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Інструкція з експлуатації

1625AHD і 1625AHL

11 і 12 м 2-секційні просапні сівалки Yield-Pro® із
сошниками серії 25 Air-Pro®

Повністю прочитайте ці інструкції з експлуатації. Коли ви
зустрічаєте цей символ, це означає, що наступні інструкції і
попередження мають велике значення – їх слід виконувати
безумовно. Від цього залежить ваше життя і життя інших!

На ілюстраціях може бути зображена модель 1625AHD, модель 1625AHL (вгорі), 
опційне обладнання, що не постачається в стандартній комплектації або схожі  
системи чи компоненти Yield-Pro®серії 25 чи YP1630F  де тема ідентична.

34901



Great Plains Manufacturing, Inc. iii

2015-02-05 411-020M

© Copyright  2012, 2014  Всі права збережені.

Great Plains Manufacturing, Inc. представляє цю публікацію "як є", без жодних гарантій, явних або припущених. Під час підготовки цього посібника було вжито усіх
можливих заходів, але компанія Great Plains Manufacturing, Inc. не несе відповідальності за помилки або упущення. Також виключена жодна матеріальна
відповідальність за шкоду, причиною котрої є використання інформації, що міститься в цьому посібнику. Great Plains Manufacturing, Inc. залишає за собою право
переглядати та змінювати свою продукцію, коли вважатиме це необхідним. Ця публікація описує стан виробу на момент публікації і може не відображати зміни,
що вноситимуться у виріб у майбутньому. 

Торгівельні марки компанії Great Plains Manufacturing, Inc. включають : Singulator Plus, Swath Command, Terra-Tine.
Зареєстровані торгівельні марки Great Plains Manufacturing, Inc. включають:

Air-Pro, Clear-Shot, Discovator, Great Plains, Land Pride, MeterCone, Nutri-Pro, Seed-Lok, Solid Stand,
Terra-Guard, Turbo-Chisel, Turbo-Chopper, Turbo Max, Turbo-Till, Ultra-Till, Verti-Till, Whirlfilter, Yield-Pro.

Всі інші бренди і назви продукції є торгівельними марками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників товарних знаків.

Зміст

Важлива інформація з техніки безпеки..................1
Наклейки з техніки безпеки..........................................6
Вступ...........................................................................16
Опис обладнання........................................................16

Використання за призначенням.............................16
Включені моделі .........................................................16
Використання цієї інструкції .......................................17

Визначення..............................................................17
Група документів ........................................................17
Післяпродажне обслуговування ................................17
Початкове налаштування...........................................18
Налаштуваання перед сівбою ...................................18
Приєднання сівалки до трактора...............................19

Під’єднання гідравліки............................................19
3-ох точкова навіска ...............................................19
Під’єднання гідравлічних шланг ............................20

 Підйом опускання дишла ..................................20
Під’єднання електрики ...........................................21
Зберігання основної паркувальної стійки .............22

Налаштування монітора.............................................23
Налаштування монітору MVT ................................23
Налаштування монітору PM400.............................23

Налаштування маркерів (Опція)................................23
Інструкції з експлуатації ..........................................24
Контрольний лист перед пуском ...............................24
Огляд замків рами і крилi ...........................................24
Розкладання сівалки ..................................................26
Зняття/Зберігання замків  циліндрів підйому ...........28
Підняття/Опускання сівалки.......................................29

Підняття сівалки......................................................29
Опускання сівалки ..................................................29
Рефазування контуру підйому...............................29

Складання сівалки......................................................30
Вимкнення вентилятор...........................................30
Встановлення трактора і дишла............................30
Підняття сівалки......................................................30
Встановлення замків ..............................................31
Активація соленоїда на складання........................31
Початок складання .................................................31
Підняття дишла.......................................................32
Завершення складання ..........................................32
Опускання дишла....................................................32
Рефазування контуру складання...........................32

Транспортування ........................................................33

Маса сівалки для транспортутвання..................... 34
Завантаження матеріалів ......................................... 35

Для заванатаження всіх матеріалів ...................... 35
Завантаження насіння............................................ 36

Операції з бункерами ......................................... 36
Завантаження насіння в бункер ........................ 36

Завантаження рідких добрив (опція)..................... 38
Швидке заванатження добрив........................... 39
Завантаження добрив через верхню кришку ... 39

Завантаження сухих добрив  (опція)..................... 40
Інформація для безпечного використання 

бункера ........................................................ 40
Відкидні перила позаду бункера ....................... 41
Заванатження добрив ........................................ 42

Робота монітора ......................................................... 42
Блокування контактного приводу ............................. 43

Блокування приводу сухих добрив  (опція) .......... 43
Блокування приводу рідких добрив ...................... 44
Блокування приводу висівних апаратів ................ 45

Контрольний лист перед пуском ............................... 46
Огляд пневматичної системи висіву ..................... 49

Робота висівного апарату Air-Pro® .......................... 50
Робота висівного апарату...................................... 50

Робота вентилятора................................................... 51
Загальна інформація з експлуатації пневматичної 

системи............................................................ 52
Загальна інформація про роботу вентилятора 53
Робота поворотної заслінки (всі заслінки): ....... 53
Вирівнювання тиску на крила ............................ 54
Налаштування вентилятора сівалки з рідкими 

добривами................................................... 54
Налаштування вентилятора сівалки з сухими 

добривами................................................... 55
Робота системи внесення рідких добрив ............. 60
Робота системи висіву сухих добрив.................... 60

Робота маркерів ........................................................ 61
Робота в полі .............................................................. 62
Паркування ................................................................. 63
Зберігання................................................................... 64
Налаштування........................................................... 65
Встановлення норм матеріалів ................................. 66
Налаштування маркерів ............................................ 68

Налаштування швидкості маркерів....................... 68
Налаштування диска маркера............................... 68

Налаштування робочих органів ряду ....................... 69



iv 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M 2015-02-05

Обладнання з кріпленням на раму ....................... 69
Колтери з кріпленням на раму........................... 69

Налаштування аплікатора добрив ........................ 69
Висота аплікатора .............................................. 69

Налаштування сошника серії 25AH ...................... 70
Зусилля притискання сошника .......................... 71

Налаштування очищувача ряду ............................ 73
Налаштування колтера з кріпленням на сошник . 74

Вирівнювання колтерів....................................... 75
Налаштування диска сошника .............................. 76

Налаштування глибини висіву........................... 76
Зона контакту дисків сошника ........................... 76
Налаштування контакту дисківt ......................... 76

Регулювання бокових коліс ................................... 77
Налаштування чистиків бокових коліс ............. 78

Встановлення і регулювання висівного апарату.. 79
Захисна кришка висвіного апарату ................... 79
Регулювання впускної заслінки ......................... 79
Оптимальний запас насіння .............................. 80
Повторне заповнення висівного апарату.......... 80

Встановлення висівного диска Air-Pro®................ 81
Зняття висівного диска....................................... 82
Індексація зірочок (розміщення у шаховому 

порядку)....................................................... 82
Відключення ряду................................................... 83
Налаштування ущільнювача насіння.................... 85

Налаштування ущільнювача насіння Keeton® . 85
Блокування ущільнювача насіння Seed-Lok® .. 85

Налаштування прикочувальних коліс ................... 86
Зусилля притискання прикочувальних коліс .... 86
Центрування прикочувальних коліс .................. 86
Зміщення прикочувальних коліс........................ 87
Кут прикочувальних коліс ................................. 87

Усунення неполадок ................................................ 88
Проблеми з нормою висіву........................................ 88

Поради по перевірці норми висіву: ................... 88
Проблеми з наповненням висівного апарату........... 89

Проблеми з манометрами Magnehelic® ............... 90
Таблиці усунення проблем з нормою висіву............ 91
Технічне обслуговування та змащення ............. 101
Технічне обслуговування......................................... 101

Замки циліндрів підйому ...................................... 102
Пружина контактного приводу............................. 102

Регулювання кінцевика підйому.............................. 102
Очищення від матеріалів......................................... 103

Очищення від насіння ...................................... 103
Перетворення на лійку..................................... 103

Очищення висівного апарату .............................. 104
Інший спосіб очищення висівного апарату ..... 104
Очищення насіннєвої трубки ........................... 104

Вивантаження сухих добрив і очищення ............ 105

Вивантаження добрив ......................................105
Очищення від сухих добрив .................................106

Проблеми при очищенні ...................................107
Зняття висівного апарату .................................107
Входження в бункер..........................................108

Очищення від рідких добрив ................................110
Очищення баку..................................................110

Обслуговування системи рідких добрив .................111
Фільтр рідких добрив ............................................111

Обслуговування висівного апарату .........................112
Обслуговування щіток висівного апарату ...........112

Заміна щіток висівного апарату .......................113
Обслуговування висівного диску .........................114

Очищення та зберігання висівних дисків ........114
Прокачування гідравліки ......................................115

Прокачування гідравліки підйому ....................115
Прокачуваня гідравліки складання ..................115
Прокачування гідравліки маркерів...................116

Обслуговування маркерів ........................................116
Обслуговування ланцюгів ........................................117

Розділювачі і чистики............................................118
Бокові колеса сошника .........................................118
Заміна заспокоювача насіння ..............................119
Обслуговування маркерів (Опція)........................119
Кришка ступиці диска маркера.............................119

Змащування ..............................................................120
Суміш для змащування насіння...........................128

Опції і додаткове обладнання ..............................129
Додаток A - Довідкова інформація......................138
Специфікації та об’єми.............................................138
Таблиця моментів затягування................................146
Таблиця тиску в шинах.............................................146
Схема ланцюгів.........................................................147
Додаток B - Постачання.........................................151
Додаток C - Початкове налаштування ................157
Заправка і прокачування гідравліки.........................157
Встановлення монітора............................................157

Встановлення монітора MVT ...............................157
Встановлення монітора PM400............................157
Швидкий запуск монітора PM400.........................158

Вирівнювання сівалки...............................................160
Вирівнювання крил ...................................................161
Калібрування швидкості ..........................................162

Робота датчика швидкості....................................162
Зміна довжини маркера............................................162
Appendix D - Встановлення опцій........................164
Встановлення чистика 122-278S .............................164
Гарантія .....................................................................165
Показчик ...................................................................167



2015-02-05 411-020M-UKR

Great Plains Manufacturing, Inc. 1

Важлива інформація з техніки безпеки

lЗвертайте 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 її2 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 стр. 6. 

• >Прочитайте всі інструкції, що містяться на 
наклейках.

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



2 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Надягайте індивідуальні засоби захисту

Great Plains радить всім користувачам, які 
використовують добрива, пестециди чи гербіциди, 
одягати наступні засоби захисту:

• >Водонепроникний, широкополий капелюх 

• >Водонепроникний фартух .

• >Захист обличчя, окуляри чи респіратор на все обличчя. 

• >Окуляри з боковими стінками чи респіратор на все 
обличчя потрібні, якщо ви переносите або 
застосовуєте порошки, змочувані порошки чи гранули 
або застосовуєте аерозолі.

• >Респіратор патронного типу підходить для захисту 
від пилу і випарів, якщо на етикетці не зазаначено інше.

• >Водонепроникні рукавиці без підкладки.. Неопренові 
руквиці рекомендовані.

• >Щоденно змінюйте верхній робочий одяг; вдягайте 
водонепроникний одяг, ящо є ймовірність промокання.

• > Водонепроникні гумові чоботи.

• >Не вдягайте забруднений одяг. Промивайте робочий 
одяг і інструмент водою з милом після кожного 
використання. Особистий одяг має пратись окремо від   
домашнього.

• >Одяг забруднений пестицидами повинен бути 
утилізований відповідно до місцевих норм. Прочитайте 
та виконуйте інструкції виробника хімічних речовин.

• >Надягайте одяг та обладнання, придатні для роботи, 
що буде виконуватись. Не носіть занадто вільний одяг.

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

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

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

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

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

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

• >Якщо сталася аварія, негайно зверніться до лікаря, 
компетентного у лікування травм такого типу.
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Поводьтеся з хімічними 
речовинами належно 
• >Прочитайте та виконуйте інструкції виробника 
хімічних речовин.

• >Носіть захисний одяг.

• >Будьте обережні під час роботи з хімікатами. 

• >Сільськогосподарські хімікати можуть бути 
небезпечними. Неправильне використання може 
завдавати серйозної шкоди для людей, тварин, рослин, 
ґрунту та власності. 

• >Не вдихайте дим від горіння будь-яких хімічних 
речовин. 

? Зберігайте пусті або невикористані добрива 
належним чином.

? Негайно і добре промийте ту ділянку тіла, на яку 
потрапили хімікати. 

? Якщо ви проковтнули хімікати, обережно 
використовуйте рекомендації виробника і 
проконсультуйтесь з лікарем.

? Якщо людина піддається впливу хімічних речовин 
таким чином, що може вплинути на її здоров'я, негайно 
зверніться до лікаря з етикеткою або контейнером в 
руці. Будь-яка затримка може привести до серйозної 
хвороби або смерті.

? Утилізовуйте порожні контейнери з під хімікатів 
правильно. Згідно закону необхідно промити 
використаний контейнер три рази. Проколоти 
контейнер для запобігання подальшого використання. 
Як альтернативу можна використати мийку висого 
тиску.

? Після роботи з хімікатами, вимийте обличчя і руки 
перед їжею. Прийміть душ в кінці дня, після завершеня 
внесення добрив.

? Ніколи не мийте контейнери в межах 30 м від 
будь-якого джерела прісної води або в автомийці.

? Промийте бак. Вилийте використану воду на останнє 
оброблене поле.

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.

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.
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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.i 

• >Не перевищуйте швидкість 32 км/год. Не можна 
рухатися з такою швидкістю, котра не дозволяє 
адекватно контролювати процеси керування та 
гальмування. Зменшуйте швидкість, якщо причіпне 
обладнання не оснащене гальмами.

• >Виконуйте національні та місцеві закони та норми.

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

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

• >Звертайте увагу на перешкоди під час 
транспортування. Див. “Специфікації та об’єми” на 
стр. 138.

• >Не складайте і не розкладайте сівалку під час 
транспортування.

Відключення та зберігання
• >Опустіть сівалку, встановіть трактор на ручні 
гальма, вимкніть двигун, і витягніть ключ.

• >Зблокуйте колеса за допомогою упорів.

• >Встановіт сівалку на опори.

• >Від’єднайте сівалку в тому місці, де зазвичай не 
гарють діти.

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

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

• >Під час демонтажу та встановлення коліс 
використовуйте обладнання, що відповідає масі колеса, 
котре замінюється.
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Виконуйте правила безпеки під час 
технічного обслуговування
• >Необхідно усвідомити послідовність робіт до їх 
початку. Користуйтеся придатними інструментами 
та обладнанням. Додаткова інформація міститься в 
цій інструкції.

• >Майданчик для проведення робіт має бути сухим та 
чистим.

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

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

• >Дайте повністю охолонути сівалці.

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

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

• >Почистіть накопичення мастила, оливи та  бруду.

• >Перед початком експлуатації приберіть з сівалки всі 
інструменти та невикористані деталі.

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

• >Ознайомтесь з всіма функціями сівалки. 

• >Керувати машиною можна тільки з крісла водія.

• >Не залишайте сівалку без нагляду, якщо двигун 
трактора працює.

• >Не від’єднуйте сівалку, якщо трактор рухається, це 
може призвести до важких травм.

• >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.  

818-055C

Світловідбивач для повільного 
транспортного засобу
Ззаду сівалки, поцентру підніжки;
всього 1 

Див. “Транспортування” на стр. 33.

838-266C

Червоні світловідбивачі
Позаду бункера з добривами, по ободва боки,
і на кріпленнях для ліхтарів ближче до центру;
всього 4 

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.

