою 
перемикачів під лампочкою. 

Примітка: Вимикніть вимикач для управління 
окремими рядками, коли вимикаєте 
трактор. 

Рисунок 31  
Монітор управління окремими рядами 
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Робота монітору вала (опція)

Див. рисунок 32 

Опційний монітор вала (сторінка 78) видає 
акустичний попереджувальний сигнал, якщо 
якийсь з висівних валів зупиняється більш ніж на 
20 секунд. 
Для управління монітором вала включіть систему 
вимикачем  на моніторі. Якщо вали висівних 
апаратів  обертаються, лампочки всіх секцій 
включені, акустичний сигнал не звучить. 
Якщо якийсь з валів висівних апаратів 
зупиняється на 20 секунд, лунає сигнал, і 
лампочка на моніторі миготить і указує на 
несправний вал. 
Сигнал відкладений на 20 секунд для запобігання 
помилковому спрацьовуванню сигналізації при 
повороті в кінці поля. Якщо виникає несправність і 
лунає попереджувальний сигнал, пам’ятайте, що 
ви рухалися 20 секунд без висіву. 

Рисунок 32  
Панель монітора вала 

Робота акрометра 

Див. рисунок 33 

Акрометр рахує обертання вала, коли вал 
обертається – тобто, коли сівалка опущена та 
рухається, або при роботі з колінчастою ручкою. 
Акрометр запрограмований так, що він показує на 
дисплеї оберти у вигляді акрів/гектарів, коли 
висіваються всі ряди, використовуються шини 
згідно з специфікацією і тиск в шинах відповідний. 
Див. також Інструкцію до електронного акрометра 
152-314M. 
Незвичайні умови та/або нестандарті міжряддя 
можуть призводити до відхилення показання 
акрометра від фактичної засіяної площі. 

Нормальна послідовність роботи 

Примітка: Акрометр рахує оберти під час 
калібрування сівалки (тому він може 
бути корисним для калібрування, хоча 
для цього акрометр необхідно 
підключити до валу, котрий 
обертається). 

1. Запишіть показання акрометра на початку
висівання (і після калібрування). Великий
дисплей формату "12345.6" показує загальну
засіяну площу з моменту монтажу акрометра.
Якщо на дисплеї нічого не відображується, див.
нижче "Дисплей в сплячому режимі".

Рисунок 33  
Електронний акрометр 
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2. Опустіть сівалку та почніть роботу. Акрометр
рахує оберти вала, розраховує акри або
гектари та додає до загального числа.

3. Під час сівби (сівалка опущена, рухається
вперед) дисплей гасне (переходить в сплячий
режим), але продовжує рахувати площу.

4. Коли сівалка піднімається на поворотах,
перешкодах або для транспортування,
привідне колесо зупиняється, і акрометр не
рахує додаткові оберти (без сівби).

5. Коли обертання валу зупиняється, LCD-
дисплей активується через 30 - 60 секунд і
залишається видимим на протязі 30 - 45
хвилин.

6. Після звершення сівби запишіть останнє
показання загальної площі. Якщо дисплей
перейшов в сплячий режим, перш ніж ви
встигли зчитати показники, див. нижче
"Дисплей в сплячому режимі".

7. Відніміть показання, зняті в (1), від показання в
(6), щоб визначити загальну площу, засіяну за
останній робочий період.

Дисплей в сплячому режимі 

Див. рисунок 34 

Для збереження енергії LCD-дисплей більшу 
частину робочого часу не світиться. Якщо 
необхідно зчитати показники, коли дисплей 
перейшов в сплячий режим: 
• використайте ручку для калібрування і один
раз проверніть вал або 
• м’яко прикладіть або проведіть магнітом на
точках логотипі Great Plains в нижній частині 
дисплея. Будьте уважні, щоб не пошкрябати 
екран. 

Рисунок 34  
Акрометр показує акри 

В активному стані в нижньому лівому кутку екрана 
акрометр показує кількість обертів на акр, як він 
запрограмований за заводі. 
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Паркування
Інформацію про довгострокове зберігання  див. 
"Зберігання" на сторінці 41. 

Паркування з розкладеною сівалкою 

Коли сівалка розкладена і сошники підняті, 
центр ваги сівалки зміщується. Опустіть 
домкрат, опустіть сошники та виключіть 
гідравлічне притискання, перш ніж відчіплювати 
сівалку в розкладеному вигляді. Розчеплення в 
розкладеному вигляді з піднятими сошниками 
може спричинити раптове підняття дишла, з 
серйозними або смертельними травмами.

1. Зніміть домкрат з точки зберігання зверху на
дишлі та закріпіть його зліва на дишлі, як
показано на рисунку 10 на сторінці 21.
Піднімайте домкрат, доки вага дишла не
зіпреться на домкрат.

Див. рисунок 35 та рисунок 36 
2. Опустіть паркувальні стійки, що знаходяться на

зовнішніх краях сівалки. Для цього зніміть
шплінт  та поверніть стійки донизу. Під ніжку
стійки поставте блок, якщо вона не досягає
землі.

3. Опустіть сошники та знизьте гідравлічне
притискання до нуля.

4. Від’єднайте гідравлічні шланги та електричні
кабелі сівалки від трактора.

Будьте уважні, коли знімаєте палець зчіпки. 
Дишло може трохи піднятися. 

5. Витягніть спочатку палець, потім запобіжний
ланцюг із зчіпного пристрою трактора.

Примітка: Після відчіплювання розкладеної 
сівалки, дишло може піднятися вище 
рівня зчіпного пристрою трактора. 
Опустіть дишло, для цього з’єднати 
контур підйому сошників і подайте тиск 
на сошники. 

Паркування із складеною сівалкою 
Транспортуйте маркери завжди в складеному 
стані. Упевніться, що друга секція маркера лежить 
на транспортному тримачі. 
1. Підніміть, заблокуйте та складіть сівалку в

положення для транспортування. 
2. Запаркуйте сівалку на рівному твердому ґрунті.
3. Зніміть домкрат з точки зберігання зверху на

дишлі та закріпіть його зліва на дишлі, як
показано на рисунку 10 на сторінці 21.
Піднімайте домкрат, доки вага дишла зіпреться
на домкрат. Якщо ґрунт м’який, підкладіть
плиту або дошку під домкрат, щоб збільшити
площу опори.

4. Від’єднайте гідравлічні шланги та електричні
кабелі сівалки від трактора.

5. Витягніть спочатку палець, потім запобіжний
ланцюг із зчіпного пристрою трактора.

Рисунок 35  
Паркувальні стійки в позиції для зберігання 

Рисунок 36  
Паркувальні стійки в позиції для паркування 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

УВАГА 
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Зберігання
Зберігайте сівалку в місцях, де не дозволяється 
грати дітям. Якщо можливо, зберігайте сівалку в 
приміщенні, щоб подовжити період експлуатації. 
1. Ретельно почистіть бункери сівалки та корпуси

висівних апаратів. Не можна зберігати сівалку з
залишками протруювача для насіння в бункерах
та корпусах висівних апаратів.

2. Змастіть та відрегулюйте всі роликові ланцюги.
3. Змастіть точки, вказані в розділі "Змащування"

починаючи на сторінці 68. Особливо ретельно
змастіть корпус привідних зірочок висівного
апарата в квадратних отворах.

4. Заблокуйте рами сошників в положенні для
транспортування і від’єднати шланги для
насіння та добрив від сошників. Коли шланги
для насіння залишаються приєднаними під час
зберігання сівалки з опущеними сошниками, це
призводить до постійного витягування шлангів
та тріщин.

5. Проведіть інспекцію сівалки, перевірте на
зношені та пошкоджені частини. Відремонтуйте
та виконайте сервіс на протязі неробочого
періоду.

6. За допомогою балончика з фарбою покрийте
поверхневі подряпини, пошкодження та зношені
ділянки сівалки для захисту металу.

7. Якщо сівалка зберігається не у приміщенні,
накрийти брезентом.
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Регулювання 

Щоб сівалка працювала з максимальною 
продуктивністю, необхідно розуміти дію усіх 
компонентів та вміти виконувати регулювання для 
оптимальних результатів в полі. 
Сівалка моделі 3S-5000/F/HD/HDF має сошники з 
подвійними дисками серії 00 або 00HD і 
прикочувальні колеса з регулюванням глибини, 
що монтуються на плаваючій рамі сошників. 
Корпуси сошників розташовані із зсувом для 
кращого проходження ґрунту. Всі шарніри 
сошників розташовані на спільній вісі для 
підтримання постійної глибини, рами сошників 
повторюють рельєф. Пружини забезпечують 
притискання, необхідне для подвійних дисків 
сошників, щоб відкрити борозни для насіння. 
Пружини дозволяють сошникам опускатися в 
заглиблення ґрунту та проходити над 
перешкодами. Окремі сошники можна регулювати, 
щоб налагодити висів в коліях від шин. 
Навіть якщо умови сівби змінюються не часто, 
деякі з цих налаштувань необхідно періодично 
перевіряти у зв’язку з нормальним зношенням. 

Норма висіву та внесення добрив
Матеріали висіваються котушковими висівними 
апаратами з приводом від лівого колеса. Для 
приводу висіву, внесення добрив та опційного 
висіву дрібного насіння використовуються 
незалежні механізми. 

Норма висіву головного насіннєвого бункера, 
контролюється регулюванням наступних 
механізмів: 
• Важіль типу приводу редуктора
• Ручка норми висіву на бункері (фронтальна
сторона сівалки) 
• Дверцята корпусу висівного апарата (одна на
кожну висівну трубку) 
Норма внесення добрив контролюється 
регулюванням наступних механізмів: 
• Регулятор норми на бункері (задня сторона
сівалки) 
Норма висіву дрібного насіння контролюється 
регулюванням наступних механізмів: 
• Ручка норми висіву на бункері (задня сторона
сівалки) 

Глибина сівби
Задати номінальну глибину сівби та постійно 
витримувати її допомагають численні 
налагодження функцій сівалки, вони вказані нижче 
в послідовності від найбільш ефективних до 
найменш ефективних: 
• Серія 00 & 00HD, глибина сошників,
• Гідравлічне притискання всіх сошників,
• Притискання висівної секції (пружина),
• Висота сошників,
• Регулювання висівної секції 00 (із зношенням
ножів). 