34535

34535
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838-265C

Жовті світловідбивачі
Позаду на краях брусів робочих органів,
позаду на вуглах кріплення бункера;
всього 4

838-267C

Денні світловідбивачі
Позаду на кріленнях ліхтарів, ззовні червоних 
світловідбивачів;
всього 2 

34536

34537

34535
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818-323C (Опція)

Небезпека: Хімічні речовини
Позаду на бункері для сухих добрив (опція) чи бочці 
для рідких добрив (опція),;
всього 1 

818-590C

Небезпека: Небезпека защемлення
З лівого боку на 3-ох точковій навісці:
всього 1.

Див. “Приєднання сівалки до трактора” на стр. 19.

34544

36215

34541
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838-599C

Небезпека: Небезпека ураження струмом
Спереду на кріпленні маркерів, біля шарніра опорних 
коліс;
всього 2 

Див. “Робота маркерів” на стр. 61.

848-583C

Небезпека: Не їздіть на сівалці
З лівого і правого боку кріплення підніжки;
всього 2 

10353

Попередження: Небезпека при монтажі 
бочки
Ця наклейка для монтажу може знаходитись на бочці 
для рідких добрив на моделях 1625AHL. Її не 
потрібно замінювати,я кщо вона зітреться або 
пошкодиться.
всього 0 або1 

34542

34536

36215
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818-045C

Попередження: Защемлення-падіння
З обох боків кронштейнів поворотних опорних коліс;
всього 4 

818-188C

Попередження: Перевищення швидкості
З лівого боку на дишлі біля зчіпки;
всього 1 

Див. “Транспортування” на стр. 33.

818-339C

Попередження: Рідина під високим 
тиском
З лівого боку на дишлі біля зчіпки;
всього 1 

Див. “Під’єднання гідравлічних шланг” на стр. 20.

34540

34541

818-188C Rev. C

Do Not exceed 20 mph maximum transport
speed. Loss of vehicle control and/or machine
can result.

To Prevent Serious Injury or Death:
EXCESSIVE SPEED HAZARD

WARNING

34541
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818-579C

Попередження: Защемлення-зрізанняi
На маркерах з кожного краю, всього 2

Див. “Робота маркерів” на стр. 61.

818-580C

Попередження: Небезпека над головою
На маркерах з кожного краю, всього 2

Див. “Робота маркерів” на стр. 61.

818-628C

Попередження: Обмежений простір
Позаду на бункері для сухих добрив (опція) чи бочці 
для рідких добрив (опція),;
всього 1

34543

34543

34544

36215
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818-632C

Попередження: Небезпека вентилятора
Ззаду по центру рами підніжки;
всього 1 

818-860C

Попередження: Рухомі частини
З зовнішньої сторони на нижній опорній трубі,
на кожусі привідного ланцюга варіатора,
на кожухах важелів контактного приводу
на всіх кожухах приводів ланцюга;
всього 14 

34535

34536

34545

34546
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848-392C

Попередження: Небезпека для очей і 
дихальних шляхів
Позаду на бункері для сухих добрив;
всього 1 

848-575C

Попередження: Небезпека падіння
З лівого і правого боку кріплення підніжки;
всього 2 

848-576C

Попередження: Рухомі частини
На висівном апараті добрив, над зірочками діапазону;
всього 1

34544

34536

34410
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818-398C

Увага: Колесо не сходи
З обох боків кронштейнів поворотних опорних коліс, і 
на задніх вуглах кріплення бункера;
всього 4 

838-426C

Увага: Тиск в шинах 
На диску поворотного опорного колеса біля 
золотника;
всього 2 

34536

34540

34547
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838-995C

Увага: Загальні положення
Зліва на дишлі біля зчіпки;
всього 1 

858-011C

Попередження: Тиск у шинах
На диску кожного основного транспортного колеса 
біля золотника;
всього 2 

34541

34548

To Avoid Injury or Machine Damage from Improper Tire
Inflation or Torquing of Wheel Bolts:

Maximum inflation pressure of tires is 49 psi (338 kPa).

Torque wheel bolts to 315 ft-lb (427 N-m).
858-011C

CAUTION
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Вступ

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

Опис обладнання
Сівалка Yield-Pro® 1625AH - 11 і 12 м причіпна 
2-секційна, призначена для використання в умовах 
традиційного, мінімального і легкого нульового 
обробітку грунту.

Сівалки Yield-Pro® мають сошник серії 25 з боковими 
колесами глибини і пневматичну систему висіву 
Air-Pro®. Опційні сухі добрива доставляються 
пневматичною системою фз центрального бункера. 
Опційні рідкі добрива доставляються з центральної 
бочки за допомогою насоса з контактним приводом. 
Також доступні колтери з кріпленням на сошник котрі 
підходять для легких умов нульового обробітку. 
Сівалка має транспортну ширину 4 м.

Використання за призначенням
Використовуйте цю сівалку для висіву 
сільськогосподарських культур. Забороняється 
доукомплектовувати сівалку не оригінальним 
опційним обладанням.

Включені моделі

Моделі із сухими добривами Моделі із рідкими добривами

Рисунок 1
Схема напрямків

34901

R

L

1625AHD-1236 12 рядів, 36 дюймів міжряддя

1625AHD-1630 16 рядів, 30 дюймів міжряддя

1625AHD-1636 16 рядів, 36 дюймів міжряддя

1625AHD-1670 16 рядів, 70 cм міжряддя

1625AHD-1675 16 рядів, 75 cм міжряддя

1625AHD-2420 24 рядів, 20 дюймів міжряддя

1625AHD-24TR36 24 здвоєні ряди (12 пар), 36 дюйм

1625AHD-32TR30 32 здвоєні ряди (16 пар), 30 дюйм

1625AHD-32TR36 32 здвоєні ряди (16 пар), 36 дюйм

1625AHD-32TR70 32 здвоєні ряди (16 пар), 70 cм

1625AHD-32TR75 32 здвоєні ряди (16 пар), 75 cм

1625AHL-1236 12 рядів, 36 дюймів міжряддя

1625AHL-1630 16 рядів, 30 дюймів міжряддя

1625AHL-1636 16 рядів, 36 дюймів міжряддя

1625AHL-1670 16 рядів, 70 cм міжряддя

1625AHL-1675 16 рядів, 75 cм міжряддя

1625AHL-2420 24 рядів, 20 дюймів міжряддя

1625AHL-24TR36 24 здвоєні ряди (12 пар), 36 дюйм

1625AHL-3115 31 ряд, 15 дюймів міжряддя

1625AHL-32TR30 32 здвоєні ряди (16 пар), 30 дюйм

1625AHL-32TR36 32 здвоєні ряди (16 пар), 36 дюйм

1625AHL-32TR70 32 здвоєні ряди (16 пар), 70 cм

1625AHL-32TR75 32 здвоєні ряди (16 пар), 75 cм
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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. 
Примітка:Параграфи в цьому 

форматі представляють корисну 
інформацію,пов’язану з попередньою темою

Економічні та/або відповідальність Ризики:
Параграфи в цьому форматі представляють найбільш 
важливі частини інформації, пов’язані з поточною 
темою. Їх необхідно прочитати та виконувати для 
забезпеченння безпеки, уникнення серйозних пошкоджень 
обладнання та забезпечення бажаних результатів у полі.

Група документів

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 оригінальними 
запчастинами Great Plains. Коли замовляєте запасні 
частини у дилера Great Plains, завжди вказуйте 
номер серії та модель. Табличка з номером серії 
розташована позаду на правому кронштейні 
основного транспортного колеса..
Запишіть назву моделі і серійний номер вашої сівалки 
тут, щоб швидко знайти його у разі потреби:
Назва моделі:__________________________
Серійний номер: __________________________
Дилер Great Plains бажає, щоб ви були задоволені 
машиною. Якщо вам незрозуміла якась частина цього 
посібника або якщо ви не задоволені отриманим 
сервісом, виконайте наступні дії.
1. Обговоріть проблему з менеджером сервісного 

відділу вашого дилера. Упевніться, що він 
зрозумів вашу проблему, щоб він був в змозі 
допомогти вам.

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

U

D
F

B

L

R

411-020M-UK
R

Інструкція з експлуатації (ця інструкція)

411-020B Довідник по нормах висіву

411-020P Каталог запасних частин

11001-1643*

*. номер для покупця.

DICKEY-john® IntelliAg® MVT Інструкція

11001-16* MVT Посібник зі швидкого запуску

11001-1372* DICKEY-john® PM400 інструкція

Bulletin A-27* Dwyer Magnehelic® інструкції

12-M-43* CDS-John Blue® NGP-6050 Насос

Якщо вам потрібна подальша допомога, звертайтесь:

Грейт Плейнз Юкрейн
03680, м. Київ

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

Рисунок 2
Табличка з серійним номером

34535
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Підготовка та налаштування
Цей розділ допоможе вам підготувати свій трактор і 
сівалку для використання. Перед використанням 
сівалки 1625AH в полі необхідно причіпити сівалку до 
підходящого трактора, а також налаштувати її.   

Початкове налаштування
Якщо сівалка тільки-но була доставлена, або була 
розібрана для повторного відвантаження, виповніть 
наступні дії до її першого використання в полі: 

“Додаток C - Початкове налаштування” на стр. 157, 
що включає:
“Заправка і прокачування гідравліки” стр. 157,
“Встановлення монітора” стр. 157,
“Швидкий запуск монітора PM400” стр. 158,
“Вирівнювання сівалки” стр. 160,
“Вирівнювання крил” стр. 161,
“Калібрування швидкості” стр. 162, і
“Зміна довжини маркера” на стр. 162.

Вам також може знадобитися встановити опції та 
аксесуари, які не були встановлені на заводі або 
дилером. 

Налаштуваання перед сівбою
Даний розділ охоплює моменти, які повинні бути 
виконані або перевірені перед кожним використанням 
сівалки в польових умовах. 

1. Прочитайте і зрозумійте “Важлива інформація з 
техніки безпеки” на стр. 1.

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

3. Перевірте, щоб всі маслянки були на місті і щоб в 
них було мастило.  Див. “Змащування” на 
стр. 120.

4. Перевірте, щоб всі наклейки з техніки безпеки та 
світловідбивачі були розташовані правильно та 
були розбірливі. У разі пошкодження замініть.  
Див. “Наклейки з техніки безпеки” на стр. 6.

5. Накачайте шини до рекомендованого тиску і 
затягніть колісні болти, як зазначено у “Таблиця 
тиску в шинах” на стр. 146.

6. Якщо сівалка буде використовуватись після 
тривалого зберігання, видаліть будь-яку змазку, використану для захисту штоків циліндрів. 
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Приєднання сівалки до трактора

Небезпека роздавлювання:
Не стійте і не встромляйте будь-яку частину вашого 
тіла між механізмами, які треба зчепити. Ви можете 
бути серйозно поранені або вбиті через здавлювання між 
трактором і сівалкою. Заглушіть двигун трактора і 
встановіть стоянкове гальмо перед під’єднанням кабелів 
і шлангів.

Під’єднання гідравліки

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

3-ох точкова навіска
Див. Рисунок 3
7. Причепіть ваш трактор із 3-х точковою навіскою 

до 3-х точкової зчіпки сівалки. При використанні 
швидкороз’ємної зчіпки, перевірте, щоб зчіпка 
була надійно заблокована.

8. Поставте трактор на гальма або в режим “Park”.

9. Підніміть навіску трактора так, щоб вивільнити  
паркувальні стійки.

10. Зберігання паркувальної стійки . Є два способи:

a. Видаліть нижній стопор . Поверніть стійку під 
причіпний пристрій. Знов вставте стопор у 
внутрішній отвір 

b. Зніміть обидва стопори. Переверніть стійку. 
Знов встановіть стопори.

Небезпека розгойдування вантажу:
Відрегулюйте поздовжні тяги 3-х точкової навіски і 
зведіть до мінімуму розгойдування, щоб попередити 
будь-яке розгойдування із сторони в сторону для 
правильної роботи в полі і безпечного переміщення по 
дорогам.

Рисунок 3
Стійки 3-ох точкової навіски на 

зберіганні

29732
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Під’єднання гідравлічних шланг
Див. Рисунок 4
Гідравлічні шланги від компанії Great Plains мають 
рукоятки з кольоровим кодуванням , щоб допомогти 
вам приєднати шланги до виходів вашого трактора. 
Шланги, які йдуть до того ж виходу, відмічені 
однаковим кольором.

Щоб відрізнити шланги, що належать одному й тому 
ж гідравлічному контуру, зверніться до символу на 
тильній стороні рукоятки. Шланги з символом 
витягнутого циліндра підключаються з боку основи 
циліндра. Шланги з символом втягнутого циліндра 
підключаються до штокової сторони циліндра.

Для гідравлічних вентиляторів і гідромоторів 
приєднайте шланг з символом втягнутого циліндра 
до відповідного виходу на тракторі. Підключіть шланг 
з символом витягнутого циліндра до зливної лінії.

Якщо трактор має обмежену кількість гідравлічних 
виходів, які можуть працювати з максимальним 
потоком, використовуйте один для вентиляь 
вентилятора. (Див. “Специфікації та об’єми” на 
стр. 138 для вимог стосовно трактора.)

 Підйом опускання дишла
На додаток до причіплювання, протягом складання і 
розкладання виникає потреба піднімати або опускати 
дишло, щоб заблокувати або розблокувати замки 
бокових секцій. Дишло сівалки піднімається і 
опускається за допомогою підняття чи опускання 
3–ох точкової навіски.

11. Встановіть початкову висоту дишла. Відстань , 
від верху труби дишла складає:
107 cм над поверхнею землі

Додаткова інформація по вирівнюванні сівалки на 
стр. 160.

12. Під’єднайте інші гідравлічні шланги до трактора. 
Див. “Під’єднання гідравлічних шланг” на 
стр. 20.

Кольорове кодування ручок шлангів 

Рисунок 4
Кольорове кодування ручок 

31733

Колір Гідравлічна функція

Сірий Складання/Маркери

 Синій Підйом

Чорний Вентилятор

Рисунок 5
Висота дишла

25316
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Під’єднання електрики
Перед підключенням переконайтеся, що трактор 
зупинено і додаткове живлення вимкнено. 

Ваше сівалка оснащена системами, які потребують 
окремого електричного з'єднання. Для подальших 
посилань, зверніть увагу на будь-які додаткові 
роз'єми, представлені у наступному переліку.

Моделі із монітором  PM400 
Див. Рисунок 6
(зображено роз’єм SAE J560b для освітлення; ваш роз'єм 
може бути іншим, якщо показаний був замінений у 
зв'язку з нормами щодо електрики; також зображено 
роз’єм для 32- рядної сівалки, сівалки з меншою 
кількістю рядків мають тільки один великий круглий 
роз'єм для підключення)
?  Роз’єм для освітлення

(стандартно 1)

?  Роз’єм монітора
(стандартно 1 або 2 ; див. стр. 157 для 
встановлення консолі.)

?  Роз’єм перемикача Складання/Маркери
(стандартно 1)

?  Роз’єм датчика швидкості
(стандартно 1; може не використовуватись, якщо 
на тракторі встановлений датчик-швидкості)

? __________________________

Моделі з монітором  MVT 
Див. Рисунок 7
(зображено роз’єм SAE J560b для освітлення; ваш роз'єм 
може бути іншим, якщо показаний був замінений у 
зв'язку з нормами щодо електрики)
?  Роз’єм для освітлення

(стандартно 1)

?  Роз’єм монітора IntelliAg® 
(стандартно 1 ; див. стр. 157 для встановлення 
консолі.)

?  Роз’єм перемикача Складання/Маркери
(стандартно 1)

? __________________________

Рисунок 6
Ідентифікація роз’ємів PM400 

(показано для 32 рядів )
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Рисунок 7
 Ідентифікація роз’ємів MVT 
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Зберігання основної паркувальної стійки 
Див. Рисунок 8
13.  Підніміть трохи 3-ох точкову навіску.

14. Зніміть нижній стопор , що утримує паркувальну 
стіку . Поверніть стійку назад і встановіть так, 
щоб вона стала вище заднього отвору . Вставте 
стопор в задній отвір, і дозвольте стійці опертись 
на нього. Це транспортне положення для 
паркувальної стійки.

15. Зробіть центральну тягу 3-х точкової навіски 
досить довгою, щоб поворотний шарнір не 
торкався низу в повністю піднятому положенні.

16. Закріпіть шланги за допомогою петлі для шлангів 
(не показана) так, щоб шланги мали достатнє 
провисання для підняття і поворотів, але не 
могли бути затиснутими дишлом або поворотним 
шарніром. Невиконання цієї вимоги може 
призвести до розриву шлангу, і його треба буде 
замінити.

Рисунок 8
Зберігання основної паркувальної 

стійки
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Налаштування монітора
Див. Рисунок 9
Сівалки моделі 1625AH мають один з двох моніторів 
контролю висівання DICKEY-john®, залежно від 
кількості рядків і типу добрива: 

• IntelliAg® MVT (міні віртуальний термінал)

• PM400

Кожна з цих систем контролює наступні елементи 
сівалки 1625AH:

• насіння в кожній висівній трубці висівної секції;

• швидкість руху; 

• сухі добрива в трубопрводах (моделі 1625AHD); і,

• рівень добрив у бункері (моделі 1625AHD).

Налаштування монітору MVT 
Див. “Встановлення монітора MVT” на стр. 157.

Зверніться до  DICKEY-john® IntelliAg® MVT 
Інструкція (11001-1643) для інформації про функції 
монітора, і до MVT Посібник зі швидкого запуску 
(11001-16*) для налаштувань.

Налаштування монітору PM400 
Див. “Встановлення монітора PM400” на стр. 157.

Зверніться до DICKEY-john® PM400 інструкція 
(11001-1372) для інформації про функції монітора.

Після установки і перед першим використанням на 
полі  моніторі повинна бути налаштована потрібна 
ширина міжрядь і постійна датчика швидкості, а 
також ваші уподобання щодо відображення 
інформації на дисплеї. Кількість рядків визначається 
автоматично, але будь-які інші значення 
DICKEY-john®, встановлені за замовчуванням, 
ймовірно, не будуть підходити для вашої сівалки.

Інформація про міжряддя можна знайти у Додатку.

Для налаштування швидкості компанія Great Plains 
рекомендує використовувати калібрування швидкості  
на відрізку у 122 м, як описано в інструкції 
DICKEY-john®. Виконуйте калібрування у відповідних 
польових умовах, оскільки умови грунту, щільність 
поверхневого шару, використовувана обробка грунту 
можуть призвести до зміни фактичного радіуса 
кочення колеса контактного приводу. 

Перед кожним висівом встановлюйте бажані межі 
швидкості й норми висіву для поточного типу насіння.

Налаштування маркерів (Опція)
Перед першим використанням, перевірте і 
відрегулюйте:

• “Налаштування швидкості маркерів” на стр. 68.

Перед першим використанням і кожен раз при зміні  
міжряддя, встановлюйте або перевстановлюйте:

• “Зміна довжини маркера” на стр. 162.

Перед кожним висівом перевірте і відрегулюйте: 

• “Налаштування диска маркера” на стр. 68.

Рисунок 9
Монітори PM400 і MVT
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Інструкції з експлуатації

В цьому розділі описані основні 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 з техніки безпеки.. 

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

інформація з техніки безпеки” на стр. 1.

2. Змастіть сівалку, як вказано в розділі 
“Змащування” на стр. 120.

3. Перевірте тиск у всіх шинах. Див. “Таблиця тиску 
в шинах” на стр. 146.

4. Перевірте всі болти, штифти та кріплення. 
Момент затягування вказано в розділі “Таблиця 
моментів затягування” на стр. 146.

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

6. Перевірте гідравлічні шланги, фітинги та циліндри 
на витоки. Відремонтуйте або замініть, перш ніж 
вийти в поле.

7. Переконайтеся, що гідравлічні шланги надійно 
утримуються в зоні поворотного шарніра зчіпки. 
Невиконання цієї вимоги може призвести до 
затискання шланга, його треба буде замінити.

Огляд замків рами і крилi
Сівалка 1625AH має шість замків для рами і крил:

Див. Рисунок 10 (на якому зображено тестове складання 
не завершеної сівалки)
1. Транспорті замки циліндрів поворотних коліс 

крил: Ці замки запобігають ситуації, коли рама 
повністю опускається під час транспортування та 
обслуговування. Вони встановлюються до 
складання, і видаляються після розкладання. 
Див. стр. 27 і 31.

2. Замки циліндрів підйому вище шарнірів рами: Ці 
замки потрібні тільки на час обслуговування. Тим 
не менш, якщо вони встановлені, то вони повинні 
бути зняті після розкладання. Див. стр. 28 і 102.

Небезпека рідини під високим тиском:
Перевірте всі гідравлічні лінії і фітинги перед 
подачею тиску. Рідина, що витікає під високим 
тиском, має достатню силу, щоб проникати через 
шкіру і спричинити серйозні травми. Рідина, що 
витікає під високим тиском, може бути майже 
невидимою. 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 

Рисунок 10
Замки крил і циліндрів підйому
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Див. Рисунок 11 і Рисунок 10 на стр. 24
3. Замки крил посередині дишла і з внутрішньої 

сторони коліс на крилах: Вони запобігають 
розкладанню сівалки під час транспортування. 
Дишло (причіпний пристрій) піднімають, щоб 
гачки вийшли із замків. Див. стр. 27 і 30.

Див. Рисунок 12
4. Транспортні гачки за шарнірами бокових секцій: 

Вони запобігають повному опусканню сівалки в 
складеному стані. Раму сівалки піднімають, щоби 
можна було зняти бокові секції з гачків. Гачки 
автоматичні і мають індикатор, щоб їхній стан 
було видно з кабіни трактора. 

Див. Рисунок 12
5. Гачок дишла:

Цей автоматичний пристрій з’єднує дишло зі 
зчіпкою при роботі у полі й запобігає 
ненавмисному складанню під час руху назад, 
коли сівалка розкладена.
Розкладання завершене, коли більшу втулку 
ролика на верхній частині дишла зафіксує гачок.

Ризик пошкодження сівалки:
Не починайте висів, якщо гачок дишла не повністю 
зафіксував ролик. Можливе пошкодження рами і 
сошників, якщо сівалка працюватиме з відкритим гачком.

Рисунок 11
Замки крил зафіксовані

(крила складені)

36227
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Рисунок 12
Транспортні гачки

Заблоковані (крила складені) і
 розблоковані (крила розкладені)
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Рисунок 13
Гачок дишла зафіксований
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Див. Рисунок 14 або Рисунок 15
6. Соленоїд для складання:

Циліндри складання і маркера поділяють одну 
гідравлічну лінію за допомогою електромагнітного 
клапана, який управляється за допомогою 
перемикача, встановленого в кабіні трактора. 
Зовнішній вигляд перемикача (і роз'єму ) 
залежить від типу монітора контролю висіву.

Коли перемикач знаходиться в позиції МАРКЕР 
або в центрі (вимк.), гідравлічний потік до 
циліндрів складання блокується. Це забезпечує 
додатковий захист від ненавмисного складання 
під час руху назад, коли сівалка розкладена.

Встановлюйте перемикач у позицію СКЛАДАННЯ 
тільки під час операцій складання і розкладання. 
При роботі в полі і , перемикач зазвичай 
встановлюється в ліву позицію МАРКЕР.

Розкладання сівалки 
Відстань між трактором та центральним візком 
зменшується приблизно на 3 м під час розкладання. 
Сівалка, трактор, або обидва можуть рухатися під час 
цієї операції.

Небезпека бути роздавленим, затиснутим або 
перевернутися:
Щоб запобігти серйозному травмуванню або смерті:
• >Розкладайте сівалку тільки на твердій рівній поверхні. 
Залиште достатньо вільного місця.

• >Не дозволяйте жодній людині знаходитись поруч з 
сівалкою під час розкладання.

• >Тримайтеся подалі від рухомих дуг бокових секцій. 
Рухомі дуги бокових секцій мають велику кількість 
місць, які можуть затискати або роздавлювати. 
Колтери і диски сошника гострі.

• >Не дозволяйте жодній людині знаходитись поруч з 
сівалкою під час розкладання. Бункер з добривом, як правило, рухається вперед під час розкладання.

• >Не розкладайте при опущеній сівалці.
• >Розкладайте лише тоді, коли маркери знаходяться в транспортному положенні.
• >Розкладайте лише тоді,коли гідравліка прокачана і повністю заправлена оливою.

Рисунок 14
Перемикач соленоїда (PM400)
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Рисунок 15
Перемикач соленоїда (MVT)
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Розкладання: Підготовка причеплених 
трактора і сівалки
1. Перемістіть сівалку на рівну поверхню.

2. Якщо рух трактора не бажаний, поставте трактор 
на стоянкове гальмо, в іншому випадку 
телескопічний рух дишла сівалки може призвести 
до переміщення трактора назад.

Розкладання: Підініміть рами крил
3. Встановіть гідравлічний важіль контуру підйому 

сівалки на “Витягування”. Підніміть сівалку так, 
щоб циліндр гачка і циліндри підйому були 
повністю висунуті (рама бокової секції повністю 
піднята). Встановіть гідравлічний контур в 
нейтральне положення, щоб утримувати повний 
підйом. Виключіть трактор.

Примітка:При цьому від’єднуються транспортні гачки 
(див. стр. 25) які запобігають повному 
опусканню рами, коли сівалка повністю 
складена. Щоб відпустити гачки, треба повністю 
підняти раму.

Розкладання: Зніміть замки коліс крил
Див. Рисунок 16
4. Зніміть стопор замкаl  на обох колесах. 

Зберігайте на привареній трубці  спереду 
кронштейна поворотного колеса.

Розкладання: Зніміть замки циліндрів 
підйому
Див. Рисунок 16
5. Переконайтесь, що ці замки  не встановлені на 

штоках циліндрів. Як правило, вони зберігаються, 
так як вони не використовуються під час роботи. 
Якщо вони встановлені, перемістіть їх на зварні 
трубки  з кожного боку кріплення. Див. 
“Зняття/Зберігання замків циліндрів підйому” 
на стр. 28.

Розкладання: Рефазування циліндрів 
складання
6. Встановіть перемикач Маркер/Складання  в 

положення “Складання” для того, щоб запустити 
циліндри складання.

7. В контурі складання використовуються  рефазні 
циліндри. Необхідно  рефазувати циліндри так, 
щоб бокове колесо крила працювало у позиції 
повністю повернутого всередину попереду 
сівалки. Щоб рефазувати циліндри, переведіть і 
утримуйте гідравлічний важіль в положенні 
«Складання» (як правило, Витягування) протягом 

30 секунд. Це призвиде до того, що бокові секції 
будуть впиратись в полімерні буфери.

Розкладання: Підніміть дишло і 
розблокуйте крила
8. Підніміть 3-ох точкову навіску, щоб вивести замки 

крил  із зачеплення з гачками .

Розкладання: Частково розкладіть

Ризик пошкодження сівалки:
Впевністься, що сівалка повністю піднята перед 
розкладанням, інакше будуть пошкоджені рама або гачок.

9. Встановіть важіль в положення “Втягування” і 
утримуйте доки гачки не будуть на відстані 1 м від 
замків крил.

Розкладання: Опустіть дишло
10. Опустіть 3-ох точкову навіску в робоче 

положення. Див. стр. 20 і стр. 160 для правильної 
висоти дишла і налаштувань глибини.

Розкладання: Повністю розкладіть
11. Відновіть розкладання, аж поки крила повністю не 

розкладуться, бокові колеса не будуть повністю 
повернуті усередину, а гачок дишла повністю не 
зафіксує втулку ролика.

Рисунок 16
Центральна рама піднята і 

зафіксована
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Ризик пошкодження сівалки:
Не висівайте, якщо гачок дишла не повністю зафіксував 
ролик. Можливе пошкодження рами і сошників, якщо 
сівалка працюватиме з відкритим гачком.

12. Встановіть важіль гідравліки в нейтральне 
положення.

13. Встановіть перемикач Маркер/Складання в 
центральне положення (вимк.) або в положення 
МАРКЕР, щоб заблокувати бокові секції у 
розкладеному положенні. 

Примітка:Сівалка ще піднята. Не опускайте її до  
вирівнювання на початку гонів.

Зняття/Зберігання замків  
циліндрів підйому
Див. Рисунок 17
14. Зніміть замки  з вертикальних циліндрів вище 

шарнірів рами.

Рисунок 17
Замки циліндрів підйому 

встановлені
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Підняття/Опускання сівалки
Основна рама сівалки піднімається і опускається 
незалежно від дишла. 

• Сівалка може бути повністю піднятою в будь-який 
час (і повинна бути піднятою для складання). 

• Сівалка може бути опущена на замки для 
транспортування в будь-який час. 

• Сівалка може бути повністю опущена із знятими 
замками, тільки коли вона розкладена.

Див. Рисунок 18
Залиште або встановіть перемикач 
Маркер/Складання в центральне положення 
(вимк.)  або в положення “Маркер”  щоб запобігти 
навмисному складанню.

Підняття сівалки
The planter may be raised at any time.

1. Перемістіть важіль контуру підйому, щоб витягти 
циліндри підйому.

2. Встановіть замки, якщо сівалка піднімається для 
транспортування, паркування, зберігання, 
налаштування та обслуговування.

Примітка:Після кожних декількох годин роботи (або 
раніше, якщо спостерігається нерівномірний 
підйом), рефазуйте контур підйому. При 
виконанні операції підйому, утримуйте важіль в 
положенні “Витягування” протягом 30 секунд.

Опускання сівалки
Якщо встановлені замки, сівалка може бути опущена 
в будь-який час. Якщо замки не встановлені, сівалку 
можна опустити тільки, якщо вона розкладена.

Встановіть замки (стр. 24), як це потрібно для 
виконання наступних дій.

1. Перемістіть важіль контуру підйому, щоб втягнути 
циліндри підйому, поки вони не опиняться на 
замках або не опустяться повністю до землі.

2. Встановіть контур підйому в нейтральне 
положення для роботи в полі. 

Примітка:Якщо замки не встановлені, повністю 
опустити сівалку можна тільки тоді, коли вона 
повністю розкладена. Транспортні замки 
запобігають опусканню в складеному стані.

Рефазування контуру підйому
В період нормальної експлуатації циліндри можуть 
вийти з фази. Це призведе до того, що деякі секції 
сівалки будуть вище, ніж інші. Якщо це так, то 
необхідно рефазувати циліндри підйому.

Примітка:Циліндри підйому можуть бути рефазовані 
тільки тоді, коли сівалка розкладена.

Для рефазуваання циліндрів:

1. Повністю підніміть сівалку і утримуйте важіль 
кілька секунд, поки всі циліндри не будуть 
повністю висунуті. Робіть це через кожні 8 - 10 
разів підйому сівалки. 

2. Коли всі циліндри будуть повністю висунуті, 
швидко переведіть важіль назад, щоб втягнути їх 
на 13 мм ( для підтримання рівномірності).