Регулювання Сторінка Регулювання впливає 
Регулювання норми висіву головного 
насіннєвого бункера 

SRMa 

Встановлення типу привода SRMa Груба налагодження норми висіву 
Ручка норми висіву, головний насінний 
бункер 

SRMa Тонка налагодження норми висіву 

Положення дверцят корпуса висівного 
апарата 

SRMa Безперервна подача насіння для певних 
розмірів насіння 

Регулювання норми внесення добрив SRMa Тонка налагодження норми внесення 
Норма висіву дрібного насіння SRMa Щільність насадження дрібного насіння 
Причіплювання трактора до сівалки 20 
Регулювання зчіпки сівалки 21 Рівень рами 
Вирівнювання сівалки 16 Рівень рами 
Регулювання рами сошників 45 Незмінна глибина загортання насіння 
Регулювання висівної секції 00 48 Незмінна глибина загортання насіння 
00 HD Регулювання висівної секції 49 Незмінна глибина загортання насіння 
Висота сошників 50 Глибина загортання насіння в коліях від шин 
Притискання висівної секції (пружина) 50 Рівні висівні секції та незмінна глибина 

загортання насіння в коліях від шин 
Регулювання чистика диска, серія 00 53 Незмінна глибина загортання насіння 
Регулювання пристрою загортання 
насіння  

53 Рівномірне розподілення насіння та покриття 
площі  

Регулювання трубки для добрив 52 Оптимальне внесення добрив 
Серії 00 & 00HD Глибина сошників 54 Глибина загортання насіння. 
a. SRM: Посібник з норми висіву: ці регулювання описані в посібнику 195-325B. 
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Ручка норми висіву головного 
насіннєвого бункера

Див. рисунок 37 

Для кожної секції сівалки є ручка норми висіву на  
головному насіннєвому бункері (усього 3 ручки). У 
загальному випадку вони регулюються однаково, 
калібрування достатньо виконати для однієї 
секції. 
Ручка норми висіву управляє відсотковим 
зачепленням зірочки висіву на кожному корпусі 
висівного апарата. Початкова налагодження ручки 
показана в Таблиці норми висіву. 
Можна на певний час зупинити потік насіння в 
секцію сівалки, якщо поставити ручку на нуль. 
Щоб відрегулювати положення ручки: 
1. Відкрутіть гайку-баранець  під ручкою.
2. Встановіть індикатор  на  значення з таблиці

норми висіву.
3. Затягніть гайку-баранець.

Положення дверцят корпуса висівного 
апарата

Див. рисунок 38, де показана ручка дверцят 
корпуса висівного апарата в позиції . На 
кожній висівній трубці головного насіннєвого 
бункера відрегулюйте положення ручки дверцят 
корпуса висівного апарата  залежно від розмірів 
насіння. 
Ручка має три стопори для нормальних робочих 
положень: 
 (верхній стопор) для найменшого насіння.
Використовується для пшениці та подібного 
дрібного насіння. 
 (середній стопор) для крупнішого насіння.
Використовується для соєвих бобів та подібного 
насіння. 
 (нижній стопор) для дуже великого або
ламкого насіння. Якщо при положенні  
спостерігається надмірне розбиття насіння, слід 
використовувати положення . 

Примітка: Положення ручки  використовується 
для очищення бункерів, не для сівби. 
Якщо поставити ручку в це положення, 
коли бункер завантажений насінням, 
можуть виникнути труднощі з 
поверненням дверцят в нормальне 
робоче положення. 

Рисунок 37  
Ручка норми висіву 

Рисунок 38  
Ручка дверцят корпуса висівного апарата 
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Регулювання рами 

Регулювання висоти бруса сошників 

Брус сошників регулюється по висоті на заводі і 
зазвичай не потребує налагодження. Якщо сівалку 
демонтують для проведення ремонту або якщо брус 
сошників явно нерівний, є можливість невеликого 
регулювання висоти бруса за допомогою розпірних 
шайб на вертикальних шарнірах.  

Див. рисунок 39 
Для перевірки висоти бруса сошників поставте сівалку 
на рівній поверхні. Виміряйте висоту від землі до 
центральної лінії горизонтальної осі . Якщо ця 
висота на кінцях сівалки відрізняється більш ніж на 
1/4 дюйма, відрегулювати висоту бруса. 
Для регулювання висоти бруса замініть розпірні 
шайби . Спочатку опустіть сошники та забезпечте 
достатнє притискання сошників, щоб збалансувати 
раму. Підніміть брус сошників, знявши розпірні шайби 
з верхньої частини вертикального шарніра та 
встановивши їх на нижню частину шарніра. Опустіть 
брус, знявши розпірні шайби з нижньої частини 
вертикального шарніра та встановивши їх на верхню 
частину шарніра. 

Труба-розкіс 
Труба-розкіс має бути натягнена, щоб підтримувати 
тягове навантаження від брусів робочих органів. 

Рисунок 39  
Регулювання бруса сошників та труби-розкоса 

Труба-розкіс 

Висота брусу 
робочих органів 
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Регулювання рами сошників

Див. рисунок 40 

Кожна секція сівалки має раму сошників, котра 
кріпиться на шарнірах приблизно по центральній 
лінії опорних коліс сівалки. Такі плаваючі рами 
можуть повертати сошники як цілу групу на 15 
градусів догори та на 15 градусів донизу. Завдяки 
кріпленню шарнірами на опорних колесах 
сошники підтримують постійну глибину, бо рами 
сошників коливаються вгору і вниз. 
Притискання для кожної рами сошників 
забезпечується двома циліндрами, котрі діють на 
постійне плече важеля. У поєднання з 
безпосередньою гідравлікою циліндри 
забезпечують постійне притискання по ширині 
кожної рами сошників – не залежно від того, як ця 
рама розташована. Два циліндри на раму разом з 
спеціальними цапфами також забезпечують 
здатність (в деяких межах) коливання одного її 
кінця  незалежно від іншого із зберіганням 
постійного притискання сошників на рамі. Клапан 
регулювання тиску на кожному контурі дозволяє 
регулювати притискання. 
Рама сошників має одну точку регулювання для 
двох різних робочих позицій, одну для сівби з 
нормальним притисканням і іншу для сівби з 
високим притисканням. 

Див. рисунок 41 

Можна регулювати рами сошників в двох робочих 
положеннях – одне для нормального притискання, 
а інше для високого притискання. Регулювання 
знаходиться поряд з шарнірами рами сошників. 
Тут є три отвори і два болти. Нижній болт  грає 
роль шарніра. Верхній болт  використовується 
для регулювання. 
Для нормальних умов сівби верхній болт має 
залишатися в другому отворі. Це налаштування 
використовується для притискання сошників 
нижче 1600 фунтів/кв.дюйм. 
Коли сівба ведеться з притисканням сошників 
вище 1600 фунтів/кв.дюйм, верхній болт слід 
вставити в верхній отвір на всіх шести шарнірних 
точках на сівалці. 

Рисунок 40  
Рама сошників 

Рисунок 41  
Регулювання рами сошників 

Регулювання 
рами сошників 

Шарнір рами 
сошників 
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Просвіт рами сошників

Див. рисунок 42 
Коли сошники повністю підняті, відстань від верху 
кріплення сошників   до труби рами має бути не 
менш ніж 1/2 дюйма. 
Для регулювання рами сошників так, щоб відстань 
всіх сошників була однаковою, відпустіть 
контргайку  на циліндрі підйому сошників та 
повертайте установчу гайку. Коли сошники 
встановлені на потрібній висоті, знов затягніть 
контргайку. Якщо потрібно, повторіть для всіх 
циліндрів підйому сошників. 

Рисунок 42  
Відстань рами сошників 

Гідравлічне притискання всіх сошників

Загроза защемлення: 
Можна отримати важкі або смертельні травми 
через защемлення між рамою сівалки та 
сошниками при їх підйомі. Перш ніж регулювати 
або обслуговувати сошники, слід зупинити 
двигун трактора, поставити його на 
паркувальні гальма і витягти ключ. Під час 
роботи сівалки поряд з нею не повинні 
знаходитися сторонні особи.  

Небезпека від рідини під високим тиском:
Рідина, що витікає під високим тиском, має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру 
і спричинити серйозні травми. Запобігайте 
небезпеці, скинувши тиск з системи 
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.  

Від притискання сошників залежить 
проникнення сошників в ґрунт та ущільнення 
ґрунту прикочувальними колесами. 
Притискання має бути не більшим, ніж 
потрібно для розрізання борозни та 
забезпечення належного ущільнення ґрунту 
над насінням. Надмірна сила притискання 
сошників може призводити до занадто 
сильного заглиблення сошників в ґрунт в 
умовах легких ґрунтів та до передчасного 
зношення компонентів сошників. 

НЕБЕЗПЕКА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Таблиця справа показує приблизну силу тиску на 
сошниках для наявного тиску на клапані 
регулювання тиску. 

Примітка: Щоб врахувати додаткове ущільнення 
ґрунту від коліс сівалки та трактора, 
задайте тиск на центральних сошниках 
трохи вищим, ніж на сошниках бокових 
секцій. 

Для роботи сівалки з постійним притисканням 
сошників необхідна активна гідравлічна система. 
Активна гідравлічна система вимагає трактора з 
гідравлікою з закритим центром або з 
компенсацією по тиску і потоку, де потік 
створюється гідравлічним насосом з перемінним 
робочим об’ємом. (Якщо ви не знаєте, до якого 
типу належить гідравліка вашого трактора, 
зв’яжіться з постачальником трактора.) 

Для управління сівалкою 3S-5000 на тракторі з 
гідравлікою, залежною від навантаження, необхідний 
байпасний клапан  з /F/HD/HDF. Відсутність 
байпасного клапана може призвести до сильного 
пошкодження трактора. Перш ніж регулювати 
притискання сошників, відрегулюйте байпасний клапан, 
як пояснюється в розділі "Налаштування байпасного 
клапану" на сторінці 26.

Примітка: Для роботи сівалки на тракторах з 
гідравлікою з відкритим центром або тракторах з 
насосами з постійним робочим об’ємом, необхідно 
встановити комплект Great Plains, номер за 
каталогом 194-143A. Зв’яжіться з дилером Great 
Plains для отримання інформації про замовлення. 
Див. "Неактивна гідравлічна система" на 
сторінці 30. 

Щоб налагодити притискання: 
1. Опустіть сошники на землю. Заблокуйте
гідравлічний важіль в напрямку вперед для 
постійного гідравлічного потоку. 

Необхідно заблокувати гідравлічний важіль вперед. 
Інструкції див. "Управління сошниками " на сторінці 
28.

Див. рисунок 43
2. Повертайте ручку на клапані регулювання тиску,
спостерігайте за манометром, доки манометр не 
покаже потрібний тиск. Повертайте за 
годинниковою стрілкою, щоб збільшити тиск. 
Повертайте проти годинникової стрілки, щоб 
знизити тиск. 
Один клапан регулювання тиску для сошників на 
центральній секції та один для сошників на 
бокових секціях сівалки. 

Для початку налагодьте гідравлічне притискання з 
тиском 1000 фунтів/кв.дюйм. Для більшості 
ситуацій в полі притискання регулюється в 
діапазоні від 200 до 1600 фунтів/кв.дюйм. 

Сила гідравлічного притискання 

Налаштування за 
манометром 

Сила тиску на дисках 
сошників в кг

Міжряддя 

6 дюйм 
(15 см)

7 
1
/2 дюйм

(19 см)
10 дюйм 
(25 см)

200 фунтів/кв.дюйм 37 38 41 
300 фунтів/кв.дюйм 40 42 45 
400 фунтів/кв.дюйм 43 46 50 
500 фунтів/кв.дюйм 46 49 55 
600 фунтів/кв.дюйм 49 53 60 
700 фунтів/кв.дюйм 52 57 65 
800 фунтів/кв.дюйм 55 61 70 
900 фунтів/кв.дюйм 58 64 74 
1000 фунтів/кв.дюйм 61 68 79 
1100 фунтів/кв.дюйм 64 72 84 
1200 фунтів/кв.дюйм 67 75 89 
1300 фунтів/кв.дюйм 70 79 94 
1400 фунтів/кв.дюйм 73 82 99 
1500 фунтів/кв.дюйм 76 86 104 
1600 фунтів/кв.дюйм 78 90 109 
1700 фунтів/кв.дюйм 81 93 113 
1800 фунтів/кв.дюйм 85 97 117 

Рисунок 43  
Клапани регулювання тиску 

Фіксуючий диск 
Ручка для 
регулювання 

ПРИМІТКА

ПРИМІТКА
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Регулювання висівної секції серії 00 

Див. рисунок 44 (зображує висівну секцію, 
повністю оснащену додатковими 
комплектуючими, крім чистика та Keeton, 
що використовується з сівалкою моделі 3S-
5000/F/HD/HDF)  

Дивлячись спереду назад, висівна секція серії 00 
може включати наступне обладнання (деякі 
позиції - опції): 

1. Регулювання висоти сошників: стандарт
Якщо деякі рядки повинні робити глибше,
наприклад, в коліях від шин, можна
переставити нижче болт кріплення. Див.
"Висота сошників" на сторінці 50.

2. Окрема пружина притискання: стандарт
Кожна висівна секція монтується на сівалці як
кронштейн, що може повертатися, завдяки
цьому висівна секція може незалежно рухатися
вниз та вгору. Регульована пружина надає силу
для заглиблення висівної секції та обладнання
в ґрунт. Див. "Притискання висівної секції
(пружина)" на сторінці 50.

3. Дискові ножі: стандарт, 2 на висівну секцію
Подвійні дискові ножі відкривають борозну,
створюють ложе для насіння. Щоб створити
чисті борозни, відстань між дисками
регулюється розпірними шайбами. Див.
"Регулювання висівної секції 00" на сторінці
48.

4. Трубка для доставик  насіння з головного
бункера в борозну: стандарт
Регулювання не потрібне.

5. Чистик диска: стандарт (не показаний)
В важких ґрунтах чистик забезпечує вільну
роботу дисків сошника. Стандартним є чистик з
пазом. Як опцію можна замовити
твердосплавний чистик з пружиною. Див.
"Твердосплавний чистик для дисків" на
сторінці 75.

6. Пристрій для загортання насіння: насіннєва
заслінка (не показана), стандарт:
Seed-Lok®, колесо для ущільнення  (показане)
Покращує контакт насіння з ґрунтом. Див.
"Закріплення Seed-Lok® серії 00" на сторінці
53.
Keeton®, ущільнювач для насіння (не
показаний) Покращує контакт насіння з ґрунтом
та використовується як жорсткий кронштейн
для трубки подачі рідких добрив з низьким
дозуванням. Див. "Регулювання
ущільнювача насіння Keeton®" на сторінці
53.

7. Трубка для добрив: опція
Трубку можна перевернути, щоб вносити
добрива разом з основним насінням, або
залишити її перед прикочувальними колесами.

8. Трубка для дрібного насіння: опція
Трубку можна перевернути, щоб висівати
дрібне насіння поряд з висівною трубкою
основного насіння, або залишити її перед
прикочувальними колесами.
Якщо обладнання для внесення добрив також
встановлене, трубка для дрібного насіння
монтується з зовнішньої сторони рами
сошника.

Рисунок 44  
Висівна секція Серії 00 

Ризик пошкодження обладнання: 

Не можна рухатися заднім ходом, якщо висівні 
секції в ґрунті. Це може призводити до сильних 
пошкоджень та забиття висівних секцій.

9. Прикочувальні колеса: стандарт (вибір типу)
Вони закривають борозну з насінням. Колеса
також підтримують вільний кінець висівної
секції та забезпечують первинне регулювання
глибини загортання насіння. Див. "Глибина
сошників серій 00 & 00HD" на сторінці 54.

ПРИМІТКА 
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Регулювання висівної секції серії 00 
HD  

3S-5000/F/HD/HDF має сошники з подвійними 
дисками прикочувальними колесами з 
регулювання глибини, змонтовані на плаваючій 
рамі сошників. Корпуси сошників розташовані із 
зсувом для кращого проходження ґрунту. Всі 
шарніри сошників розташовані на спільній вісі для 
підтримання постійної глибини, рами сошників 
повторюють рельєф. Пружини забезпечують 
притискання, необхідне для подвійних дисків 
сошників, щоб відкрити борозни для насіння. 
Пружини дозволяють сошникам опускатися в 
заглиблення ґрунту та проходити над 
перешкодами. Окремі сошники можна регулювати, 
щоб налагодити висів в коліях від шин. 

Див. рисунок 45 (зображує висівну секцію, 
повністю оснащену додатковими 
комплектуючими, крім чистика та Keeton, 
що використовується з сівалкою 3S-
5000/F/HD/HDF) 

Дивлячись спереду назад, висівна секція серії 
Great Plains 00 HD може включати наступне 
обладнання (деякі позиції - опції): 

1. Регулювання висоти сошників: стандарт
Якщо деякі рядки повинні робити глибше,
наприклад, в коліях від шин, можна
переставити нижче болт кріплення. Див.
"Висота сошників" на сторінці 50.

2. Окрема пружина притискання: стандарт
Кожна висівна секція монтується на сівалці як
кронштейн, що може повертатися, завдяки
цьому висівна секція може незалежно рухатися
вниз та вгору. Регульована пружина надає силу
для заглиблення висівної секції та обладнання
в ґрунт. Див. "Притискання висівної секції
(пружина)" на сторінці 50.

3. Дискові ножі: стандарт, 2 на висівну секцію
Подвійні дискові ножі відкривають борозну,
створюють ложе для насіння. Щоб створити
чисті борозни, відстань між дисками
регулюється розпірними шайбами. Див.
"Регулювання висівної секції 00" на сторінці
48.

4. Трубка для транспортування  насіння з
головного бункера в борозну: стандарт
Регулювання не потрібне.

5. Трубка для добрив: опція
Трубку можна перевернути, щоб вносити
добрива разом з основним насінням, або
залишити її перед прикочувальними колесами.

6. Трубка для дрібного насіння: опція
Трубку можна перевернути, щоб висівати
дрібне насіння поряд з висівною трубкою
основного насіння, або залишити її перед
прикочувальними колесами.
Якщо обладнання для внесення добрив також
встановлене, трубка для дрібного насіння
монтується з зовнішньої сторони рами
сошника.

Рисунок 45 
 Висівна секція серії 00HD 

7. Чистик диска: опція
В важких ґрунтах чистик забезпечує вільну
роботу дисків сошника. Див. "Твердосплавний
чистик для дисків" на сторінці 75.

8. Пристрій для загортання насіння: насіннєва
заслінка (не показана), стандарт:
Keeton®, ущільнювач для насіння (не
показаний) Покращує контакт насіння з ґрунтом
та використовується як жорсткий кронштейн
для трубки подачі рідких добрив з низьким
дозуванням. Див. "Регулювання
ущільнювача насіння Keeton®" на сторінці
53.
Seed-Lok®, колесо для ущільнення  (не
показане) Покращує контакт насіння з ґрунтом.
Див. "Закріплення Seed-Lok® серії 00" на
сторінці 53.

9. Прикочувальні колеса: стандарт (вибір типу)
Вони закривають борозну з насінням. Колеса 
також підтримують вільний кінець висівної секції 
та забезпечують первинне регулювання глибини 
загортання насіння. Див. "Глибина сошників
серій 00 & 00HD" на сторінці 54. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Не можна рухатися заднім ходом, якщо висівні 
секції в ґрунті. Це може призводити до сильних 
пошкоджень та забиття висівних секцій.

ПРИМІТКА
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Висота сошників

Глибина, на яку дискові ножі сошника проникають 
в ґрунт, регулюється спереду брусом  робочих 
органів та шарніром (висота сошників), і ззаду 
через висоту прикочувального колеса. 
Якщо рівень ґрунту в деяких борознах нижчий за 
інші, наприклад, в коліях від шин, можна опустити 
ці висівні секції шляхом перестановки болта 
кріплення. 

Див. рисунок 46 

1. Підніміть сівалку лише настільки, щоб зняти
натяг в притискній пружині.

2. Витягніть болт з верхнього отвору.
3. Переставте раму до нижнього отвору  і

зафіксуйте болтом.

Примітка: Не потребується регулювання натягу 
пружини або позиції. Положення отворів для 
болтів розраховане так, що вони не впливають на 
натяг пружини (болт в верхній частині пружини 
використовує отвір , котрий залежить від 
довжини пружини, а не від висоти сошників.) 

Притискання висівної секції (пружина)
Для висівання в коліях від шин та з нульовою 
обробкою ґрунту можна збільшити тиск пружини 
на окремі або на всі сошники. Регулюйте пружину 
разом з притискною силою проміжної рами та 
висотою сошників, щоб верх висівної секції був 
паралельним до землі. 
Не рекомендується регулювати тиск на пружинах 
для всіх рядів. Для цього використовують болт 
кріплення рами сошників. 

Див. рисунок 47 та рисунок 48 
Для збільшення тиску пружини: 
1. Відпустіть контргайку  на нижньому кінці

пружини сошника.
2. Натягніть фланець у напрямку натягу пружини.

Примітка: Кожні ¼ дюйма додають приблизно 13 
фунтів сили на дисках сошника 
(приблизно 9 кг на см). Не можна 
натягати пружину більш ніж на один 
дюйм (2.5 см). 

Рисунок 46  
Отвори для болтів кріплення 

Рисунок 47  
Натяг пружини висівної секції 
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3. Після регулювання заблокуйте фланцеву гайку
контргайкою.

Довжина  пружини на заводі відрегульована до 
135/16 дюймів (33.8 см). 
Опорними точками для довжини є центр штиря 
верхньої/передньої серги  та нижня/задня 
стопорна гільза пружини . 
Довжина, встановлена на заводі, рекомендована 
для звичайних умов підготовки ґрунту та 
мінімальної підготовки. Її слід зменшити для рядів 
в коліях від шин або для складніших умов 
підготовки ґрунту. Мінімальна рекомендована 
довжина: 125/16 дюймів (31.3 см). 

Регулювання дисків сошника
Кут та зсув дисків сошника не регулюються, але 
регулюється відстань між дисками, це може 
знадобитися, бо диски підлягають нормальному 
зношенню. У разі заміни дисків необхідно 
повернути розпірні шайби до початкових 
налаштувань. 

Див. рисунок 49 

Ідеальна відстань створює контакт між дисками 
приблизно 1 дюйм. Якщо між дисками вставити 
два клаптика паперу, відстань між ними має бути 
0 - 1.75 дюйма (0 - 4.4 см). 
Якщо ділянка контакту значно більше або менше 
(або якщо контакту немає зовсім), його необхідно 
регулювати шляхом перестановки однієї або 
кількох розпірних шайб. Якщо ділянка контакту 
змінюється при обертанні дисків, це свідчить про 
те, щоб один або обидва диски вигнуті, і їх слід 
замінити. 

Рисунок 48  
Довжина пружини серії 00 

Рисунок 49  
Перевірка контакту дисків 
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Регулювання контакту дисків 

Небезпека - гострі об’єкти: 
Будьте уважні при виконанні цього регулювання. 
Дискові ножі висівної секції можуть бути 
гострими. 

Див. рисунок 50 

1. Підніміть сошники та заблокуйте  їх ручкою в 
положенні для транспортування. 

2. Зніміть болт , що тримає диск сошника з 
одного боку. Обережно зніміть диск, зверніть 
увагу, скільки розпірних шайб  знаходиться 
ззовні підшипника диска  та всередині диска. 
Не загубіть компоненти маточини і розпірні 
шайби. 