Небезпека опускання сівалки:
Використовуйте транспортні замки. Піднята сівалка 
повільно опускається, коли утримується у піднятому 
стані виключно гідравлікою. Будь-хто під сошником 
може опинитися в пастці або отримати поранення. 
Використовуйте нейтральне положення лише для 
утримання піднятої сівалки  при повороті на полі і під час 
установки замків. Використовуйте замки у всіх інших 
випадках. 

Небезпека роздавлювання:
Тримайтеся подалі від сошників під час підйому й 
опускання. Зона під сошником особливо небезпечна. 
Колтери і диски сошників гострі, і опускаються із 
зусиллям у сотні кілограм. 

Рисунок 18
Перемикач соленоїда
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Складання сівалки
Сівалку треба підняти для складання. Дишло 
піднімається і опускається під час виконання цієї 
послідовності.

Відстань між трактором і візком збільшується 
приблизно на 3 м під час складання. Сівалка, 
трактор, або обидва можуть рухатися під час цієї 
операції.

Небезпека бути роздавленим, затиснутим:
Щоб запобігти серйозному травмуванню або смерті:

• >Складайте тільки при піднятій сівалці і встановлених 
замках.

• >Складайте лише тоді, коли гідравліка прокачана і 
повністю заправлена оливою.

• >Тримайтеся подалі від секцій рами, коли вони 
піднімаються або опускаються. 

• >Не дозволяйте жодній людині знаходитись поруч з 
сівалкою під час розкладання чи складання.

• >Складіть маркери перед складанням сівалки.

Вимкнення вентилятор
1. Переведіть важіль гідравліки в нейтральне 

положенняl.

Встановлення трактора і дишла
2. Підніміть і перемістить сівалку на рівне місце.

3. Якщо рух трактора під час складання не бажаний, 
поставте трактор на режим “Park” і/або включіть 
стоянкове гальмо.

4. Повністю опустіть навіску трактора.

Підняття сівалки
5. За допомогою важеля витягніть циліндри підйому 

так, щоб сівалка повністю піднялась.

6. Встановіть контур в нейтральне положення, щоб 
утримувати сівалку в піднятому положенні.

7. Встановіть трактор на режим “Park” і/або включіть 
стоянкове гальмо, вимкніть трактор.
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Встановлення замків
Для транспортування повинні бути встановлені тільки 
замки на циліндри крил (на поворотних колесах). 
Центр адекватно підтримується гачками і замками в 
складеному стані.

Для обслуговування або підтримки піднятої сівалки в 
розкладеному стані треба також встановити замки на 
центральні циліндри підйому (див. стр. 102).

Див. Рисунок 19 (із зображенням подібної моделі 
YP1630F)
8. Зніміть транспортні замки циліндрів підйому, які 

знаходяться в позиції для зберігання.

9. Встановіть транспортні замки  на циліндри 
підйому, розташовані на опорних колесах крил.

Активація соленоїда на складання
Див. Рисунок 20
10. Встановіть гідравлічний перемикач Маркер/ 

Складання в положення "Складання"” . Це 
відкриє електромагнітний клапан для гачка 
дишла, циліндрів складання та циліндрів 
поворотних коліс крил. 

Початок складання

Небезпека роздавлювання:
Тримайтеся подалі від сошників під час підйому й 
опускання. Зона під сошником особливо небезпечна. 
Колтери і диски сошників гострі, і опускаються із 
зусиллям у сотні кілограм.

11. Подайте оливу на витягування циліндрів 
складання і складайте сівалку так, щоб гачки крил 
були на відстані близько 1 м  від замків дишла.

Рисунок 19
Транспортні замки встановлені

34550

Рисунок 20
Перемикачі
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Підняття дишла
Див. Рисунок 21
12. Підініміть навіску так, щоб гачки крил  були 

нижче замків  на дишлі.

Завершення складання
13. Продовжіть або відновіть складання так, щоб 

гачки бокових секцій торкнулися стопорної 
пластини (під гачками). 

14. Встановіть перемикач Маркер/Складання 
(Рисунок 18 на стр. 29) в центральне положення 
(вик.) або в положення “Маркер”.

Примітка:В центральному положенні перемикач 
відключає всі електромагнітні клапани для 
складання і маркерів, блокуючи обидві системи.

Опускання дишла
15. Опустіть навіску так, щоб замки на дишлі 

спирались на гачки крил.

Рефазування контуру складання
При нормальній експлуатації циліндри можуть вийти 
з фази. Це видно по опорному колесу крила, яке не 
стає у положення повністю повернутого всередину 
попереду сівалки. 

Примітка:Треба скласти сівалку, щоб рефазувати контур складання. Див. “Розкладання: Рефазування 
циліндрів складання” на стр. 27.

Рисунок 21
Замки і гачки крил

36232
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Транспортування
Трактор повинен важити не менше, ніж 2/3 (67%) 
маси сівалки плюс будь-які завантажені матеріали. 
Див. таблиці на наступній сторінці для визначення 
типової маси сівалки. Зважте вашу сівалку, якщо 
маса сівалки невідома і/або потужність трактора явно 
не перевищує вимоги. 

Перед транспортуванням, відстежте і перевірте 
наступне:

• Встановіть 3-ох точкову навіску трактора в режим 
контролю глибини. Якщо встановлений режим 
контролю навантаження, система автоматично 
може встановлювати навіску у деяких випадках 
занадто високо, що призведе до розблокування 
замків крил під час руху.

• Спорожніть бункер для добрив, бункери для 
насіння і для протруювача (oпція), на скільки це 
можливо.

• Сівалка може транспортуватися з повними 
бункерами, але додаткова маса збільшує 
гальмівний шлях і зменшує маневреність.

• Транспортуйте сівалку тільки в складеному 
положенні. Див. “Складання сівалки” на стр. 30 і 
переконайтесь, що транспортні замки на місці.

• Сигнальні вогні. Завжди використовуйте 
попереджувальні ліхтарі при транспортуванні 
сівалки. 

• Правила дорожнього руху. Дотримуйтесь всіх 
національних, регіональних та місцевих законів 
безпеки при русі по дорогах загального 
користування.

• Безпечна дистанція. Пам'ятайте, що сівалка може 
бути ширшою, ніж трактор. Дотримайтесь 
безпечної дистанції.

• Транспортування з маркерами. Завжди 
транспортуйте з маркерами в складеному 
положенні. Переконайтеся, що друга секція 
маркеру надійно розташована на транспортному 
упору. 

Небезпека втрати контролю:
Не перевищуйте швидкість 32 км / год.. 
Використовуйте трактор, розрахований на 
навантаження. 
Буксирування сівалки на високій швидкості або не 
достатньо важким трактором може призвести до 
втрати контролю над трактором, в результаті чого 
можливі серйозні дорожні пригоди, пошкодження та 
смерть. 

Маса сівалки може варіюватися на тисячі кілограмів в 
залежності від конфігурації і завантаженого 
матеріалу. Якщо ви не впевнені, що маса вашої 
сівалки менше 150% від маси тракора, або, що 
сівалка знаходиться межах допустимого 
навантаження на трактор, то зважте сівалку.



34 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Маса сівалки для транспортутвання

Маса сівалок 
різних 

конфігурацій

Моделі із сухими добривами: 1625AHD-

1236

1630
1636
1670
1675

2420
24TR36

32TR30
32TR70
32TR75 32TR36

Типова*, 
пуста

*. Маркери, колтери з кріпленням на раму.

9500 кг 10000 кг 11000 кг 12000 кг 12400 кг

Типова, 
повна

14200 кг 14900 кг 16300 кг 17700 кг 18100 кг

Максимальна**, 
пуста

**. Маркери, колтери з кріпленням на раму, очищувачі ряду.

9900 кг 10600 кг 11900 кг 13300 кг 13700 кг

Максимальна, 
повна

14700 кг 15600 кг 17300 кг 19000 кг 19400 кг

Маса сівалок 
різних 

конфігурацій

Моделі із рідкими добривами: 1625AHL-

1236

1630
1636
1670
1675

2420
24TR36 3115

32TR30
32TR70
32TR75 32TR36

Типова*, 
пуста

9700 кг 10200 кг 11200 кг 12100 кг 12200 кг 12600 кг

Типова, 
повна

14400 кг 15100 кг 16500 кг 17800 кг 17900 кг 18300 кг

Максимальна**, 
пуста

10100 кг 10800 кг 12100 кг 13300 кг 13500 кг 13900 кг

Максимальна, 
повна

14900 кг 15800 кг 17500 кг 19000 кг 19200 кг 19600 кг

*. Маркери, колтери з кріпленням на раму.
**. Маркери, колтери з кріпленням на раму, очищувачі ряду.
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Завантаження матеріалів 
Сівалка 1625AH має бункери для насіння і одного з 
двох видів добрив:

•  Опційний: 2800 літрів
центральна бочка для рідких добрив.
Див. “Завантаження рідких добрив (опція)” на 
стр. 38.

•  Опційний: 3500 літрів
центральний бункер для сухих добрив.
Див. “Завантаження сухих добрив (опція)” на 
стр. 40.

•  Стандартно: 56 літрів
бункер для насіння на кожен ряд.
Див. “Завантаження насіння” на стр. 36.

Завантаження зручніше робити при розкладеній і 
опущеній сівалці, але може бути виконане і при 
піднятій і / або складеній.

Для заванатаження всіх матеріалів
1. Перевірте потужність трактора: 

При попередньому завантаженні для 
транспортування, переконайтеся, що трактор 
розрахований на таке навантаження. Повний 
бункер може збільшити масу сівалки майже на 
5700 кг.

2. Безпека сівалки:
Якщо сівалка піднята і розкладена, встановіть 
транспортні замки (стр. 31).

Якщо сівалка піднята і складена, заблокуйте 
шини або встановіть гальма на  причепленому 
тракторі.

3. Вимкніть вентилятор сівалки. Це запобігає 
формуванню зайвого пилу при заповненні 
бункера для добрива.

Рисунок 22
Центральні бочка і бункер для, 
добрив, і бункер для насіння

34899
34447
34900
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1b
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Завантаження насіння
Операції з бункерами
Див. Рисунок 23 і Рисунок 24
кришки бункерівl :

• Кришки мають два пружинних затискачі, по одному 
на кожному кінці .

• на задньому кінці  кришки бункера є формована 
ручка (хоча кришку можна перевертати).

Щоб відкрити бункер:

1. Візьміться за ручку і відтягніть кришку.

2. Поставте кришку по довжині на боковій кромці 
бункера, використовуйте кінці-гачки кожного 
пружинного затискача всередині кришки. 

Насіннєві бункери самі по собі розроблені так, щоб їх 
можна було знімати, але їх не знімають для 
виконання щоденних операцій.

Завантаження насіння в бункер
3. Встановіть правильні насіннєві диски (стр. 81).

4. Переконайтеся, що кожний бункер правильно 
встановлений і закріплений: 

передні і задні болти кріплення затягнуті
отвір бункера для випуску насіння знаходиться 

на одній лінії з
висівною трубкою

5. Відкрийте кришку бункера .

6. Перевірте, чи є в бункері рештки насіння і сміття. 
Очистіть все, крім насіння, яке буде висіватись. 
Див. “Очищення від матеріалів” на стр. 103.

Рисунок 23
Кришка бункера
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Рисунок 24
Бункер сошника з Air-Pro® 
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Завантаження насіння, продовження

Можливаа небезпека від сільськогосподарських 
хімічних речовин:
Прочитайте й виконуйте всі заходи безпеки, вказані 
постачальником для безпечного поводження з обробленим 
насінням.

Небезпека від подразнюючих і хронічних впливів:
Не змішуйте змащувальну суміш з насінням руками або 
будь-якою частиною тіла. Носіть захисне спорядження. 
Використовуйте інструменти.  Див. стр. 128.

7. Попередньо змішайте насіння із змащувальною 
сімішю. Для чистого насіння окрім  сорго, бавовни 
ісоняшника розсипте 1/4 чашки (60 мл) суміші 
Ezee Glide Plus на 35 літрів насіння.

8. Для сорго, бавовни і соняшника використовуйте 
1/2 чашки (120 мл) або більше на 35 літрів 
насіння.

Ризик не дотримання норми:
Насіння повинно бути добре змащене, починаючи з 
першого насіння, що проходить через висівний апарат. 
Якщо не вдається попередньо змішати перед 
завантаженням, змішайте, принаймні, 4 літри на бункер і 
завантажте це насіння в першу чергу. Заповніть бункери 
до половини свіжим насінням. Додайте половину 
змащувальної суміші і перемішайте. Завершіть 
заповнення бункерів і розтрусіть залишки змащувальної 
речовини на вершині.

9. Додайте насіння та змащувальну суміш в 
бункери. 

10. Закрийте кришками. Встановіть передню частину 
кришки по передньому кінці краю бункера. 
Встановіть кришку щільно на місце. 

Рисунок 25
Додавання сумушу для 

змащуванняt

34710
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Завантаження рідких добрив (опція) 
Якщо рідке добриво не буде застосовуватися, 
заблокуйте контактний привід бочки добрив (стр. 44), 
або відключіть ланцюг привода насоса.
Перевірка системи
1. Надягніть захисне спорядження, що підходить 

для матеріалу, який є або раніше був в бочці.
2. Зніміть кришку бочки і перевірте, чи присутні:

- залишки добрив, несумісні з тим, що будуть 
використовуватись
- бруд
- сміття, яке може засмітити фільтри
- тварини, втрачені інструменти, тощо.

3. Якщо необхідно промийте бочку, або приберіть 
сміття, занадто велике для промивання, див. 
“Очищення баку” на стр. 110.

4. Закрийте кришку.

5. При першому використанні в кожному сезоні та 
після тривалого використання, перевірте 
сітчастий фільтр, встановлений під насосом. 
Проведіть чистку перед завантаженням добрив.

6. Стандартний розмір сітки 80 (Синій). При виборі 
деяких  жиклерів (пункту 9) треба замінити сітку.

Завантаження бочки
Див. Рисунок 26, і
Рисунок 45 на стр. 56
Перш ніж приступити до роботи ознайомтеся з 
інформацією нижче.

• Завантажуйте хімічні речовини безпосередньо 
перед використанням. Надто рано завантажений 
матеріал може осідати або розділятися на шари, в 
результаті чого внесення добрива буде 
нерівномірним або система заб’ється.

• Бочка призначений для завантаження за 
допомогою входу з швидкого заповнення ( ), 
діаметром 2 дюйми, розташованого на лівій 
передній частині. Якщо з якоїсь причини ви не 
можете використовувати цей вхід, ви також можете 
завантажити матеріал за допомогою драбини 
через люк у верхній частині бочки. Кришка  
викручується. Меншу кришку у центрі також можна 
знімати.

• Визначте, як відстежуватиметься рівень 
заповнення бака. Візуальний покажчик 
передбачений на лівій стороні бочки. Якщо день 
яскравий, або при завантаженні вночі під яскравим 
освітленням, можна побачити рівень рідини через 
напівпрозорі стінки бака. В іншому випадку, 
необхідно мати монітор для спостереження через 
люк бочки.

L13L11

L17

L12

Можлива небезпека від сільськогосподарських хімічних 
речовин:
Уникайте контакту зі шкірою та очима. Використовуйте 
відповідне захисне обладнання згідно з вимогами виробника 
хімічної речовини. Уникайте тривалого вдихання хімічних 
випарів. Носіть респіратор, як вимагає виробник. Деякі хімічні 
речовини викликають серйозні опіки, пошкодження легенів і 
смерть. Негайно зверніться до лікаря, якщо трапиться 
нещасний випадок. Знайте, що робити у разі аварії.