3. Щоб зменшити відстань між дисками (в 
звичайному випадку), переставте одну з 
розпірних шайб із середини диска назовні.  

4.  Знов зберіть та перевірте контакт диска. 

Регулювання трубки для добрив 

Див. рисунок 51 

Глибшого внесення сухих добрив можна 
досягнути, якщо повернути трубку для добрив  
так, щоб спрямувати її вперед. 
Така орієнтація можлива тільки тоді, коли у якості 
ущільнювача для насіння виступає насіннєва 
затулка . Якщо є Keeton® або Seed-Lok®, 
добрива падають на ущільнювач, і  вони скоріше 
відіб’ються, ніж внесуться глибше. 

Рисунок 50  
Регулювання розпірних шайб 

Рисунок 51  
Трубка для добрив попереду 

УВАГА 
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Регулювання чистика диска серії 00

Див. рисунок 52 
Щоб диски сошників оберталися вільно, між дисками 
монтуються чистики, котрі очищують диски під час 
обертання. Умови у полі можуть бути різними, тому 
може знадобитися регулювання чистиків. В умовах 
підвищеної вологості опустити чистики. Якщо сошники 
не обертаються вільно, підняти чистики. 
Для регулювання відвернути болт 3/8 дюйми, показаний 
на рисунку, та встановити чистик в потрібне положення. 

Регулювання ущільнювача насіння 
Залежно від замовлених опцій висівні секції серії 00 
включають насіннєву заслінку або Seed-Lok®. Опцію 
ущільнювача Keeton® можна замовити окремо. 
Насіннєва затулка не потребує регулювання, але у разі 
зношення її необхідно замінити, та при замовленні 
опційних ущільнювачів у наступному може виникнути 
необхідність зробити її коротшою. 

Небезпека - гострі об’єкти: 
Будьте уважні при виконанні цього регулювання. 
Дискові ножі висівної секції можуть бути гострими. 
Для регулювання ущільнювача для насіння Keeton® 
опустіть сівалку, щоб диски висівних секцій спиралися 
на землю.

Регулювання ущільнювача насіння 
Keeton®

Див. рисунок 53

Опційний ущільнювач для насіння Keeton® - це деталь 
з полімерних матеріалів особливої форми, котра ковзає 
в борозні для насіння. Ущільнювач захоплює насіння, 
коли воно виходить з висівної трубки, та притискає його 
до дна V-подібної борозни. 
Ущільнювач постачається з попередньо 
відрегульованим натягом, котрий рекомендований для 
першого року експлуатації. Натяжний гвинт  в 
наступні роки можна затягнути залежно від потреби. 
Ущільнювачі повинні мати достатній натяг, щоб 
заштовхнути насіння на дно борозни. 

Закріплення Seed-Lok® на сошнику 
серії 00
Опція Seed-Lok® - колесо для ущільнення – забезпечує 
додатковий контакт насіння з ґрунтом. Колеса 
знаходяться під дією пружини, вони не потребують 
регулювання. Якщо ґрунт вологий або липкий, на 
колесах може накопичуватися ґрунт. 

Див. рисунок 54

Для закріплення колеса Seed-Lok® встановити нижню 
частину кріплення  під кронштейн Seed-Lok® , як 
показано на рисунку 

Рисунок 52  
Регулювання чистика диска 

Рисунок 53  
Ущільнювач для насіння Keeton 

Рисунок 54  
Закріплення Seed-Lok® 

Чистик диска 
Болт для 
регулювання 

УВАГА
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Глибина сошників серій 00 & 00HD 

Регулювання прикочувального колеса

Прикочувальне колесо розташоване на корпусі 
кожного сошника. Прикочувальні колеса 
виконують дві важливі функції. 
По-перше, прикочувальні колеса закривають 
борозну з насінням та м’яко притискають ґрунт на 
насіння. Щоб забезпечити рівномірне ущільнення 
насіння, прикочувальні колеса можуть вільно 
рухатися вниз відносно нормального робочого 
положення. Завдяки цьому притискання є також 
тоді, коли диски сошників зустрічають перешкоди 
або твердий ґрунт. 
По-друге, прикочувальні колеса керують глибиною 
загортання насіння. Для підтримання рівномірної 
глибини співвідношення між нижнім краєм дисків 
сошників та прикочувальних коліс встановлюється 
стопором з можливістю регулювання на кожному 
сошнику. Положення стопора з регулювання 
визначає, як глибоко вноситься насіння. Підйом 
стопору збільшує глибину загортання насіння. 
Опускання стопору зменшує глибину загортання 
насіння. 

Див. рисунок 55 

Задайте глибину сівби насіння сошником шляхом 
регулювання висоти прикочувальних коліс. 
Для регулювання трохи підніміть сошники. 
Підніміть та зсуньте Т-подібні ручки зверху 
сошників. Відрегулюйте всі прикочувальні колеса 
на одну висоту. 

• для меншої глибини загортання насіння
переміщуйте Т-подібні ручки в напрямку
сівалки.

• для більшої глибини загортання насіння
переміщуйте Т-подібні ручки в напрямку
від сівалки.

Примітка: Притискання сошників керує 
ущільненням ґрунту через тиск на 
прикочувальне колесо. Використовуйте  
регулювання прикочувальних коліс, щоб 
регулювати глибину загортання насіння, 
а регулювання сили притискання 
сошника – для регулювання 
проникнення сошника в ґрунт та 
ущільнення ґрунту. 

Рисунок 55  
Регулювання прикочувального колеса 

Регулювання 
глибини 

Менша 
глибина 

Більша 
глибина 
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 Пошук та усунення несправностей

Пошук та усунення загальних несправностей 

Проблема Причина Вирішення 
Сівалка висіває 
забагато 

Неправильна норма висіву або тип 
привода. 

Перевірте норму висіву, інформація в Посібнику з 
норми висіву. 

Розмір і вага насіння можуть бути 
різними. 

Налагодьте ручку норми висіву. 

Фактичний розмір поля інший. Визначте розмір поля. 
Занадто велике перекривання. 
Неправильна форма поля. 

Налагодьте маркер, сторінка 54. 

Неправильний розмір шин або тиск 
в шинах. 

Скоректуйте розмір шин та тиск в шинах, сторінка 
79. 

Дверцята корпуса висівного 
апарата відкриті занадто широко. 

Див. сторінку 43. 

Сівалка висіває 
замало 

Неправильна норма висіву або тип 
привода. 

Перевірте норму висіву, інформація в Посібнику з 
норми висіву. 

Завелика швидкість на полі. Зменште швидкість в полі. 
Розмір і вага насіння можуть бути 
різними. 

Налагодьте ручку норми висіву. 

Неправильний розмір шин або тиск 
в шинах. 

Скорегуйте розмір шин та тиск в шинах, сторінка 
79. 

Малий рівень насіння в 
насіннєвому бункері. 

Заповніть бункер насінням. 

Фактичний розмір поля інший Визначте розмір поля. 
Занадто великі проміжки між 
проходами сівалки 

Налагодьте маркер, сторінка 54. 

Відкладення протруювача насіння 
в корпусах висівних апаратів. 

Почистіть корпус висівного апарата. 

Забиття висівної трубки сошника. Підніміть сівалку, звільніть низ висівної трубки та 
почистіть її. 

Перешкода в корпусі висівного 
апарата від чужорідних матеріалів 
або нечистого насіння. 

Почистіть корпус висівного апарата. 

Провисання або зношення 
приводних ланцюгів 

Перевірте привідні ланцюги. 

Зношення зірочок та/або натяжних 
зірочок ланцюгів. 

Замініть зірочки та/або натяжні зірочки 

Нерівномірні 
відстані між 
насінням 

Завелика швидкість на полі. Зменште швидкість в полі 
Нечисте насіння. Використовуйте чисте насіння. 
Відкладення протруювача насіння 
в корпусі висівного апарата. 

Почистіть корпус висівного апарата. 

Забиття Seed-Lok®. Закріпіть Seed-Lok®, сторінка 53. 
Пошкоджена або втрачена 
насіннєва заслінка. 

Замініть насіннєву заслінку. 

Диски сошників не обертаються. Див. "Диски сошників не обертаються вільно" в 
цій таблиці пошуку та усунення несправностей. 

Забиття висівної трубки сошника. Підніміть сівалку, звільніть низ висівної трубки та 
почистіть її. 

Зношена/іржава зірочка та/або 
натяжна зірочка ланцюга. 

Перевірте та замініть зношені або іржаві зірочки 
або натяжні зірочки ланцюгів. 

Сошник не проникає в низькі точки. Відрегулюйте сошник, див. інструкції, починаючи з 
сторінки 46. 

Тип привода занадто повільний. Використовуйте швидший привод  та 
переналагодьте ручку норми висіву. 

Дверцята корпусу висівного 
апарата занадто відкриті. 

Більше закрийте вихід з висівних апаратів . 
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Пошук та усунення загальних несправностей 

Проблема Причина Вирішення 

Нерівномірна 
глибина насіння 

Завелика швидкість на полі. Зменште швидкість в полі. 
Занадто велика вологість на полі. Почекайте суху погоду. 
Seed-Lok® - налипання ґрунту. Закріпіть Seed-Lok®, сторінка 53. 
Пошкоджена або втрачена 
насіннєва заслінка. 

Замініть насіннєву заслінку. 

Часткове забиття висівної трубки 
сошника. 

Підніміть сівалку, звільніть низ висівної трубки та 
почистіть її. 

Диски сошників не 
обертаються вільно 

Сошник забитий липким ґрунтом. Почистіть сошник. 
Занадто велика вологість на полі. Почекайте суху погоду. 
Seed-Lok® забиває сошник. Закріпіть Seed-Lok®, сторінка 53. 
Несправність підшипників диску. Замініть підшипники диску. 
Погнута або скручена рама 
сошника. 

Замініть раму сошника. 

Часткове забиття висівної трубки 
сошника. 

Підніміть сівалку, звільніть низ висівної трубки та 
почистіть її. 

Акрометр вимірює 
не точно 
Примітка: Акрометр 
зазвичай вимірює 
точно, коли сівба 
здійснюється вперед і 
назад з маркерами, 
коли на полі небагато 
смуг для повертання, 
кривих та не 
потребується 
управління окремими 
рядками. 

Неправильний розмір шин або тиск 
в шинах. 

Скоригуйте розмір шин або тиск в шинах, сторінка 
79. 

Занадто велике перекривання або 
проміжки між проходами. 

Уникайте перекривання або проміжків. 
Налагодьте маркер. 

Умови ґрунту. Пухкий ґрунт та проковзування призводять до 
неправильного підрахунку. 

Акрометр не розрахований на 
вашу ширину сівалки. 

Див. каталог запчастин сівалки. 

Фактичний розмір поля інший. Визначте розмір поля. 

Прикочувальні 
колеса не 
ущільнюють ґрунт, як 
належить  

Занадто вологий або грудкуватий 
ґрунт. 

Почекайте суху погоду або проведіть обробку 
ґрунту. 

Недостатнє гідравлічне 
притискання. 

Збільште гідравлічне притискання, див. інструкції, 
починаючи з сторінки 47. 

Неправильна глибина 
прикочувального колеса. 

Відрегулюйте глибину прикочувального колеса, 
сторінка 54. 