Ризик пошкодження обладнання:
Не запускайте насос CDS-John Blue® без рідини. Зніміть ланцюг 
приводу, якщо не застосовуєте добрива. Повітря швидко 
роз'їдає насос. Коли насос не працює, заповніть його чистою 
вода або антифризом. 

Ризик пошкодження обладнання і засмічення:
Використовуйте тільки матеріали сумісні з поліетиленом і 
поліпропіленом. Використовуйте тільки попередньо змішані 
рідкі добрива. Система не розрахована на сухі суміші добрив. 
Гранульовані добрива можуть пошкодити насос і засмітити 
жиклери.

Ризик пошкодження обладнання:
Не залишайте добрива у бочці. Краще завантажте пізніше. 
Прокачайте все добриво. Очистіть систему. Добрива, як 
правило, дуже їдкі та можуть привести до пошкодження 
поршня насоса, якщо їх залишити. Також захищайте насос від 
повітря.  Див. “Очищення від рідких добрив” на стр. 110.

Примітка:Використовувати насос для завантаження 
заборонено, він працює тільки під час руху сівалки, і 
качає тільки в штанги. Якщо насос не встановлений, 

Рисунок 26
Вихід для швидкого заповнення

34905
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• Ознайомтесь із розташуванням кранів. Зазвичай 
необхідно налаштувати 3 крани сівалки. Див. 
стр. 56.

7. Зверніться до довідника по нормах висіву 
(411-020B) для отримання інформації про норми 
висіву.

8. Встановіть зірочки приводу і норму подачі насоса 
відповідно до таблиць..

9. Встановіть відповідний жиклер на кожному 
робочому ряду (Довідник по нормах висіву).

Швидке заванатження добрив
При завантаженні через верхню кришку, див. 
“Завантаження добрив через верхню кришку” 
(права колонка).

Див. Рисунок 45 on стр. 56
10. Закрийте вускний кран ) (10a):

a. Ручка під кутом 90 до крану; кран закритий 
b. Ручка на одній лінії з краном; кран відкритий

11. Закрийте кран подачі добрив  (11a):
a. Ручка на одній лінії з краном; кран закритий
b. Ручка під кутом 90о до крану: кран відкритий
Це запобігає появі осаду в лінії, якщо матеріал не 
буде використано негайно.

Кран фільтра  зазвичай залишається 
відкритим, і закривається тільки при 
обслуговуванні фільтра.

12. Підключіть подачу добрив до виходу .

13. Відкрийте клапан подачі (якщо такий є) і 
переконайтеся у відсутності протікання.

14. Спостерігайте за заповненням бункера.

Примітка:Хоча для контролю рівня заповнення 
кришка зазвичай знімається, її не потрібно 
знімати для заповнення. Кришка вентилюється, 
запобігаючи утворенню зворотного тиску при 
нормальній швидкості заповнення.

15. Запустіть насос завантажувача (якщо є).

16. Відкрийте впускний кран .

17. Коли бункер заповнений,
зупиніть насос заванатажувача (якщо є),
закрийте кран заванатжувача(якщо є) і
закрийте впускний кран .

18. Від’єднайте шланг подачі.

19. Закрийте кришку бочки, якщо знімали.

Завантаження добрив завершено.

Див. “Система внесення рідких добрив (Oпція)” на 
стр. 56. Для налаштування насосу, див. Довідник по 
нормах висіву (411-020B). Для вибору і встановлення 
жиклера, див Довідник по нормах висіву.

Завантаження добрив через верхню кришку
При завантаженні через вихід для швидкого 
заванатаження, див. “Швидке заванатження 
добрив” (ліва колонка).

Див. Рисунок 45 on стр. 56
10. Закрийте вускний кран  (10a):

a. Ручка під кутом 90 до крану; кран закритий 
b. Ручка на одній лінії з краном; кран відкритий

11. Закрийте кран подачі добрив  (11a):
a. Ручка на одній лінії з краном; кран закритий
b. Ручка під кутом 90о до крану: кран відкритий
Це запобігає появі осаду в лінії, якщо матеріал не 
буде використано негайно.

Кран фільтра  зазвичай залишається 
відкритим, і закривається тільки при 
обслуговуванні фільтра.

12. Зніміть кришку бункера, або центральну частину 
кришки для заванатження.

13. Прокаладіть трубопровід для завантаження в 
бочку.

14. Почніть подачу добрив.

15. Коли бочка заповниться до потрібного рівня,
зупиніть подачу.

16. Закрийте зняту кришку.

Завантаження добрив завершено.

Див. “Система внесення рідких добрив (Oпція)” на 
стр. 56. Для налаштування насосу, див. Довідник по 
нормах висіву (411-020B). Для вибору і встановлення 
жиклера, див Довідник по нормах висіву.
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Завантаження сухих добрив  (опція)
Інформація для безпечного використання 
бункера

Небезпека потрапити у пастку і швидкого удушення:
Ніколи не залазьте в бункер для навантаження, 
розвантаження й щоденного обслуговування. Залишайте 
сітку на місці, знімайте її тільки після отримання 
інструкції . Тримайте кришку щільно закритою під час 
роботи. Тримайте кришку заблокованою і закритою, а 
під час зберігання, заблокованою і злегка відчиненою. 
Зберігайте драбину окремо, щоб перешкоджати доступу 
до області кришки. Тримайте дітей подалі від сівалки.

• >Бункер, який заповнений, або просто здається 
заповненим, може стати пасткою. Ви можете 
повністю потонути в матеріалі, або в збідненому 
киснем просторі задихнутися протягом декількох 
секунд. Забивання і кірки особливо небезпечні.

• >В присутності небезпечних парів або низького рівня 
кисню ви можете швидко знепритомніти навіть в 
порожньому бункері з відкритою кришкою. У ньому 
може не бути ніяких запахів, щоб попередити вас про 
небезпеку.

Сміття у повітрі і небезпека його вдихання:
Вимкніть вентилятор перед відкриттям кришки бункера. 
Носіть захисні окуляри і маску проти пилу або 
респіратор. Бункер знаходиться під невеликим тиском і 
повітря циркулює в бункері, коли працює вентилятор. 
Відкриття кришки при працюючому вентиляторі може 
привести до врження насінням, добривом або хімічними 
речовинами обробки, що почнуть вилітати з бункера. 
Навіть при вимкненому вентиляторі додавання добрива 
створює хмару пилу. Ризики включають вплив небезпечних 
хімічних речовин, подразнення легенів і очей.

Ризик від висіввної суміші:
Регулярно перевіряйте ущільнення кришки на наявність 
пошкоджень та рівномірність стиснення. 
Переконайтеся, що замок щільно закриває кришку. 
Уникайте проблем у висівному апараті, викликаних 
витоками повітря. Витік повітря може привести до 
нерівномірного дозування матеріалів.
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Пов’язані теми
“Для заванатаження всіх матеріалів” на стр. 35
“Вивантаження сухих добрив і очищення” на 
стр. 105

Відкидні перила позаду бункера
Див. Рисунок 27
Якщо добриво буде завантажуватись через 
шнековий  через задню частину сівалки, висоту перил 
можна зменшити для проходження шнека.

З кожного боку потягніть за штифти  і проверніть на 
1/4 оберта. Вставте штифти в мілкі пази. Поверніть 
перила всередину до бункера.

Необхідна висота шнека:
2,9 м

Відкриття кришки
Тримайте кришку закритою. Тримайте щільно 
закритою під час роботи. Тримайте нещільно 
закритою при зберіганні. Відкривайте тільки для 
завантаження матеріалу, очищення бункера і 
спеціального обслуговування.

Див. Рисунок 27
1. Підніміть ручку .

Див. Рисунок 28 and Рисунок 29
2. Поверніть ручку , щоб гачок  вийшов із 

U-подібного болта.

3. Перемістіть гачок  подалі від U-подібного болта і 
закрийте ручку.

Див. Рисунок 29
4. Трохи припідніміть кришку над сіткою .

5. Поверніть кришку у напрямку від підніжки. 
Відкрийте тільки так, щоб можна було виконувати 
роботу.

6. Переконайтесь, що в сітці  немає посторонніх 
предметів і вона на своєму місці.

Не працюйте без сітки:
Це важливий елемент безпеки, що запобігає випадковому 
потраплянню в бункер. Він також запобігає потраплянню 
великих сторонніх тіл, які можуть засмітити висівний 
апарат і повітряну систему.

7. Перевірте бункер, щоб гарантувати, що він 
порожній, і вільний від сторонніх тіл, які можуть 
забити висівний апарат.

2

1

Рисунок 27
Бункер для добрив на 3500 літрів 
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Рисунок 28
Кришка бункера із знятим замком
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Рисунок 29
Кришка бункера відкрита
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Підготовка дверцят висівного апарату

Ризик втрати матеріалу і часу:
Кожний раз перед завантаженням перевіряйте дверцята. 
Якщо дверцята для очистки відкриті, навіть небагато, 
то буде практично неможливо закрити їх адекватно 
після завантаження матеріалу.

Див. Рисунок 30
8. Переконайтеся, що обоє дверцят в нижній частині 

висівного апарату бункера щільно закриті. Для 
тривалого зберігання їх, як правило, закривають 
не досить щільно, щоб дозволити дренаж 
конденсату і, щоб уникнути постійного стискання 
ущільнювача. Дверцята повинні бути повністю 
закритими для завантаження і роботи в полі.

Якщо бункер порожній, компанія Great Plains 
радить відкрити обидві дверки, витерити кромки 
висівного апарату і ущільнення дверей, а потім 
повністю закрити обидві дверки.

Заванатження добрив
Додайте сухі добрива в бункер.

Не заповнюйте вище позначки 3500 L .

Використовуйте тільки гранульовані сухі добрива.

Не додавайте рідкий протруювач.

Закриття кришки
Див. Рисунок 31
1. Поверніть кришку над отвором, щоб гачок  

опинився по центру U-подібного болта.

2. Відкрийте ручку  і зачепіть гачок  за 
U-подібний болт.

3. Закрийте ручку  для роботи або 
короткострокового паркування. Для 
довготривалого зберігання не чіпайте гак або не 
закривайте ручки, щоб уникнути деформації 
ущільнення.

4. Для зберігання, особливо без фіксації, навісний 
замок через обидва U-подібних болта не дає 
можливості кришці відкриватися, запобігаючи 
попаданню шкідників, сміття та опадів.

Закрийте назад секцію перил, якщо вона була 
відкрита для заванатження через шнек.

Робота монітора
Для використання монітора в полі зверніться до 
DICKEY-john® PM400 інструкція або DICKEY-john® 
IntelliAg® MVT Інструкція, яка поставляється із 
сівалкою, і Довідника по нормах висіву.

Рисунок 30
Дверцята висівного апарату 

центрального бункера

34449

Рисунок 31
Закриття кришки бункера

32455
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Блокування контактного приводу 
Для блокування контактного приводу рідких добрив , 
див. стр. 44.
Для блокування контактного приводу висівних 
апаратів, див. стр. 45.

Блокування приводу сухих добрив  
(опція)
Для транспортування, зберігання і висіву без добрив 
блокуйте контактний привід добрив.

Примітка:Уникайте використання висівного апарату 
сухих добрив, якщо ви не використовуєте самі 
добрива.

Небезпека від гострих об’єктів:
Будьте обережні поблизу колеса контактного приводу.  
Зуби колеса можуть бути гострими.

Система сухих добрив приводиться колесом 
контактного приводу. Коли сівалка піднімається, 
гідравлічний циліндр витягується, щоб підняти важіль 
привідного колеса сухих добрив і розірвати контакт 
колеса з землею.

Для тривалих періодів часу, важіль треба 
заблокувати у піднятому положенні, інакше колесо 
може повільно опускатися. Передбачено поворотний 
замок важіля , який автоматично зачіплюється, 
коли важіль приводу піднімається.

Див. Рисунок 32
Витягніть штифт , що утримує замок важіля від 
блокування і дозволяє важілю опускатися. Якщо 
сівалка опущена, замок  автоматично спрацьовує при 
наступному підніманні.

Розблокування контактного приводу
Щоб розблокувати важіль, можливо знадобиться 
виконати коротку операцію підйому, щоб звільнити 
заблокований важіль з кінця труби.

Зафіксуйте замок важеля штифтом зі стопором.
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Рисунок 32
Заблокований привід сухих 

добрив
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Блокування приводу рідких добрив
Для блокування контактного приводу сухих добрив, 
див. стр. 43.
Для блокування контактного приводу висівних 
апаратів, див. стр. 45.

Для висіву без добрив блокуйте контактний привід 
добрив.

Ризик пошкодження обладнання:
Не експлуатуйте насос, якщо не застосовуєте добрива. 
Сухий насос швидко підлягає дії корозії.

Небезпека роздавлювання і гострих об’єктів:
Повинні працювати дві людини або використовуйте 
механічний підйомник. Якщо одна людина спробує 
підняти важіль приводу, вирівняти замок і вставити 
штифт, вона легко може втратити контроль над 
важилем, який переміститься швидко вниз і може 
завдати серйозної травми гомілки і стопи. 

Див. Рисунок 33
Заблокований привід спирається на замок , який 
зазвичай кріпиться всередені кріплення штифтом  із 
шплінтом .

Сівалка може бути піднятою або опущеною, 
складеною або розкладеною для цієї операції.

1. Витягніть шплінт  і штифт з отвору .

2. Поверніть замок  вниз до задньої частини.

3. Використовуючи ручку  підніміть важіль приводу 
так, щоб кінець штифта замка був біля краю 
колеса контактного приводу. 

4. Вставте штифт в отвір. Закріпіть шплінтом.

Розблокування контактного приводу
1. Зніміть шплінт.

2. Підінміть важіль достатньо, щоб звільнити штифт.

3. Витягніть штифт.

4. Опустіть колесо.

5. Поверніть замок назад до кріплення. Закріпіть 
штифтом і шплінтом.

Рисунок 33
Заблокований привід рідких 

добрив
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Блокування приводу висівних апаратів
Для блокування контактного приводу сухих добрив, 
див.стр. 43.
Для блокування контактного приводу рідких добрив, 
див. стр. 44.

В тому випадку, коли сівалка повинна працювати з 
одним або двома відключеними контактними 
приводами висівних апаратів, їх можна заблокувати.

Це ніколи не потрібно для нормальної роботи в полі 
та транспортуванні, але, можливо знадобиться для 
тестування та інших виняткових ситуацій. 

Небезпека роздавлювання і гострих об’єктів:
Повинні працювати дві людини або використовуйте 
механічний підйомник. Якщо одна людина спробує 
підняти важіль приводу, вирівняти замок і вставити 
штифт, вона легко може втратити контроль над 
важилем, який переміститься швидко вниз і може 
завдати серйозної травми гомілки і стопи.

Див. Рисунок 33
Заблокований привід спирається на замок , який 
зазвичай кріпиться всередені кріплення штифтом  із 
шплінтом .

Сівалка може бути піднятою або опущеною, 
складеною або розкладеною для цієї операції.

1. Витягніть шплінт  і штифт з отвору .

2. Поверніть замок  вниз до задньої частини.

3. Використовуючи ручку  підніміть важіль приводу 
так, щоб кінець штифта замка був біля краю 
колеса контактного приводу. 

4. Вставте штифт в отвір. Закріпіть шплінтом.

Розблокування контактного приводу
1. Зніміть шплінт.

2. Підінміть важіль достатньо, щоб звільнити штифт.

3. Витягніть штифт.

4. Опустіть колесо.

5. Поверніть замок назад до кріплення. Закріпіть 
штифтом і шплінтом.

Рисунок 34
Заблокований привід висівних 
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Контрольний лист перед пуском
Використовуйте наступний контрольний лист, щоб 
переконатись, що сівалка повністю готова до роботи.

Щоб повністю завершити перевірку вам потрібно 
переглянути ще:
Довідник по нормах висіву, і інструкцію по монітору 
DICKEY-john® MVT чи PM400.

ЕЛЕКТРИКА Page

Всі проводи з’єднані. 21

Перевірте все освітлення.

Ввімкніть монітор. Перевірти всі 
показання.

MVT 
чи 

PM400

ГІДРАВЛІКА Page

Бак для оливи в тракторі заповнений.

Всі гідравлічні контури під’єднані. 20

Напрямок обертаня вентилятора і тиск. 53

Підніміть дишло. Підніміть сівалку 20

Почніть розкладання. 26

Рефазуйте гідроциліндри складання. 27

Опустіть дишло. 27

Розкладіть крила. Перевірте замок 
дишла. 27

Рефазуйте циліндри підйому. 29

Перевірте роботу маркерів. 61

Перевірте чи не підтікає олива. 2

МЕХАНІКА Page

Відрегулюйте висоту дишла. 20

Встановіть навіску трактора в режим 
“конролю глибини” (а не контролю 
навантаження).

62

Ворівняйте сівалку в поперечному 
напрямку на опорних колесах крил. 160

Відрегулюйте поздовжні тяги крил. 161

Перевірте роботу гачка на дишлі. 25

Відрегулюйте довжину маркерів і кут 
дисків. 162

ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА Page

Втрати повітря. 95

Прокладання трубопроводів, відсутність 
перекосів і зажимання. (Перевірте в 
складеному і робочому положенні).

Всі трубопроводи під’єднані.

Запустіть вентилятор. 53

ПРИВІД ВИСІВНИХ СЕКЦІЙ Page

Перевірте тип встановлених дисків 81

Всі ланцюги змащені, відповідно 
натягнуті і обертаються вільно (важливо 
для рівномірного висіву)

147

Встановіть зірочки приводу і діапазону 
відповідно до таблиць. SRM

Додайте суміш для змащення насіння. 36

Перевірте чи всі кришки закриті. 36

ДОБРИВА Page

Упевніться, що кришка закрита і 
ущільнення на місці. 42

Встановіть норму на варіаторі відповідно 
до таблиць. SRM

ПРОТРУЮВАЧ (ОПЦІЯ) Page

Встановіть регулювальну ручку 
відповідно до бажаної норми. SRM

Упевніться, що кришки закриті.

ВИСІВНІ СЕКЦІЇ

Встановіть глибину сівби. 76

Встановіть зусилля притискання пружин. 
Якщо ніяких оптимальних налаштувань 
немає, використовуйте 1 положення 
(найменше) для більшості умов, 2 - для 
всіх інших.

71

Відрегулюйте всі колтери з кріпленням 
на сошник (опція) на глибину сошника 
або трохи глибше.

74

Перевірте вирівнювання колтерів. 75

Перевірте вирівнювання прикочувальних 
коліс. 86

Встановіть зусилля притискання 
прикочувальних коліс. 86

Відрегулюйте чистик бокових коліс 
глибини (опція). 78

Перевірте роботу і контакт бокових коліс 
глибини. 77
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Робота пневматичної системиi 

Елементи пневматичної системи висіву ( показує напрямок руху повітря)

A11Вентилятор A20Отвір для повітря в рамі крила A28Насіннєва трубка

A13Штуцер манометра A21Кутик трубопроводу A29Датчик висіву (Рисунок 36)

А14Манометр Magnehelic® A22Висівний апарат Air-Pro® A30Отвір для датчика (Рисунок 36)

A15Заслінка A23Бункер для насіння A31Лінія вимірювання тиску

A16Лінія нагнітання повітря A24Отвір для подачі насіння A32Камера змішування

A17Розділювач потоку повітря A25Заслінка подачі насінняt A33Манометр Magnehelic® 

A18Впускний отвір трубопроводу A26Запас насіння (Рисунок 36)

A19Заслінка A27Комірка висівного диску Див. стр. 58 для позицій: D28 і D29

Рисунок 35
 Пневматична система висіву сівалки Air-Pro® 
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Огляд пневматичної системи висіву
Див. Рисунок 35, на стр. 48, і Рисунок 36.
Позиції з  по  узгоджені по всій інструкції і 
стосуються пневматичної системи і компонентів 
висівного апарату.
Вентилятор  подає повітря виключно для роботи 
висівного апарату. Швидкість обертання вентилятора 
налаштовується оператором (стр. 53), зазвичай 
через управління гідравлічним потоком в тракторі.
В моделях із сухими добривами вентилятор спочатку 
подає повітря в напірний трубопровід , який 
ділить потік для подачі у висівні апарати і доставку 
добрив. Через штуцер  вимірюється загальний 
тиск, і відображається на третьому манометрі 
Magnehelic®  , що знаходиться зліва від 
манометра Magnehelic®  на правому крилі. 
Поворотна заслінка , яка встановлена на виході 
вентилятра, регулюється вручну. Див. стр. 52 для 
налаштувань.
Робоче повітря  на крила розділювачем , який 
не має ніяких налаштуваань.
Впускний отвір спрямовує повітря в рами крил. 
Поворотна заслінка  на кожному вході повністю 
відкрита, але її можна регулювати (див. стр. 54).
Рами крил слугують трубопроводом і мають 
виходи  для всіх можливих міжрядь. Непотрібні 
виходи закриті. Активні виходи мають кутики  які 
забезпечують повітрям висівні апарати  Air-Pro® .
Насіння подається з насіннєвого бункера  під 
власною масою до отвору  висівного апарату.
Заслінка  регулюється вручну, і контролює запас 
насіння  у висівному апараті. Заслінка також 
мінімізує втрати повітря назад у впускну трубу і 
використовується також для відключення висівної 
секції. Див. Seed Rate Manual для початкових 
налаштувань. Див. стр. 79 для налаштувань заслінки.
У висівному апараті повітря проходить через 
комірки  висівного диску, і утримує насінину в 
комірці до скидання у насіннєву трубку .
У насіннєвій трубці датчик  розпізнає прохід 
насіння. Насіння середнього і великого розміру 
підраховується індивідуально. Датчик помічає 
більшість дрібного насіння і дозволяє виявити  
забивання.
Декілька рядів мають штуцер  системи контролю 
тиску. Лінія  від кожного такого ряду з’єднана з 
камерою змішування , щоб вирівняти тиск.
Середній тиск відображається на манометрах 
Magnehelic®  видимих для тракториста. Див. 
стр. 53 як використовувати манометр при 
налаштуванні вентилятора.                             
Датчик  в кожній насіннєвій трубці подає сигнал на 
монітор про проходження насіння. Велике насіння 
підраховується індивідуально. Для дрібного насіння 
система працює лише на забивання.

Примітка:Використання пустого диску (стр. 83), і закриття 
заслінки (стр. 79), особливо важливо, коли датчик 
ряду відключений.

Примітка:Якщо на будь-якому ряду працює диск без 
насіння або з відкритим порожнім входом, то 
відбувається розбалансування системи. Такий стан 
викликає також неправильні покази манометра. 

Примітка:Не працюйте в полі з відключеними вентилятором 
або з недостатнім тиском у напірному трубопроводі. 
Висівні апарати повністю заповняться насінням. 
Можливо, знадобиться прочистити висівні апарати 
для відновлення нормальної роботи 

Рисунок 36
Висівний апарат Air-Pro®, сторона 

диску

31040

A24

A30

A16

A27

A25

A26

A28

A29

A11 A33

A11

D29

A13

А14
A33

A15

A16 A17

A18
A19

A20
A21

A22

A23
A24

A25
A26

A27
A28

A29

A30
A31

A32

A33

A29



50 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Робота висівного апарату Air-Pro® 
Див. Рисунок 37
Диск висівного апарата приводиться в рух за часовою 
стрілкою ланцюговим приводом (не показано), який 
завжди підключений до приводного вала секції. На 
зайвих рядах використовуйте пусті диски (стр. 83).

Повітря надходить у висівний апарат через отвір , 
і виходить через комірки у висівному диску. Різниця 
тиску утримує насінину у комірці  піднімаючи її із 
запасу насіння. Зайве насіння знімається щіткоюs .

Розділювальні і щітка для скидання насіння 
перекривають доступ повітря. Насіння, яке пройшо 
щітку для скидання  вільно потравляє у висівні 
трубки і розпізнається датчиком .

Робота висівного апарату
1. Встановіть диски для вашого насіння/ норми 

висіву відповідно до Довідника по нормах 
висіву і інструкцій на стр. 81 цього посібника.

2. Відкрийте заслінку на висівних апаратах на 
рекомендоване початкове положення (по таблиці 
норм висіву). На зайвих рядах використовуйте 
пусті диски (стр. 83) і закрийте заслінку.

3. Відрегулюйте індексацію при висіві здвоєними 
рядами (див. Довідник по нормах висіву).

4. Запустіть вентилятор для досягнення потрібного 
рорбочого тиску (Довідник по нормах висіву, і 
стр. 52).

5. Якщо всі бункери заповнені, проверніть висівний 
апарат на один оберт, щоб заповнити всі комірки. 
Покрутіть привідний вал вперед по ходу ключем 
22 мм, або підніміть сівалку і прокрутіть привідне 
колесо.

6. Залишить вентилятор ввімкненим (щоб 
утримувати насіння в верхніх комірках). 
Встановіть кришки від дощу. Почніть висів. 
Висівний апарат працює автоматично з цього 
моменту.

Дивіться також:
“Проблеми з наповненням висівного апарату” на 
стр. 89,
“Очищення від матеріалів” на стр. 103, і
“Обслуговування щіток висівного апарату” на стр. 112.

Рисунок 37
Висівний апарат Air-Pro® 
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Робота вентилятора
Дивіться також “Загальна інформація з 
експлуатації пневматичної системи” на стр. 52.
Див. Рисунок 38
До вентилятора йдуть три шланги, і вони повинні бути 
правильно підключеними для обертання у вірному 
напрямку , рекомендованій швидкості, і без 
пошкоджень. Див. “Під’єднання гідравлічних 
шланг” на стр. 20.
1. Завжди підключайте зливну лінію  першою.

Ця лінія захищає зовнішнє ущільнення вала 
гідромотора. Зливна лінія - це тонкий шлан, що 
має швидкороз’ємну муфту нульового опору з 
плоским кінцем. Робочий тиск має стрибки під час 
роботи і через зміну температури, тиск циклічно 
вивільняється через додаткову зливну лінію.

Небезпека пошкодження ущільнення гідромотора
Не прикладайте тиск на додаткову зливну лінію. Не 
змінюйте спеціальну  швидкороз’ємну муфту. Звужена 
або забита додаткова зливна лінія швидко приведе до 
пошкодження ущільнення двигуна.
2. Підключіть другою зворотню лінію гідромотора  

на злив .
Сівалка має комплект для підключення 
швидкороз’ємної муфти діаметром 1 1/16 дюйма. 
Встановіть одну частину муфти в вихід для 
прямого зливу в бак. Незвичайні розміри 
допомагають забезпечити правильне 
підключення, так що зворотна лінія може 
обробляти великий обсяг при низькому 
зворотному тиску, забезпечуючи повну 
продуктивність гідромотора.

3. Підключіть напірну лінію гідромотору  до виходу 
трактора, котрий має потрібну продуктивність, що 
зазаначена в  “Загальна інформація про роботу 
вентилятора” на стр. 53.

4. Гідравлічний контур вентилятора включає в себе 
зворотній клапан , який забезпечує шлях 
скидання оливи при відключенні. Робота 
вентилятора на низьких обертах є індикацією 
зворотного під’єднання.

Правильний напрямок обертання .Якщо є 
підозри, що вентилятор обертається в 
зворотному напрямку, поспостерігайте за ним під 
час відключення, так як напрям руху легше 
побачити на низьких обертах.

Швидкість вентилятора регулюється гідравлічним 
потоком  (а не монітором контролю висівання). 
Швидкість обертання вентилятора відображається на 
моніторі. Використовуйте манометри Magnehelic® 
для оптимізації швидкості обертання вентилятора.

Рисунок 38
Гідравліка вентилятора
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Загальна інформація з експлуатації 
пневматичної системи
Налаштування пневматичної системи відрізняється 
для сівалок з рідкими і сухими добривами.
Див. Рисунок 35 на стр. 48 і Рисунок 41
Два манометри  Magnehelic®  (по одному на 
кожному крилі, з позначенням Air-Pro®) мають шкалу 
0-6 дюймів тиску водяного стовпа. Нормальні покази 
в межах від 0,8 до 4,0, і суттєво змінюються в 
залежності від типу насіння (див. Довідник по 
нормах висіву).
Див. Рисунок 35 на стр. 48 і 
На моделях із сухими добривами (1625AHD), є третій 
манометр Magnehelic® (на правому крилі зліва від 
манометра Air-Pro® і має наклейку з вентилятором). 
Цей манометр має шкалу 0-50 дюймів тиску водяного 
стовпа. Типові покази манометра від35 до 45.
• Цілі полягають в наступному:

отримати рекомендований тиск повітря в системі і 
підтримувати його під час складання маркера, 
підйомі і повороті, запобігти пропускам в посіві та 
забиванню сухих добрив при висіві.

• Для будь-якого налаштування у статичному стані 
запустіть двигун трактора на типових польових 
обертах, а не на холостому ходу.

• Попередню налаштуйте поворотну заслінку. Див. 
поради для конкретного типа сівалки на наступних 
сторінках для установки заслінки.

• Висівний апарат повинен бути заповненим, щоб 
мати дійсні показання. Повітря, що витікає до 
порожньої висівної трубки, призводить до низьких 
показань. З повним висівним апаратом показники 
можуть незначно відрізнятися, коли комірки для 
насіння також повні.

• Встановіть оберти вентилятора, щоб довести 
показники датчика Air-Pro® до рекомендованого 
значення. 

• При необхідності, проведіть налаштування тиску 
повітря за допомогою поворотної заслінки.

• Якщо трактор має граничний потік, або контур 
підйому має пріоритет, вам, можливо, знадобиться 
провести експерименти, щоб визначити значення 
потоку вентилятора і поворотної заслінки.

Примітка:Швидкість вентилятора може змінюватися, 
коли олива нагрівається до робочої 
температури. Перевіряйте манометри частіше 
на ранніх етапах роботи.

Примітка:Швидкість вентилятора може змінюватися 
між висівом і з пустими висівними дисками. 
Перевіряйте тиск у висівному апараті при 
заповнених висівних дисках.

Примітка:Різні комбінації культур, насіннєвих дисків і 
діапазону швидкостей можуть потребувати різних 
налаштувань заслінки. Якщо це так, запишіть кути заслінки в таблиці норм висіву.

Рисунок 39
Манометр Magnehelic® Air-Pro® 
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Ризик низької норми на поворотах:
Вентилятору потрібен потік до 76 л/хв. Ця цифра не включає в 
себе оливу для підйому або для роботи маркера. Агресивні 
операції підйому/опускання і одночасний підйом/робота маркера 
можуть знизити швидкість обертання вентилятора нижче 
рівня, необхідного для створення тиску в висівних апаратах. 
Якщо насіння випадає з комірок, може з’явитись низька норма 
висіву після розворотів.

Якщо трактор не має достанього потоку оливи, 
підніміть/складіть маркери перед підйомом, і піднімайте 
повільно. Спостерігайте за робочим тиском і підтримуйте його 
у потрібних межах..

Рисунок 40
Манометр Magnehelic® для сухих 

добрив
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Загальна інформація про роботу вентилятора
Норма внесення сухих добрив встановлюється за 
допомогою варіатора; однак, вентилятор повинен 
бути налаштований так, щоб забезпечити достатній 
тиск в напірному трубопроводі для доставки 
матеріалу від висівного апарату до рядків.