Занадто сильне 
пошкодження насіння 

Завелика швидкість на полі. Зменште швидкість в полі. 
Нечисте насіння. Використовувати чисте насіння. 
Пошкоджене, старе або сухе 
насіння. 

Використовуйте чисте свіже насіння. 

Дверцята висівного апарата 
недостатньо відкриті. 

Відкрийте дверцята висівного апарата. 

Ручка дверцят корпуса висівного 
апарата відкрита в недостатній 
мірі. 

Див. сторінку 43. 

Бункери сівалки 
спорожнюються 
нерівномірно  

Типи приводів різні на різних 
бункерах. 

Виправте типи приводів. 

Забиті висівні трубки сошників. Підніміть сівалку, звільніть низ висівної трубки та 
почистіть її дротом. 

Немає або пошкоджені приводні 
ланцюги. 

Замініть приводні ланцюги. 
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Пошук та усунення загальних несправностей

Проблема Причина Вирішення 

Бункери сівалки 
спорожнюються 
нерівномірно 
(продовження) 

Сівба по колу, а не вперед--назад. Правильно плануйте роботу. 
Суворі умови на полі призводять 
до пересування насіння в бункері. 

Не застосовне 

Корпус висівного 
апарата(апаратів) закритий. 

Відкрийте корпус висівного апарата(апаратів). 

В деяких моделях кількість 
корпусів висівних апаратів на 
розділювачах бункера різна. 
Секція з більшою кількістю 
корпусів висівних апаратів 
спорожніє скоріше. 

Перевірте кількість корпусів висівних апаратів в 
кожному бункері. 

Прикочувальне 
колесо або сошники 
забиті  

Занадто велика вологість на полі. Почекайте суху погоду. 
Завеликий гідравлічний тиск на 
сошники. 

Зменште гідравлічне притискання на сошники. 

Задній хід з сівалкою в ґрунті. Почистіть та перевірте на пошкодження. 
Несправність підшипників диску. Замініть підшипники диску. 
Ножі дисків зношені Замініть ножі. 
Чистики зношені або пошкоджені. Замініть чистики. 

Зірочки корпусів 
висівних апаратів 
заблоковані, або 
перекручений 
приводний вал. 

В зірочки корпусу висівного 
апарата потрапили чужорідні 
предмети. 

Почистіть зірочку корпусу висівного апарата. 

Відкладення рідких інсектицидів, 
що висохли в корпусах висівних 
апаратів. 

Видаліть відкладення – розберіть кожен корпус 
висівного апарата та відчистіть чужорідну 
субстанцію з поверхонь деталей, що 
обертаються.  

Сошники занадто 
глибоко в ґрунті 

Занадто сильне гідравлічне 
притискання на сошники. 

Зменште гідравлічне притискання на сошники. 

Неправильне регулювання 
прикочувального колеса. 

Заново відрегулюйте прикочувальне колесо, 
сторінка 54. 

Сошники занадто 
низько входять в 
твердий ґрунт або 
ґрунт з мінімальною 
попередньою 
обробкою  

Неправильні налагодження рами 
сошника. 

Вставте болт рами сошника в верхній отвір, 
сторінка 45. 

Занадто сильне гідравлічне 
притискання на сошники. 

Зменште гідравлічне притискання на сошники. 

Сошники 
піднімаються, коли 
гідравлічний важіль 
трактора натиснути 
вперед, і 
опускаються, якщо 
натиснути назад. 

Поміняйте місцями гідравлічні шланги на швидко 
рознімних муфтах трактора. 

Рами сошників не 
знаходяться в 
плаваючому 
положенні на 
нерівній поверхні. 

Гідравлічний важіль не 
заблокований в передньому 
положенні. 

Заблокуйте гідравлічний важіль в передньому 
положенні. 

Сошники не зв’язані з контуром, 
призначеним для управління 
гідромотором. 

Див. сторінку 29. 



58|  3S-5000/F/HD/HDF  Great Plains Manufacturing, Inc.

Пошук та усунення загальних несправностей 

Проблема Причина Вирішення 

Манометри 
показують нуль, коли 
сошники опущені, а 
гідравлічний важіль 
трактора натиснутий 
вперед 

Гідравлічні шланги прокладені 
неправильно між клапанами 
регулювання тиску та циліндрами 
підйому сошників. 

Див. схеми прокладання шлангів, починаючи на 
сторінці 81. 

Манометри 
показують тиск, коли 
сошники підняті. 

Гідравлічні шланги прокладені 
неправильно між клапанами 
регулювання тиску та циліндрами 
підйому сошників. 

Див. схеми прокладання шлангів, починаючи на 
сторінці 81. 

Транспортні замки 
не залишаються в 
положенні для 
транспортування. 

Затиск U-форми в транспортному 
замку не затискає шток циліндра. 

Затягніть або ослабте болт на затиску, 
повертаючи його. Замініть затиск, якщо необхідно. 

Гідравлічні циліндри не посаджені 
на транспортні замки перед 
початком руху. 

Упевніться, що гідравлічні циліндри опустилися на 
транспортні замки перед транспортуванням. Вага 
циліндрів допомагає утримувати профілі на місці. 
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 Технічне обслуговування 
та змащування

Технічне обслуговування
Належний сервіс та технічне обслуговування – це 
ключ тривалого терміну служби обладнання. 
Уважні систематичні інспекції допоможуть 
уникнути дорогого технічного обслуговування, 
простоїв та ремонту. 
Перш ніж виконувати регулювання або технічне 
обслуговування, виключіть обладнання та 
витягніть ключ з замка запалювання трактора. 

Загроза роздавлення:
Під час роботи на обладнанні обов’язково 
застосовуйте транспортні замки та достатнє 
блокування рами. Можна отримати важкі або 
смертельні травми через роздавлення при падінні 
обладнання.  

Небезпека від рідини під високим тиском:
Перевірте всі гідравлічні лінії та з’єднання, перш ніж 
подавати тиск. Рідина, що витікає з дуже малих 
отворів, може бути майже невидимою. 
Користуйтесь  папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА коли шукаєте місця витоку, і 
надягайте міцні рукавички. Рідина під тиском має 
достатню силу, щоб пройти через шкіру. У разі 
травми негайно заверніться по  медичну допомогу до 
лікаря, що має досвід з такими видами травм.  

Центр ваги сівалки змінюється, якщо вона не 
складена, а сошники підняті. Опустіть паркувальні 
стійки, опустіть сошники та зніміть гідравлічне 
притискання, перш ніж відчіплювати сівалку в 
розкладеному вигляді. Розчеплення розкладеної сівалки 
з піднятими сошниками може призводити до 
раптового підйому дишла, тяжких або смертельних 
травм.

1. Після кількох годин роботи нової сівалки
перевірте, чи міцно затягнуті всі болти.

2. Підтягніть ланцюг, щоб він не провисав занадто
сильно. Почистіть та нанесіть мастило для
ланцюгів на всі роликові ланцюги, якщо треба.

3. Підтримуйте належний тиск повітря в шинах
сівалки.

4. Чистики дисків мають бути добре
відрегульованими.

5. Регулярно чистьте сівалку. Регулярне та
ретельне чищення подовжує термін
експлуатації обладнання та знижує витрати на
технічне обслуговування та ремонт.

6. Змастіть точки, указані в розділі "Змащування"
на сторінці 68.

7. Замініть всі зношені, пошкоджені або
нерозбірливі наклейки з правилами безпеки.
Нові наклейки можна замовити у дилера Great
Plains.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Стравлювання повітря з сівалки
Щоб сівалка працювала, як належить, в гідравлічній 
системі не повинно бути повітря. Якщо не 
випустити повітря з гідравліки, вона працює з 
поштовхами, нерівномірно, бокові секції під час 
складання або розкладання можуть швидко впасти. 
Якщо з сівалки не випустили повітря під час 
первинного налагодження або якщо ви замінили 
частини гідравлічної системи під час ремонту 
сівалки, необхідно виконати наступні дії. 

Небезпека від рідини під високим тиском:
Скиньте  тиск з системи перед від’єднанням 
гідравлічних ліній. Рідина, що витікає під високим 
тиском, має достатню силу, щоб проникати через 
шкіру і спричинити серйозні травми. 
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.  

Небезпека – змінюється центр ваги 
Підйом сошників на розкладеній не причепленій сівалці 
призводить до раптового підйому дишла, що може 
спричинити серйозні травми або смерть. Перш ніж 
піднімати сошники або розкладати сівалку, упевніться, 
що сівалка надійно причеплена до зчіпного пристрою 
трактора та що запобіжний ланцюг надійно 
закріплений на тракторі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Стравлювання повітря з гідравліки 
підйому сошників 

Див. рисунок 56 

1. Перевірте рівень гідравлічної рідини в резервуарі
трактора та долийте до потрібного рівня.
Додавайте рідину в систему, якщо це потрібно.
Для всієї системи разом з сівалкою необхідно
приблизно 4 ½ галони (17 літрів).

2. Упевніться, що рами сошників заблоковані в
позиції для руху по дорозі. Див. "Блокування
сошників" на сторінці 32.

3. Поверніть ручку на обох клапанах регулювання
тиску до кінця проти годинникової стрілки, потім
поверніть клапани за годинниковою стрілкою,
щоб збільшити тиск до 1000 фунтів/кв.дюйм
(приблизно три оберти).

4. Поверніть ручку на байпасному клапані  до
кінця за годинниковою стрілкою, щоб потік оливи
дорівнював нулю.

5. Відпустіть чотири верхні фітинги на кінцях
шлангів , що вказані на рисунку.

Примітка: Щоб стравити повітря, не відпускайте 
фітинги з O-подібним кільцем. 
Стравлювання повітря через O-подібне 
кільце може спричинити пошкодження 
прокладки. 

6. Повільно подавайте оливу на верхню
сторону клапанів регулювання тиску, доки
олива не почне витікати з відкручених
фітингів. Коли олива починає витікати з
фітинга, затягніть його.

7. Повільно подавайте оливу на нижню
сторону клапанів регулювання тиску, доки
олива не почне витікати з інших відкручених
фітингів. Коли олива починає витікати з
фітинга, затягніть його. Продовжуйте
подавати оливу на нижню сторону клапанів
регулювання тиску, доки всі сошники не
будуть повністю підняті.

8. Поставте ручку блокування сошників в
положення для поля та підніміть і опустіть
сошники десять разів. Кожного разу при
опусканні сошників утримуйте важіль
управління в тракторі, доки в контурі
сошників не утвориться тиск, встановлений
на клапанах управління.

9. Після виконання циклів підйому та
опускання сошників поставте ручку
блокування сошників в положення для руху
по дорозі.

Рисунок 56  
Стравлювання повітря з гідравліки підйому сошників 



62|  3S-5000/F/HD/HDF  Great Plains Manufacturing, Inc.

Стравлювання повітря з гідравліки 
складання сівалки 

Див. рисунок 57 

1. Перевірте рівень гідравлічної рідини в
резервуарі трактора та долийте до потрібного 
рівня. Додавайте рідину в систему, якщо це 
потрібно. 

2. З розкладеною сівалкою та повністю
висунутими циліндрами складання сівалки 
витягніть палець кріплення штоків та поверніть 
циліндри так, щоб вони нічого не торкалися в 
розкладеному вигляді. 

3. Відпустіть фітинги шлангів з боку штоків  на
кутиках нижніх циліндрів складання. 