Запуск вентилятора
Використовуйте гідравлічний потік трактора для 
налаштування швидкості вентилятора. Завжди 
запускайте вентилятор з низького потоку.

Контролюйте роботу вентилятора за допомогою 
манометра Magnehelic®.

Поступово доведіть вентилятор до тиску, 
рекомендованого для вашої норми висіву. Нормальні 
показання знаходяться в діапазоні 35-45 дюймів 
водяного стовпа (H2O) в робочій системі (із потоком 
матеріалу). Тиск необхідно змінювати в залежності 
від властивостей матеріалу і норм висіву.

При надмірній швидкості обертання, занадто великий 
потік повітря може призвести до:

• перегріву оливи

• повільного підйому

• пошкодження вентилятора при 9000 об/хв

Якщо необхідний тиск не може бути досягнутим, 
швидше за все, вентилятор працює в зворотному 
напрямку. Перевірте впускну/зливну лінії.

Якщо пневматична система не працює належним 
чином під рекомендованим тиском, див. “Проблеми 
із сухими добривами” на стр. 95.

Зупинка вентилятора
Перемістить важіль контуру в плаваюче положення 
або повільно зменшіть швидкість обертання до нуля.

Робота поворотної заслінки (всі заслінки):
Для регулювання послабте болт  і поверніть 
ручку .
Затягніть болт.

0о заслінка відкрита - максимальний потік повітря.

90о заслінка закрита - потік повітря перекритий.

Заслінка забезпечує найбільший ефект при 
налаштуваннях в межах 20о-70о.

Ризик пошкодження обладнання:
Робіть тільки поступові зміни гідравлічного потоку 
вентилятора (крім переходу в плаваюче положення). 
Інерції крильчатки вентилятора та імпульси можуть 
викликати сплески тиску у відповідь на різкі зміни. Це 
може привести до пошкодження ущільнення 
гідромотора.

Не використовуйте вентилятор з швидкістю 9000 об/хв.

Примітка:Показання тиску вентилятора нижчі, при 
відсутності добрив. Не завжди можливо 
досягти тиску в 40 psi без потоку матеріалу.

Примітка:Швидкість вентилятора, ймовірно, потребує 
коригування при роботі в полі. Зворотній тиск 
від навантаження матеріалом:
• підвищує тиск
• зменшує потік
• збільшує швидкість обертання вентилятора 
(внаслідок кавітації).

Примітка:Більш високі норми матеріалу вимагають 
більш високого тиску. Максимальна норма  
(близько 400 кг/га), як правило, потребує тиск у 
40 psi або більше.
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Рисунок 41
Відкрита поворотна заслінка 
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Вирівнювання тиску на крила
Див. Рисунок 42
На всіх моделях сівалок вхідний отвір  на кожному 
крилі має заслінку . Ці заслінки зазвичай 
встановлюються повністю відкритими (0).
Малоймовірно, але можливо, що при роботі в полі 
виникне дисбаланс тиску. Це може спричинити 
пропуски або низьку норму висіву в рядах на одному 
крилі. Якщо це відбудеться:
1. Збільшіть оберти вентилятора (будь-якої сівалки) 

або (тільки моделі з сухими добривами) відкрийте 
поворотну заслінку вентилятора (стр. 55), щоб 
висів був однаковий на обох крилах.

2. Відрегулюйте заслінку на інший (з більшою 
нормою) секції, щоб вирівняти показання на обох 
манометрах  Magnehelic®.

Для сівалок з рідкими добривами, продовжіть згідно з 
“Налаштування вентилятора сівалки з рідкими 
добривами” на стр. 54.
Для сівалок з сухими добривами, продовжіть згідно з 
“Налаштування вентилятора сівалки з сухими добривами” на стр. 55.
Налаштування вентилятора сівалки з рідкими добривами
Використовуйте важіль гідраліки трактора для 
встановлення швидкості обертання вентилятора. У 
разі необхідності налаштуйте заслінку для  
коригування тиску повітря в системі. Точна методика 
залежить від можливостей трактора: 
• Мета - отримати рекомендований тиск повітря в 

системі і підтримувати його протягом складання 
маркера в кінці проходу, підйому і розвороту.

• Для будь-якого налаштування запустіть двигун 
трактора на робочих обертах, а не на холостих.

• Попередньо налаштуйте заслінку. Використовуйте 
будь-які налаштування розроблені для 
культури/диска/діапазону. На новій сівалці почніть 
з повністю відкритими заслінками на обох крилах.
Якщо трактор має тонке налаштування потоку, і 
потік послідовно залежить від швидкості обертання 
двигуна трактора, спочатку встановіть заслінку на 
0°, або в будь-якому випадку менше, ніж 30°.
Якщо трактор має тільки грубий контроль потоку, 
спочатку встановіть заслінки на крилах на 45°. 

• Встановіть потік вентилятора, щоб значення 
манометрів були в рекомендованих межах.

• Точна настройка тиску повітря на крилах 
проводиться регулюванням заслінки.

• Якщо трактор має граничний потік, або контур 
підйому має пріоритет, вам, можливо, знадобиться 
провести експерименти, щоб визначити комбінацію 
налаштувань потоку вентилятора і  заслінки.

Відрегулюйте вентилятор, щоб забезпечити тиск 
повітря в системі, рекомендований для насіннєвого 
диска, культури і норми висіву. Див. Довідник по 
нормах висіву.

Рисунок 42
Заслінка на впускному отворі 

трубопроводу
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Налаштування вентилятора сівалки з сухими 
добривами
Див. Рисунок 43 through Рисунок 44
Моделі 1625AHD мають третій манометр Magnehelic® 

, з наклейкою вентилятора (праве крило, зліва від 
манометра Air-Pro® ). Цей манометр має шкалу 
0-50 psi. Типові покази знаходяться в діапазоні 35-45.

Цей манометр показує тиск всередині напірного 
трубопроводу . Напірний трубопровід подає 
повітря до висівних апаратів, а також для 
транспортування добрив. Приблизно 10% повітря 
відводиться у верхньому кінці напірного 
трубопроводу для створення робочого тиску. Доля 
відведення регулюється заслінкою, яка має 
початкове заводське налаштування приблизно 75°. 
Використовуйте важіль гідравліки трактора для 
встановлення швидкості вентилятора. Користуйтесь 
заслінкою для регулювання частки повітря для 
висівних апаратів і транспортування добрив. Мета 
полягає в тому, щоб отримати достатній тиск, щоб 
уникнути забивання сухих добрив, і достатній тиск у 
висівному апараті, щоб уникнути пропусків при  
складанні маркера, підйому і розвороту. 
Можуть знадобитися коригування в полі для різних 
швидкостей, норм внесення добрива або складу 
добрив. Для початкового статичного налаштування 
(на майданчику, без матеріалів):
1. Подивіться на рекомендований тиск для обраної 

культури (див. Довідник по нормах висіву). 
Занотуйте попередні чи заводські налаштування 
всіх заслінок. Завантажте насіння в бункери. 
Висівні апарати повинні бути заповненими.

2. Закрийте заслінку напірного трубопроводу 
(встановіть на 90°). Якщо заслінка на крилі 
відрегульвана для корегування тиску, залишить її 
так як є, в іншому випадку повністю відкрийте (0°).

3. Для будь-якого налаштування запустіть двигун 
трактора на робочих обертах, а не на холостому 
ходу.

4. Налаштуйте заслінку  впускного трубопроводу 
до потрібноготиску на манометрах Air-Pro® .

5. Перевірте тиск  в полі, з потрібною нормою. 
Налаштуйте оберти вентилятора в межах 35-45 
psi. Налаштуйте заслінку  для досягнення 
бажаного тиску для насіння.

Перевірте всі тиски на початку першого проходу з  
добривами й насінням у комірках дисків. Налаштуйте 
швидкість обертання вентилятора при необхідності. 
Зупиніться та відрегулюйте заслінки, щоб тримати 
показання датчиків в бажаному діапазоні. 
Під час висіву перевіряйте монітор чи не з’являються 
сигнали про двійники/пропуски або забивання 
добрив. Перевірте манометри з повними висівними 
апаратами й на робочій швидкості в полі. Відрегулюйте швидкість обертання вентилятора для компенсації 
середніх значень відхилення тиску. Відрегулюйте заслінку  для бажаного тиску.

Примітка:Швидкість вентилятора і тиск в напірному 
трубопроводі змінюється при різних видах добрива і 
при роботі без добрива. Контролюйте швидкість 
обертання вентилятора, тиск повітря в системі, 
забивання добрива і манометр  напірного 
трубопроводу при робоі і на розворотах.

Примітка:Швидкість обертання вентилятора залежить від 
зворотного тиску через потік матеріалу. Швидкість 
вентилятора збільшується, коли подається матеріал, 
через кавітаці.

Рисунок 43
Манометр напірного трубопроводу
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Рисунок 44
Заслінка напірного трубопроводу
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Система внесення рідких добрив  (Oпція)

Рисунок 45
Система внесення рідких добрив сівалки 1625AHL
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Елементи системи внесення рідких добрив
Див. Рисунок 45 on стр. 56
Позиції з  по  містяться в 
даній інструкції і підходять тільки 
для елементів системи внесенння 
рідких добрив.

L11. Кришка
Зафіксуйте кришку на виході , 
знімайте тільки коли закачуєте і 
викачуєте добрива. Див. 
“Завантаження рідких добрив 
(опція)” на стр. 38.

L12. Швидкороз’ємна муфта
Ця муфта діаметром 2 дюйми 
маєg має систему кулачків для 
надійної фіксації трубопроводу під 
час закачування і викачування.

L13. Впускний кран
Цей кран повинен бути завжди 
закритим, окрім закачування і 
викачування добрив. Закрийте 
його перед встановленням чи 
зняттям кришки або трубопроводу.

L14. Бочка
Бочка об’ємом 2800 літрів для 
попередньо змішаних добрив.

L15. Покажчик рівня добрив
Забезпечує можливість контролю 
рідини, що залишилась в бочці.

L16. Кришка бочки
Для огляду, заванатження чи 
промивки бочки, зніміть всю 
кришку або тільки її центральну 
частину.

L17. Кран подачі добрив
Відкрийте для внесення або зливу 
осаду. Кран має бути закритим під 
час закачування, викачування і 
транспортування.

L18. Кран фільтра
Зазвичай відкритий. Закрийте 
перед очисткою фільтра або 
заміною сітки.

L19. Фільтр
Запобігає пошкодженню насоса 
великими частинками і забиванню 
жиклерів і форсунок. Див. “Фільтр 
рідких добрив” на стр. 111.

L20. Насос CDS-John Blue®

Насос працює від контактного 
приводу  норма венсення 
залежить від зірочок приводу , 
положення регулятора . Див. 
Довідник по нормах висіву 
(411-020B) для детальної інф.

L21. Регулятор норми
Цей диск (з протилежного боку 
насоса) забезпечує точне 
регулювання норми. Ключ для 
регулювання на приводі.

L22. Контактний привід
Насос працює від контактного 
приводу. Він перестає прцювати 
при підйомі сівалки. Його можна 
зафіксувати, якщо добрива не 
вносяться (стр. 44).

L23. Зірочки приводу
Одна з двох зірочок забезпечує 
грубий контроль (Низький і 
Високий діапзон) норми внесення.

L24. Розподільник
Розділяю потік рідини від помпи до 
правого і лівого крила, до 
манометра і запобіжного клапана.

L25. Захист манометра
Передає тиск із системи до 
манометра, але запобігає 
потраплянню їдких речовин.

L26. Манометр
Манометр відображає робочий 
тиск під час внесення добрив. 
Див. Довідник по нормах висіву 
(411-020B).

L27. Запобіжний клапан
Цей клапан запобігає підвищенню 
тиску більше 85 psi, що може 
призвести до пошкодження 
насоса і форсунок. Див. Довідник 
по нормах висіву (411-020B) для 
налаштування.

L28. Зливна лінія
Якщо робочий тиск перевищує 
допустимий, зайва рідина через 
зливну лінію зливається на землю.

L29. Штанга
Для кожного крила встановлена 
окрема штанга, вони з’єднані між 
собою біля розподільника.

L30. Форсунка
На штангах встановлена 
максимальна кількість форсунок 
(к-ть рядів), які можуть стати на 
раму. Зайві форсунки заглушені із 
заводу.

L31. Жиклер
Стандартна форсунка регулює 
тиск кожного ряду і тиск у штанзі 
за допомогою жиклерів. Три різних 
жиклера встановлені стандартно. 
Див. Довідник по нормах висіву 
(411-020B) для детальної інфор.

L32. Прокладка
Жиклер встановлений в середині 
цієї прокладки.

L33. Сопло
Стандартне сопло утримує 
прокладку із жиклером в корпусі.

L34. Регульоване сопло (опція)
Див. стр. 129. Замініть ,  
і . Використання цього сопла, 
дозволяє уникнути зміни жиклера 
в залежності від норми.

L35. Трубопровід
Окрім внесення через колтер, 
добрива можуть вноситись через 
сошник або ущільнювач Keeton®.

L36. Аплікатор
Аплікатор має змінну висоту (див. 
стр. 69). Рекомендовано 
положення над замлею.

L37. Сопло аплікатора
Стандартне сопло розміром 040. 
Можна замовити і інші розміри.

L38. Невикористані заглушки
В комплект входять додаткові 
зглушки для зміни кількості рядів.

L39. Заглушка штанги
Зніміть для промивання штанги.

L11 L39

L12

L22
L23

L21

L31 L32
L33
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Система висіву сухих добрив 

Рисунок 46
Система висіву сухих добрив сівалки 1625AHD 
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Елементи системи висіву сухих добрив
Див. Рисунок 46 на стр. 58
Позиції з  по  містяться в 
даній інструкції і підходять тільки 
для елементів системи висіву 
сухих добрив.

A11. Вентилятор
Див. стр. 48.

A15. Заслінка
Див. стр. 48, і “Налаштування 
вентилятора сівалки з сухими 
добривами” на стр. 55.

D11. Кришка бункера
Кришка повинна бути весь час 
закрита, окрім заванатження 
матеріалу і очистки бункера. Див. 
“Завантаження сухих добрив 
(опція)” на стр. 40, і 
“Вивантаження сухих добрив і 
очищення” на стр. 105.

D12. Решітка бункера
Ця решітка повинна весь час бути 
встановлена. Вона уловлює великі 
частки, які можуть забити висівний 
апарат або трубопроводи, і 
попереджає проникнення 
непідготовлених осіб.

D13. Бункер
Бункер на 3500 літрів має 
проградуйовану шкалу для 
контролю рівня добрив у бункері.

D14. Система вирівнювання 
тиску

Бокові труби драбини мають 
отвори вгорі для підтримання 
атмосферного тиску над висівним 
апаратом .

D15. Датчик рівня
Цей датчик встановлений на рівні 
211 літрів. На моніторі MVT і 
PM400 спрацьовує звукова 
сигналізація, коли на датчику 
відсутні добрива.

D16. Висівний апарат
Висівний апарат подає добрива у 
вневматичну систему з нормою , 
яка встановлена зірочками  і 
варіатором .

D17. Зірочки приводу
Ці зірочки забезпечують грубе 
регулювання норми міняючи їх на 
17T:54T (низка) і 54T:17T (висока). 
Див. Seed Rate Manual для інф.

D18. Висівні котушки
На сівалці 1625AHD стандартно 
встановлено “4 зірки” на кожен 
вихід, що дозволяє вносити 
максимально можливу норму.

D19. Привідне колесо
Привідне колесо приводить в дію 
висівний апарат , і підтримує 
задану норму висіву не залежно 
від швидкості.