Примітка: Щоб стравити повітря, не відпускайте 
фітинги з O-подібним кільцем. 
Стравлювання повітря через O-подібне 
кільце може спричинити пошкодження 
прокладки. 

4. Повільно подавайте оливу на сторону штоків
циліндрів складання, доки олива не почне
витікати з відкручених фітингів. Коли олива
починає витікати з фітинга, затягніть його та
втягніть циліндри складення.

5. З повністю втягнутими циліндрами відпустіть
фітинги шлангів з боку основи циліндра  на
кутиках нижніх циліндрів складання.

6. Повільно подавайте оливу на сторону основи
циліндрів складання, доки олива не почне
витікати з відкручених фітингів. Коли олива
починає витікати з фітинга з  боку основи
циліндра, затягніть його та кілька разів
втягніть та висуньте циліндри складання.

7. Знов встановіть палець штока циліндрів.

Рисунок 57  
Стравлювання повітря з гідравліки складання сівалки 
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Стравлювання повітря з гідравліки 
підйому/опускання

Див. рисунок 58 

1. Перевірте рівень гідравлічної рідини в
резервуарі трактора та долийте до потрібного
рівня. Додавайте рідину в систему, якщо це
потрібно.

2. Опустіть сівалку в положення для роботи в полі
та повністю витягніть циліндр підйому бункера
посередині на дишлі. Відпустіть фітинг на
шлангу з боку основи лівого циліндра
підйому/опускання та фітинг з боку основи
циліндра підйому бункера 

3. Повільно подавайте оливу з боку основ
циліндрів підйому/опускання, доки олива не
почне витікати з відкручених фітингів. Олива не
може одночасно з’явитися на обох фітингах.
Коли олива починає з’являтися на одному
фітингу, затягніть його та продовжуйте, доки не
буде затягнутий другий фітинг.

4. Повністю висуньте циліндри підйому/опускання
та негайно заблокуйте циліндри, для цього
встановіть транспортні замки на обидва
циліндри підйому/опускання та циліндр підйому
бункера.

Загроза роздавлення: 

При відмові гідравліки  сошники можуть впасти 
та роздавити тих, хто знаходиться внизу. Для 
запобігання серйозним травмам або смерті 
необхідно завжди фіксувати транспортні замки 
на витягнутих циліндрах підйому/опускання, 
перш ніж починати роботи під сошниками.

5. Коли транспортні замки встановлені, відпустіть
фітинг з боку штока лівого циліндра
підйому/опускання та фітинг з боку штока
циліндра підйому бункера .

6. Повільно подавайте оливу з боку штоків
циліндру підйому/опускання, доки олива не
почне витікати з відкручених фітингів. Коли
олива починає з’являтися на фітингу, затягніть
його та продовжуйте, доки не будуть затягнуті
всі інші фітинги.

7. Висуньте циліндри підйому/опускання та зніміть
транспортні замки. Виконайте кілька разів цикл
висування і втягування циліндрів
підйому/опускання.

Рисунок 58 Стравлювання повітря з гідравліки підйому/опускання 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Гідравлічні фільтри сошників 

Якщо час підйому або опускання сошників став 
помітно довгим, перевірте фільтри в гідравлічних 
лініях та почистіть у разі необхідності. 

Див. рисунок 59 

1. Для демонтажу відкрутіть кінцеву пробку
фільтра. Зніміть верхню стопорну шайбу та сито. 

2. Почистіть сито фільтра розчинником та
стисненим повітрям або замініть, якщо 
необхідно. 

3. При збиранні вставте сито в фільтр. Зверху
розташуйте стопорну шайбу та пригвинтіть 
пробку. 

Рисунок 59 
Гідравлічний фільтр лінії 

Рисунок 60  
Гідравлічні фільтр лінії 
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Технічне обслуговування системи 
привода

Див. рисунок 61 та рисунок 62 
Для належної роботи та для запобігання простоям 
і ремонту приводні ланцюги мають бути добре 
відрегульованими та змащеними. Регулярно 
перевіряйте приводні ланцюги на занадто велике 
провисання та зношення. Відрегулюйте натяжні 
зірочки, щоб зменшити провисання ланцюгів. 

Примітка: Упевніться, що ланцюг встановлений з 
стопором зв’язувальної ланки в 
напрямку центральної лінії і що отвір в 
затиску (роздвоєний кінець) 
спрямований в сторону, протилежну 
напрямку руху ланцюга. 

Рисунок 61  
Приводні ланцюги та натяжні зірочки 

Рисунок 62  
Приводні ланцюги та натяжні зірочки 
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Заміна насіннєвої заслінки 

1. Зніміть один диск для полегшення заміни
насіннєвої заслінки. 

Див. рисунок 63 

2. Для заміни стягніть насіннєву заслінку догори з
металевої скоби. 
3. Вставте нову насіннєву заслінку в металеву
скобу і протягніть до кінця. 

Очищення бункерів від матеріалів 

Очищення головного насіннєвого 
бункера 

Див. рисунок 64, де зображена ручка дверцят 
корпуса висівного апарата © в нормальному 
робочому положенні. 

1. Поставте ручку норми висіву на нуль (0). Цим
зірочки висівного апарата виходять з отвору
для насіння.

2. Під кожним рядком або кількома рядками, котрі
потрібно почистити, розташуйте брезент або
відро.

3. На корпусі висівного апарата для цього рядка
переведіть ручку дверцят  з робочих
положень вниз в положення .

4. Відкрийте головний насіннєвий бункер та
невеликою щіткою виметіть насіння у напрямку
висівних апаратів, котрі треба почистити. Якщо
насіння не витікає вільно, перевірте корпус
висівного апарата, шланги та висівні трубки на
наявність перешкод.

5. Якщо є пилосос, видаліть залишки матеріалу 
за допомогою пилососа.

Для видалення матеріалу з бункерів не потрібно 
крутити привідний вал висівного апарату. Норма 
висіву встановлюється на нуль, всередині 
корпусів висівних апаратів нічого не рухається; 
однак для інспекції висівних апаратів на надмірне 
зношення та пошкодження обертання валу 
необхідне. 
Поставте ручку норми висіву на 100 та звільніть 
блокувальну втулку. Сошники опустіть, щоб 
включити зчеплення, і можна повільно обертати 
вал висівних  апаратів за допомогою ручки для 
калібрування, а друга особа в цей час перевіряє 
висівні апарати з боку відкритих насіннєвих 
бункерів. 

Рисунок 63  
Заміна насіннєвої заслінки 

Рисунок 64  
Очищення корпуса висівного апарата 

Рисунок 65  
Засувка для очищення бункера для добрив 

Потягти 

Металева скоба 
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Очищення бункера від залишків добрив 
Після внесення добрив якнайскоріше почистіть 
бункер. Добрива  часто містять хімікати, що 
сприяють корозії. 

Див. рисунок 65 

Малою лопаткою або банкою видаліть з бункерів 
якомога більше добрив. 
Вичистіть всі залишки матеріалів  по всій довжині 
бункера. Підготуйте засоби для збору рідини від 
промивання. 
Відкрийте всі заслінки для очищення на сівалці та 
відкрийте дверцята для очищення. Дверцята 
залишаються відкритими до закінчення 
промивання.  
Промийте бункер для добрив зсередини  водою під 
тиском. 
Перш ніж закривати дверцята для очищення, 
бункери сівалки повинні висохнути. 

Очищення бункера від залишків 
дрібного насіння 
1. Відкрийте кришку бункера та видаліть

лопаткою як можна більше насіння.
2. Щоб зібрати залишкове насіння, покладіть

брезент під трубками для висіву дрібного
насіння на сошниках.

3. Підніміть сівалку.
4. Поставте ручку норми висіву на 100.
5. Крутіть ручку для калібрування або кінцеве

колесо, доки несіння не перестане
висипатися.

6. Якщо є пилосос, видаліть залишки насіння
зверху висівних апаратів.

Технічне обслуговування ланцюга
Регулярно перевіряйте та змащуйте ланцюги. 
Провисання нових ланцюгів збільшується в перші 
кілька годин роботи внаслідок припрацювання. 

Провисання ланцюга 
Перевірте провисання в перші 8 годин роботи та 
затягніть натяжні зірочки, якщо необхідно. 

Див. рисунок 66, котрий для ясності показує 
значно збільшене провисання та обходить 
натяжні зірочки. 

1. Виміряйте проміжок  для визначення
провисання: визначте точку найбільшого 
провисання для кожного ланцюга (звичайно це той 
відрізок, котрий не проходить через натяжні 
зірочки). 
2. Виміряйте провисання: під прямим кутом до
відрізку натягніть ланцюг в центрі відрізку в обидва 
напрямки з силою прибл. 9 фунтів (4 кг). 
Провисання – це відстань відхилення ланцюга. 
3. Відрегулюйте натяжні зірочки для ідеального
провисання . 
При монтажі ланцюгів зверніть увагу на те, щоб 
дужка на рознімній ланці була орієнтована так, щоб 
уникнути зачіплювання за сусідні деталі. 

Див. рисунок 67 

Встановіть душку відкритим кінцем проти напрямку 
руху ланцюга (показаний сірою стрілкою на схемі 
прокладання ланцюга). 

Рисунок 66  
Вимірювання провисання ланцюга 

Рисунок 67  
Спрямування дужки рознімної ланки 
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Змащування 

Муфти приводів

2 точки змащування; на кожній муфті 
Тип мастильних матеріалів: консистентне 
мастило  
Кількість: доки мастило не виступить 

Вісь рами сошників

2 точки змащування; центральна секція 
1 точка змащування; кожна бокова секція 
Тип мастильних матеріалів: консистентне 
мастило 
Кількість: доки мастило не виступить з кінців 
осей 

Вісь рами сошників

1 на кожному опорному колесі 
Тип мастильних матеріалів: консистентне 
мастило 
Кількість: доки мастило не виступить з кінців 
осей 

Універсальний спрей 
для змащування 

Універсальне 
мастило 

Універсальна 
олива 

Інспекція  

Інтервали 
(години 
експлуатації), 
коли необхідний 
сервіс  
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Осі рами бункерів

1 точка змащування з кожної сторони, 2 точки 
змащування усього 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 

Осі рами бункерів

1 точка змащування з кожної сторони, 2 точки 
змащування усього 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 

Телескопічний приводний вал 

2 точки змащування на валу 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 
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Підшипники вала висівного апарату добрив 
(опція)

Обидва кінці вала; 0 або 6 точок змащування усього
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило  
Кількість: доки не почуєте опір 

Ланцюг муфти зміни швидкості

За потребою 
Одна точка на секцію 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для ланцюгів 
Кількість = Ретельно покрити ланцюг 

Приводний ланцюг від колеса до муфти зміни 
швидкості

       За потребою 
Одна точка на опорне колесо 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для ланцюгів 
Кількість = Ретельно покрити  
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Приводний ланцюг від муфти зміни швидкості 
до висівних апаратів

За потребою 
Одна точка на секцію 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для ланцюгів  
Кількість: Ретельно покрити  

Фетрові ущільнення (опція)

2 ущільнення на секцію, 0 або 6 усього 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для ланцюгів 
Кількість = Ретельно покрити  

Приводна зірочка висівного апарату

Одна зірочка на секцію; 3 усього 
Тип мастильних матеріалів: Олива  
Кількість: Ретельно покрити  
Примітка: Повертати ручку регулювання норми 
висіву насіння вперед і назад, щоб олива 
потрапила в квадратний отвір. 
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Вісь підйому/опускання 

2 точки змащування 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 

Транспортна вісь

2 точки змащування 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 
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Осі головної рами

2 точки змащування з кожної сторони; 4 точки 
змащування усього 
Тип мастильних матеріалів: консистентне мастило 
Кількість: доки мастило не виступить 

Привідні ланцюги висівного апарату для 
добрив (опція)

Один ланцюг на секцію; 0 або 3 усього 
Тип мастильних матеріалів: спрей  
Кількість = Ретельно покрити ланцюги 
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Підшипники транспортних коліс

        2-3 роки 
Один підшипник на шину; 4 усього 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для колісних 
підшипників  
Кількість: Повність замінити 

Підшипники опорного колеса

       2-3 роки 
Один підшипник на шину; 4 усього 
Тип мастильних матеріалів: Мастило для колісних 
підшипників  
Кількість: Повність замінити 
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Опції

Акрометр 

Цифровий електронний акрометр є стандартним на 
сівалки 3S-5000/F/HD/HDF. Якщо треба замінити його 
або потрібна інша одиниця вимірювання, замовляйте 
деталі, вказані нижче. 
Докладніша інформація у розділі "Робота акрометра"
на сторінці 38. 

Опційні пакети Номер за 
каталогом

Замовники з США 891-297C 
Метрична система 891-300C 

Твердосплавний чистик для дисків
Чистики з пазом – стандартний. 
Опційний твердосплавний чистик для дисків – це 
чистики на пружинах, вони не потребують 
періодичного регулювання. Чистики сумісні з 
стандартними насіннєвими заслінками та Seed-Lok®, 
але не сумісні з Keeton®. 

Опис Номер за 
каталогом

БЛОК ЧИСТИКА ДЛЯ ДИСКІВ 121-781A 

Див. "Монтаж твердосплавних чистиків для дисків"
на сторінці 85. 
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Зчіпний пристрій

Один зчіпний пристрій вибирається під час замовлення 
сівалки 3S-5000/F/HD/HDF, він включає петлю з 
пружинного дроту, запобіжний ланцюг та всі кріплення. 
Додатково зчіпні пристрої можуть бути замовлені для 
переходу на інше обладнання в полі, вони включають
додаткові монтажні болти зчіпного пристрою, стопорні 
шайби та гайки.

Опис Опція 
замовлення 

Номер за 
каталогом 

 Велика пластина  (61) 170-038A
 Тягова серга (62) 170-039A
 CAT5 (64) 170-073A

Перехідний комплект для систем з 
відкритим центром

Стандартна сівалка 3S-5000/F/HD/HDF сумісна з 
тракторами з "активними" гідравлічними системами або 
"з системами з закритим центром". Для використання з 
"неактивними" системами або з системами "з закритим 
центром" існує перехідний комплект. На сівалку слід 
замовляти один комплект. 

Опис Номер за 
каталогом

Гідравлічний комплект з відкритим 
центром 

194-143A 

Інструкція для гідравлічного блоку з 
відкритим центром 

194-149M 

Муфта управління окремими рядками 

3S-5000/F/HD/HDF може оснащуватися муфтами та 
органами управління, котрі дозволяють піднімати та 
опускати сошники незалежно на кожній секції сівалки. 
Докладніша інформація у розділі: 
"Управління окремими рядками (опція)" на сторінці 
37. 

Опис Номер за 
каталогом 

3S-5000/F/HD/HDF додаткове 
обладнання для управління 
окремими рядками  

195-306A 
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Заглушки висівного апарата (головний 
насіннєвий бункер)

Заглушки висівного апарата блокують окремі ряди, 
коли потрібне більше міжряддя. Заглушки 
вставляються в отвори корпусів висівних апаратів на 
відповідних рядах. 

Опис Номер за 
каталогом

Заглушка висівного апарата, 
ширина 1 3/4  

817-087C 

Пристрої для ущільнення насіння 

Ущільнювач для насіння Seed-Lok® серії 00 
Пружинне ущільнювальне колесо Seed-Lok® притискає 
насіння безпосередньо до дна борозни, забезпечує 
найкращий контакт насіння з ґрунтом. Колесо для 
ущільнення забезпечує рівномірне і одночасне 
проростання, бо насіння висівається та ущільнюється 
на однаковій глибині. Колеса кріпляться болтами 
безпосередньо до кріплення чистиків на стандартних 
сошниках сівалки. 

Опційні пакети Номер за 
каталогом

серія 00 5 дюймів Seed-Lok® 122-193K 
серія 00 6 дюймів Seed-Lok® 122-266K 

Ущільнювач для насіння Keeton® 

Принцип дії див. "Регулювання пристрою для
загортання насіння " на сторінці 53. 

Опис Номер за 
каталогом

Ущільнювач для насіння Keeton® 
(на сошник) 

890-810C 
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Монітор вала

Цей комплект генерує сигнал попередження в кабіні, 
якщо вал висівного апарата в головному насіннєвому 
бункері перестає обертатися (це може бути 
результатом падіння тиску, недостатнього тиску в 
шинах або проколу шини, розриву ланцюга або 
несправності муфти). Замовляйте один комплект на 
сівалку. 

Докладніша інформація у розділі: 
"Робота монітору вала (опція)" на сторінці 38. 

Опційні пакети Номер за 
каталогом

3-канальний монітор вала 116-283A 

Гідравлічний комплект з двома виходами

Для управління всіма функціями сівалки для 
стандартної сівалки 3S-5000/F/HD/HDF необхідний 
трактор з трьома гідравлічними виходами. Трактори з 
двома гідравлічними виходами можна використовувати, 
якщо придбати гідравлічний комплект з двома 
виходами. Використовуючи подвійний селекторний 
клапан, що монтується на дишлі сівалки, цей комплект 
об’єднує контур підйому/опускання та контури підйому 
сошників. 
Для управління сівалкою, обладнаною маркерами, на 
тракторі з двома клапанами з дистанційним 
управлінням, необхідно встановити два комплекти – 
один для об’єднання контурів підйому/опускання та 
підйому сошників, і один для об’єднання   контурів 
маркерів та складання. 

Докладніша інформація у розділі "Приєднання
гідравлічного шланга" на сторінці 22 та "Управління
окремими рядами (опція)" на сторінці  37. 
Опис Номер за 

каталогом

Гідравлічний комплект для трактора з 
двома виходами 

194-122 A 
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Додаток A -  Інформація для довідок 

Специфікація та параметри 

3S-5000-1006 3S-5000-8075 3S-5000-6010 
Міжряддя 6 дюймів 71/2 дюймів 10 дюймів 

Рядів на сівалці 100 80 60 
Вага (без пристрою для 

внесення добрив) 
24,260 фунтів 

11 004 кг 
Робоча ширина 50 футів (12.2 м) 

Транспортна ширина  15 футів (4.6 м) 
Транспортна висота 8 футів 4 дюйми (2.5 м) 

Транспортна довжина 39 футів 10 дюймів (12 м) 
Робоча довжина  39 футів 10 дюймів (12 м) 
Об’єм головного 

насіннєвого бункера 148.7 бушелів (5240 л) 

Об’єм бункера для 
дрібного насіння 10 бушелів (352.4 л) 

Шини опорних коліс 30.5X12 16.5 NHS 
Бортовий поворот 

Шини транспортних коліс  14 (14 Ply) 17.5 NHS 
Бортовий поворот 

Вимоги до трактора  

240 к.с. мінімум (134 кВт) 
Три гідравлічні виходи або два гідравлічні виходи та опційний комплект. 
Трактори з гідравлікою з регулюванням  залежно від навантаження можуть 
потребувати встановлення байпасного клапана Great Plains номер 810-400C. 
Зверніться до постачальника вашого трактора, щоб з’ясувати, чи потрібний цей 
клапан. 

Таблиця тиску в шинах Гарантійна інформація для шин  
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.  

Виробник      Веб-сторінка 
Firestone      www.firestoneag.com  
Gleason        www.gleasonwheel.com 
Titan      www.titan-intl.com 

Колесо Розмір шин  Тиск 
Трансопртне   14 17.5 NHS 

Бортовий 
поворот 

80 
фунтів/кв.дюйм 
(551 кПа) 

Опорне 
колесо 

30.5X12 16.5 
NHS 
Бортовий 
поворот 

44 
фунтів/кв.дюйм 
(303 кПа) 

http://www.firestoneag.com/
http://www.gleasonwheel.com/
http://www.titan-intl.com/
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Габарити (транспортні) 3S-5000/F/HD/HDF

Транспортна ширина 
180 дюймів (4.57 м) 

Транспортний кліренс 19 дюймів (48.26 см) 

Довжина від зчіпки до коліс 371 
дюймів (9.42 м) 

Транспортна висота 

Зчіпка  26 дюймів 
(66,04 см) 

Транспортна довжина 
478 дюймів (12.14 м) 
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Гідравлічні схеми  

Гідравліка підйому сошників (справа) 

Основа циліндра 

Шток циліндра 
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Гідравліка підйому сошників (зліва ) 
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Гідравліка підйому/опускання 

До трактора 
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Таблиця моментів затягування 

Ідентифікація голівок 
гвинтів  

Розмір 
гвинтів

мм x крок 
різьби с 

Ідентифікація голівок 
гвинтів 

Розмір 
гвинтів Q €} }

Клас 2 Клас 5 Клас 8 Клас 5.8 Клас 8.8 Клас 10.9 
дюйм-крок 
різьбиa 

Н-мb фут-
фунтd 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-фунт Н-м фут-
фунт 

Н-м фут-
фунт 

¼-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7 
1/4-28 8.5 6 13 10 18 14 M6X1 7 5 11 8 15 11 
5/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8X1.25 17 12 26 19 36 27 
5/16-24 17 13 26 19 37 27 M8X1 18 13 28 21 39 29 
3/8-16 27 20 42 31 59 44 M10X1.5 33 24 52 39 72 53 
3/8-24 31 22 47 35 67 49 M10X0.75 39 29 61 45 85 62 
7/16-14 43 32 67 49 95 70 M12X1.75 58 42 91 67 125 93 
7/16-20 49 36 75 55 105 78 M12X1.5 60 44 95 70 130 97 
½-13 66 49 105 76 145 105 M12X1 90 66 105 77 145 105 
½-20 75 55 115 85 165 120 M14X2 92 68 145 105 200 150 
9/16-12 95 70 150 110 210 155 M14X1.5 99 73 155 115 215 160 
9/16-18 105 79 165 120 235 170 M16X2 145 105 225 165 315 230 
5/8-11 130 97 205 150 285 210 M16X1.5 155 115 240 180 335 245 
¾-18 150 110 230 170 325 240 M18X2.5 195 145 310 230 405 300 
3/4-10 235 170 360 265 510 375 M18X1.5 220 165 350 260 485 355 
3/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450 
7/8-9 225 165 585 430 820 605 M20X1.5 310 230 650 480 900 665 
7/8-14 250 185 640 475 905 670 M24X3 480 355 760 560 1050 780 
1-8 340 250 875 645 1230 910 M24X2 525 390 830 610 1150 845 
1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550 
11/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 
11/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700 
11/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220 
11/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-крок різьби = номінальний діаметр різьби в

дюймах – витків різьби на дюйм  
b. Н-м = ньютон-метр
c. мм x крок різьби = номінальний діаметр різьби в мм x 
крок різьби  
d. фут-фунт = фут-фунт

13/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380 
13/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710 
11/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160 
11/2-12 1 330 98 0 2970 2190 4820 3560 

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

Монтаж твердосплавних чистиків для дисків 

Ці інструкції стосуються монтажу комплекту 
чистиків, номер за каталогом 121-781 A. 
Опція твердосплавних чистиків для дисків не 
встановлюється на заводі.  
Почніть з рядку 1 (крайня ліва висівна секція): 

1. Зніміть один або обидва диски, щоб отримати
доступ до кріплення . Зверніть увагу на
положення розпірних шайб  для правильного
наступного монтажу

2. Зніміть наявний чистик з пазом.

Див. рисунок 68 

3. Візьміть:
(24) 802-079C   HHCS   3/8-16X1   1/4   GR5
Якщо є ущільнювач Seed-Lok®, або він також
монтується, також візьміть:
(22) 804-013C   СТОПОРНА ШАЙБА, ПРУЖИНА    3/8   PLT
Стопорну шайбу (22) встановіть на болт (24)
(гайка не використовується).

4. Візьміть:
(25) 804-012C   ПЛАСКА ШАЙБА   3/8   SAE   PLT
Цю пласку шайбу встановіть на болт.

5. Візьміть:
89 0-357C   ЧИСТИК – З ПРУЖИНОЮ - ПІДВІСНИЙ
Якщо чистик не був попередньо зібраний
повністю, візьміть деталі:
(27) K7090   ПІДВІСНИЙ ЧИСТИК ЗЛІВА
(28) K7091   ПІДВІСНИЙ ЧИСТИК СПРАВА 
(30)        K7096   БЛОК РОЗПІРКИ ТА ШАЙБИ 
(29) K7093   ЧИСТИК, 15LB   ПРУЖИНА
Вставте одну сторону ((27), (28)) позаду іншої.
Між сторонами вставте пружину (29), в малі
отвори зверху. Вставте розпірну втулку(30)
спереду, вузьким кільцем на центрі вперед (в
великі отвори лез).

6. Вставте болт через леза чистика ((27),(28)) та
розпірну втулку (30).

7. Якщо Seed-Lok® не використовується, візьміть:
(22)          804-013C   СТОПОРНА ШАЙБА З ПРУЖИНОЮ   3/8   PLT 
(19)          803-014C   ШЕСТИГРАННА ГАЙКА   3/8-16   PLT
Зафіксуйте блок чистика на кріпленні чистика 
за допомогою стопорної шайби (22) та гайки
(19).
Якщо Seed-Lok® використовується (не
показаний), зафіксуйте блок чистика на Seed-
Lok®, в різьбовому отворі на Seed-Lok®.
Шестигранна гайка (19) не використовується.

8. Встановіть знятий диск назад.

Рисунок 68 Монтаж чистиків з твердих стопів для 
дисків 
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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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00HD 49 Байпасний клапан 26 
116-283A, монітор управління валом 78 Блокувальні профілі 24,25 
121-781A, чистик 75 Брус для навішування робочих органів, висота  17, 44 
122-193K, Seed-Lok® 77 Вага на дишель 20 
122-266K, Seed-Lok® 77 Взуття 2 
133-322M, інструкція 13 Використання за призначенням 13 
152-314M, інструкція 38 Випустити повітря з сівалки 60 
170-038A, велика накладка для причіплювання 76 Вирівнювання 16 
170-039A, тягова серга 76 Висівна секція 48, 49 
170-073A, зчеплення CAT5 76 Висота дишля 21 
194-122A, гідравлічний комплект для трактора 78 Висота сошників 50 
194-143A, гідравлічний комплект для відкритого центру  76 Висота, брус для навішування робочих органів  17, 44 
194-143A, гідравлічний комплект для відкритого центру 22,23,30 Висота, дишель 21 
195-242B, інструкція 13 Висота, центральний бункер 16 
195-242M-A, інструкція 13 Відбивачі, безпека 6 
195-242R інструкція 13 Відєднування гідравлічних ліній 22, 60 
195-306A, управління окремими рядками 05 Відкидний щиток, насіння/добрива 34 
20 миль/год 4 Відключення  4 
32 км/год 4 Відкритий центр 22, 26, 28,30 
3S-4000-4810 13, 79 Відстань, диски сошника 51 
3S-4000-6375 13, 79 Включені моделі 13 
3S-4000-7806 13, 79 Включені моделі 13 
3S-4000F-4810 13 Вогонь 1 
3S-4000F-6375 13 Встановлення чистиків 85 
61, зчеплення, велика накладка 76 Гарантія 79, 86 
62, зчеплення , тягова серга 76 Гідравліка з управлінням залежно від 

навантаження  
29, 47 

64, зчеплення CAT5 76 Гідравліка підйому 83 
802-079C, болт 85 Гідравліка сошників з закритим центром.. 81 
803-014C, гайка 85 Гідравлічна безпека 3 
804-012C, шайба 85 Гідравлічна схема 81 
804-013C, стопорна шайба 85 Гідравлічне причіплювання 22 
804-013C, шайба 85 Гідравлічний комплект з двома виходами 78 
817-087C, кришка 77 Глибина висівання 42 
818-019C, наклейка 8 Глибина сошників 31, 54 
818-055C, відбивач 6 Глибина 31, 54 
818-078C, наклейка 11 Дверцята корпуса висівного апарата 66 
818-188C, наклейка 9 Дверцята, чищення бункера для добрив 67 
818-257C, наклейка 7 Денний час 7 
818-339C, наклейка 9 Денні відбивачі 7 
818-398C, наклейка 11 Дисплей в сплячому режимі 39 
818-557C, наклейка 8 Діти 3 
818-855C, наклейка 12 Добрива 34 
838-092C, наклейка 12 Додаткова гідравліка 37 
838-102C, наклейка 10 Домкрат, зберігання 21 
838-258C, наклейка 8 Домкрат, паркування 40 
838-265C, відбивач 7 Допомога власнику 14 
838-266C, відбивач 6 Дрібне насіння 13 
838-267C, відбивач 7 Дрібне насіння, завантаження 33 
838-426C, наклейка 10 Дрібне насіння, чищення бункера 67 
838-660C, наклейка 10 Електронний акрометр 75 
890-357C, чистик 85 Жовті відбивачі 8 
890-810C, Keeton 77 Замовники з США 75 
891-297C, акрометр, акри 75 Закритий контур 26 
891-300C, акрометр, гектари 75 Заміна наклейок 6 

Запобіжний ланцюг 3 
email, Great Plains 14 Заслінки для чищенні бункера для добрив 67 
FIELD, позиція блокування 25,32 Захисне обладнання 2 
K7090, чистик зліва 85 Зберігання 4 
K7091, чистик справа 85 Зберігання, домкрат 21 
K7092, розпірка 85 Зварювання 5 
K7093, пружина 85 Зелені ручки шлангів 22 
Keeton® 53, 77 Зліва, визначення 13 
Magnum 29 Змащування 68 
R52667, затиск 29 Інформація з безпеки 1 
ROAD, позиція блокування 24,32 Капелюх 2 
Seed-Lok® 53, 85 Клапан, управляння тиском 47 
SMV (транспортний засіб, що пересувається повільно)  6 Клапани регулювання тиску 47 
URL, шини 79 Кліренс, сошникова рама 46 
Адреса, Great Plains 14 Кольоровий код шлангів 22 
Акрометр 75 Кольоровий код, ручки шлангів 22 
Англійська мова 8 Контакт Great Plains 14 
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Контрольний список  перед стартом 23 Серійний номер 14 
Контрольний список  перед транспортуванням 37 Серія 00 48 
Контрольний список перед налагодженням 15 Символ безпеки 1 
Корпус висівного апарата 77 Символ, безпека 1 
Ліхтарі 3 Символи циліндрів 22 
Маркер, розкладання 37 Синя ручка шланга 22 
Медична допомога 3, 23, 59 Сірі ручки шлангів 22 
Метрична система 75 Складання 24 
Момент затягування 84 Сошник, пружини 50 
Монітор управління валом 38, 78 Сошникова рама 45 
Навушники 2 Справа, визначення 13 
Наклейки,  небезпека від рідини під високим тиском 9 Специфікація 79 
Наклейки,  транспортне блокування 10 Стійка 14 
Наклейки,  швидкість 9 Стопорний болт 17 
Наклейки, , тиск у шинах 12 Сторонні особи на сівалці 3 
Наклейки, безпека 6 Таблиці 
Наклейки, визначення 13 Технічне обслуговування 59 
Наклейки, загальні інструкції 11 Технічне обслуговування, безпека 5 
Наклейки, затиснення/розчавлення 9 Тиск в шинах 79 
Наклейки, затиснення/розчавлення маркерами 8 Тиск пружини 50 
Наклейки, небезпека Т-подібна ручка 31 
Наклейки, небезпека падіння 10 Трактори John Deere 29 
Наклейки, тиск у шинах та момент затягування 12 Транспортна швидкість 4 
Наклейки, шини не сходи 11 Транспортування 36 
Налагодження бункерів бокової секції 17 Трубка для добрив, опція 48 
Налагодження валу 18 Трубка для дрібного насіння, опція 48 
Налагодження 15 УВАГА, визначення 1 
Напрямки 13 Управління окремими рядками 37, 76 
Насінна затулка 53 Фартух 2 
Натяжний гвинт, Keeton® 53 Фільтри 64 
Неактивна гідравліка 30 Хімічні речовини 2 
НЕБЕЗПЕКА, визначення 1 Частини для ремонту 14 
Ножі, сошники 51 Червоний 6 
Номер моделі 14 Червоні відбивачі 6 
Номер телефону GP 14 Червоні ручки шлангів 22 
Об’єм гідравлічної оливи 61 Чистик 85 
Об’єми 79 Чистик з твердих стопів  48, 75 
Обладнання 13 Чистики, карбідні 75 
Обмеження транспортної швидкості 36 Чищення бункеру для добрив 67 
Обслуговування клієнтів 14 Чищення добривного бункеру 34 
Одиниці вимірювання 75 Чищення головного насінного бункера 67 
Одиночний маркер 75 Чищення головного насінного бункера 66 
олива, об’єм системи 61 Чищення обладнання для внесення добрив 67 
Опції 75 Шини 79 
Окуляри 2 Шини, 14-14 Ply 79 
Параметри трактора 36 Шини, 30 5 X 12 79 
Паркувальна стійка 40 Шини, тиск 79 
Перевірка герметичності 22, 60 шланги, гідравлічні 22 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, визначення 1 Шланги, кольоровий код 22 
пошук та усунення несправностей 55 Щиток на обличчя 2 
Примітка, визначення 13 
Пристрій для загортання насіння 53 
Притискання 46 
причіплювання 20 
Пріоритетний потік гідравліки 30 
Прокладення ланцюгів 84 
Регулювання 42 
Регулювання транспортного валу 18 
Респіратор 2 
Рідина під високим тиском 9 
Рідини під високим тиском 3 
Роза напрямків 13 
Роза орієнтування 13 
Розділювачі 34 
Розкладання 25 
Рукавиці 2 
Ручка, корпус висівного апарата 66 
Ручка, норма висіву 33 
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