D20. Циліндр підйому приводу
Привідне колесо  автоматично 
підіймається при підйомі сівалки.

D21. Замок приводу
Під час транспортування, або 
якщо не застосовуються добрива, 
зафіксуйте колесо замком. Див. 
стр. 43.

D22. Варіатор
Забезпечує точне налаштування 
норми висіву. Див. Довідник по 
нормах висіву для додаткової інф.

D23. Калібрувальна рукоятка
Рукоятка дозволяє прокалібрувати 
висівний апарат, відвідно до 
норми і матеріалу. Див. Довідник 
по нормах висіву для дод. інф. 

D24. Мішок для калібрування
Мішок має гачки для кріплення під 
висівним апаратом.

D25. Кантур
Кантур для зважування пустого 
мішка і з матеріалом.

D26. Дверка для калібрування
Задня нижня дверка на висівном 
апараті. Тільки висіяні добрива 
потрапляють в неї.

D27. Дверка для очисткиl
Передня нижня дверка на 
висівном апараті, слугує тільки 
для очистки. бункера

D28. Манометр
Цей манометр встановлений на 
правому крилі, зліва від 
манометра системи Air-Pro®. Він 
відображає загальний тиск.

D29. Розділювач
Розділяє потік повітря на 4 виходи 
висівного апарату добрив.

D30.Розподільчі башні
Кожен вихід висівного апарату 
живить одну башню. Башні 
збільшують однорідність потоку 
перед розподільником.

D31. Зажим розподільника
Швидкороз’ємний зажим з’єднує 
розподільник  з башнею  і 
може бути знятий для періодичної 
перевірки і ремонту.

D32. Розподільник
Цей розподільник рівномірно 
розподіляє потік матеріалу. 
Показаний розподільник із 4 
виходами. Кількість виходів 
залежить від кількості рядів.

D33. Аплікатор
Можна налаштувати висоту 
аплікатора. Див. стр. 69.

D11 D33

D16

D17
D22

D16

D19

D32 D30
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Робота системи внесення рідких добрив
Система внесення рідких добрив починає працювати 
автоматично у разі руху з опущеною сівалкою. За 
рахунок контактного приводу норма внесення добрив 
не змінюється при зміні швидкості руху. Правильна 
робота із заданою нормою потребує певних перевірок 
чи налаштувань:

• Завантажте добрива (стр. 38).

• Встановіть відповідні жиклери на сопла (див. 
Довідник по нормах висіву для додаткової інф.).

• Встановіть норму внесення (див. Довідник по 
нормах висіву для додаткової інформації).

• Зніміть замок і привідного колеса контактного 
приводу (стр. 44).

Робота системи висіву сухих добрив
Система висіву сухих добрив починає працювати 
автоматично у разі руху з опущеною сівалкою. За 
рахунок контактного приводу норма внесення добрив 
не змінюється при зміні швидкості руху. Правильна 
робота із заданою нормою потребує певних перевірок 
чи налаштувань:

• Завантажте добрива з відомою щільністю (стр. 40).

• Налаштуйте швидкість вентилятора і заслінку 
(сторінки з 52 по 54 і стр. 55)

• Встановіть норму висіву і прокалібруйте висівний 
апарат (див. Довідник по нормах висіву для 
додаткової інф.).

• Налаштуйте колтер і висоту аплікатора (стр. 69).

• Зніміть замок і привідного колеса контактного 
приводу (стр. 43).
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Робота маркерів 

Небезпека ураження електричним струмом:
Перевірте ліній електропередач до початку роботи 
маркерів. Якщо маркер контактує з електричною лінією, 
всі металеві частини сівалки і трактора можуть 
опинитися під смертельною напругою. Не існує ніяких 
ознак цього стану, аж поки людина не замкне цей контур 
на землю. При більш високих напругах, враження 
електричним струмом може відбутися без 
безпосереднього контакту. 

Перед початком роботи маркерів, переконайтеся, що 
вони належним чином прокачані, як описано в  
“Прокачування гідравліки” на стр. 115.

Для того щоб маркери працювали, повинен бути 
включений гідравлічний контур маркера:

Див. Рисунок 47
1. Переведіть кнопку перемикача в положення 

“Маркер” . Залиште перемиач в положенні 
“Маркер” для всіх робіт в полі.

Маркери оснащені клапаном послідовності, щоб 
контролювати послідовність підйому. Починаючи з 
положення обох маркерів вгорі, послідовність є 
такою:

1. Активуйте гідравлічний важіль трактора; правий 
маркер опускається, в той час як лівий маркер 
залишається піднятим.

2. Реверсуйте гідравлічний важіль; правий маркер 
піднімається, тоді як лівий маркер залишається 
піднятим.

3. Активуйте гідравлічний важіль трактора; лівий 
маркер опускається, в той час як правий маркер 
залишається піднятим.

4. Реверсуйте гідравлічний важіль; лівий маркер 
піднімається, тоді як правий маркер залишається 
піднятим.

5. Далі операції повторюються.

Швидкість складання маркерів регулюється шляхом 
регулювання гвинта на клапані послідовності. Так як 
занадто велика швидкість складання може 
пошкодити маркер, налаштуйте безпечну швидкість 
складання, як описано у “Налаштування маркерів” 
на стр. 68.

Примітка:Щоб опустити обидва маркера водночас, 
активуйте гідравлічний важіль, щоб опустити 
один маркер. Після того, як маркер опуститься, 
поверніть важіль у протилежне положення, 
потім швидко поверніть важіль назад і 
утримуйте його, поки інший маркер не 
опуститься.

Рисунок 47
Перемикачі
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Робота в полі
Виконайте всі дії описані в “Контрольний лист 
перед пуском” на стр. 24 і “Контрольний лист 
перед пуском” на стр. 46.

SRM: Довідник по нормах висіву (SRM), або
DICKEY-john® PM400 інструкція

Примітка:Використовуйте режим контролю глибини. 
Якщо управління навіскою трактора  
встановлене на контроль навантаження, 
переміщення навіски може викликати зміни 
глибини висіву, в результаті буде нерівномірна 
глибина висіву насіння.

Контрольний лист перед першим 
проходом

Стр.

1. Встановіть норму висіву. SRM

2. Розкладіть потрібний маркер. 61

3. 1625AHD:
На робочих обертах двигуна, Запустіть 
вентилятор. Відрегулюйте максимальний 
потік оливи для потрібних обертів.

1625AHL:
На високих обертах холостого ходу, 
Запустіть вентилятор на молому потоці 
олив. Поступово збільшіть оберти для 
досягнення бажаного робочого тиску.

55

53

4. Протягніть вперед, опустіть сівалку і 
здійсніть висів на невелику вдстань.

5. Зупиніться. Оцініть:
глибину висіву,
пропуски і двійники,
відстань між насінням (для перевірки 
норми),
роботу прикочувальних коліс і
внесення добрив/протруювача (якщо є)

6. Продовжуйте висів хоча б протягом 10 
секунд (так, щоб монітор показував 
стабільну ному висіву). Переконайтесь в 
відповідності норми до заданої.

7. Зробіть необхідні налаштування. 65

Контрольний лист при розвороті Стр.

1. Складіть маркер 61

2. Підініміть сівалку 29

3. Виконайте розворот

4. Опустіть сівалку 29

5. Розкладіть маркер із потрібної сторони. 61

6. Продовжуйте висів.

Контрольний лист при зупинці Стр.

1. Зупиніть трактор

2. Переведіть важіль контуруположення 
вентилятора в нейтральне 53

3. Складіть маркер 61

4. Підніміть сівалку 29

Контрольний лист по заверешенню 
висіву

Стр.

1. Зупиніться, як зазначено вище, потім

2. Складіть сівалку 30

3. Встановіть транспортні замки 31

4. Ввімкніть освітлення -

5. Виконайте транспортування 33
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Паркування
Для отримання інформації про довготривале 
зберіганя, див. “Зберігання” на стр. 64.

1. Підніміть сівалку. Див. “Підняття/Опускання 
сівалки” на стр. 29.

2. Якщо сівалка з добривами, заблокуйте 
контактний привід добрив (стр. 43).

3. Складіть сівалку. Див. “Складання сівалки” на 
стр. 30.

Примітка:Встановіть замки на циліндри. Невиконання 
цієї вимоги може привести до травм і/або 
пошкодження сівалки.

4. Встановіть сівалку на рівній твердій порверхні.

5. Для запобігання відкачуванню, заблокуйте шини.

6. Якщо бункери для протруювача не пусті, 
встановіть ручку регулювання норми на “00”.

Див. Рисунок 48
7. Витягніть палець  що утримує основну 

паркувальну стійку  в піднятому положенні. 
Поверніть стійку вниз. Вставте штифт для 
фіксації положення. Якщо земля м’яка підставте 
дошку або пластину під стійку.

8. Зніміть стопор  з внутрішнього отвору на 
кріпленні паркульних стійок, Або зніміть обидва, 
якщо стіка  була перевернута. Поверніть стійку 
зпід поперечної труби зчіпки або переверніть.

9. Зафіксуйте стійки за допомогою двох стопорів із 
кожного боку.

10. Опустіть навіску доки сівалка не зіпреться на 
стійки.

11. Переведіть всі гідравлічні контури в плаваюче 
положення, щоб скинути тиск.

12. Вимкніть гідравлічну систему. Відключіть 
гідравлічні лінії від трактора. Слідкуйте, щоб 
муфти шлангів не були на землі. 

13. Відключіть електричні кабелі сівалки від 
трактора.  

14. Відключіть кабелі від монітору.

15. Від’єднайте сівалку від трактора.

Рисунок 48
Центральна стійка і стійки 3-ох 

точкової зчіпки
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Небезпека відкочування:
НЕ відчіпляйте сівалку на крутому схилі. Завжди 
блокуйте шини при від'єднанні від трактора. 
Паркувальному стояку не вистачає ваги, щоб закріпити 
сівалку на схилі.

1
2

3

4
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Зберігання
Зберігайте сівалку в місцях, де не грають діти. Якщо 
можливо, зберігайте сівалку під накриттям для 
збільшення терміну служби. 

1. Якщо використовувався бункер сухих добрив, 
виконайте очищення бункеру і пневматичної 
системи. Див. стр. 105.

Якщо застосовувалось рідке добриво, виконайте 
очищення бочки і консервацію насоса. Див. 
стр. 110.

2. Очистіть висівні апарати і бункери для насіння. 
Див. стр. 103.

3. Виконайте діїї для паркування (стр. 63).

4. Зніміть висівні диски з висівного апарата (це 
робиться в першу чергу, щоб зменшити тиск на 
щітки). Очистіть диски від накопичених залишків 
(див. «Увага» справа). Використовуйте м'яке 
мило, не абразивні засоби очистки й гарячу або 
теплу воду. При зберіганні у закритому вигляді, 
висушіть диски до зберігання.

5. Убезпечте висівні апарати проти попадання в них 
шкідників.

6. Видаліть бруд і сміття, які можуть утримувати 
вологу і викликати корозію.

7. Змастіть і відрегулюйте всі роликові ланцюги.

8. Нанесіть мастила на відкриті штоки циліндрів, 
щоб запобігти появі іржі. Додайте яскраву 
кольорову мітку на причіпний пристрій, як 
нагадування, що треба прибрати мастило із 
штоків до наступного використання (щоб 
уникнути ризику, що перемерзше мастило 
пошкодить ущільнення). 

9. Див. “Змащування” на стр. 120, для отримання 
інформації по змащуванню.

10. Огляньте сівалку на присутність зношених або 
пошкоджених деталей. Виконайте ремонт і 
обслуговування під час міжсезоння.

11. Використовуйте фарбу у вигляді спрею для 
покриття подряпин, сколів і зношених областей 
на сівалці для захисту металу.

12. Накрийте сівалку брезентом, якщо зберігаєте на 
відкритому повітрі.

Можлива небезпека від шкідливих речовин:
Надягайте рукавички при митті дисків. Уникайте бризок. 
Не мийте диски у місцях приготування продуктів 
харчування, або де миють посуд. Висівні диски матимуть 
залишки тальку і графіту і можуть мати залишки 
небезпечних протруювачів насіння. Хоча диски можна 
мити в посудомийній машині, не мийте їх в приладах, які 
також використовуються для приготування їжі або 
обробки посуду для їжі.
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Налаштування

Щоб отримати повну продуктивність вашої сівалки, 
необхідно зрозуміти роботу всіх її компонентів, і 
багато з них треба регулювати для досягнення 
оптимальних результатів. Деякі налаштування 
описані вище в цьому посібнику.

Навіть якщо ваші умови висіву рідко змінюються, 
деякі з цих пунктів налаштувань вимагають 
періодичної уваги у зв'язку з природним зносом 
деталей.

Регулювання Стр. Вплив регулювання

Висота дишла 20 Правильне навантаження на трактор

Вирівнювання рами 160 Рівномірність висіву

Вирівнювання крил 161 Вірне і рівномірне прокладання ряду

Налаштування пневматичної системи 51

Загальна інформація про роботу 
вентилятора 53 Швидкість вентилятора

Робота поворотної заслінки (всі заслінки): 53 Налаштування будь-якого потоку повітря

Вирівнювання тиску на крила 54 Вирівнювання тиску повітря між крилами

Налаштування вентилятора сівалки з 
сухими добривами 55 Налаштування розділення потоку повітря між 

системами насіння і добрив

Норми висіву

Насіння SRM*

*. SRM: Довідник по нормах висіву (411-020B)

Див. Довідник по нормах висіву

Добрив SRM* Див. Довідник по нормах висіву

Протруювача (опція) SRM* Див. Довідник по нормах висіву

Налаштування маркерів

Довжина маркерів 162 Вирівнювання ширини захвату

Кут атаки диска і орієнтація 68 Видимість сліду

Швидкість роботи маркерів 68 Надійна робота маркера

Обладанання з кріпленням на раму (опції)

Колтери 69 Попередня глибина рядка і розрізання решток

Колтери для добривVantage I 69 Внесення добрив

Налаштування сошника серії 25

Зусилля притискання сошника 71 Рівномірність глибини висіву

Налштування елементів сошника 76 Глибина, відстань, закриття насіння

Бокові колеса глибини 77 Глибина висіву

Налаштування чистиків бокових коліс 78 Рівномірна глибини висіву

Встановлення і налаштування висівного 
апрату

Регулювання впускної заслінки 79 Оптимальний запас насіння у висівному апараті

Встановлення висівного диска Air-Pro® 81 Точний висів для культури і норми

Відключення ряду 83 Використання більш широкого міжряддя

Налаштування ущільнювача насіння (опція) 85 Контакт насіння з грунтом

Налаштування прикочувальних коліс 86 Ефективне закриття борозни

Налаштування монітора PM400 Див. інструкція по монітору контролю висіву
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Встановлення норм матеріалів
Див. Рисунок 49, де зображена модель 1625AHD
1625AH має три системи контактного приводу:
A. Висів насіння, приводиться в дію від двох 

контактних приводів на крилах.

B. Внесення добрив, приводиться або від 
контактного приводу візка (сухі) або від 
контактного приводу на крилі (рідкі, не показано).

Детальна інформація по налаштуванні норми і 
таблиці знаходяться в Довідник по нормах висіву 
(411-020B).

Норма висіву насіння
Норма висіву решулюється зірочками діапазону і 
зірочками контактного приводу на крилі і висівним 
апаратом, встановленим на кожному ряду. Монітор 
контролює висів, відображає норму для більшості 
типів насіння.
1. Норма: конфігурація монітора:
В моніторі повинні бути встановлено:
• правильна кількість рядів,
• правильне міжряддя,
• відкаліброваеа швидкість;
• бажані межі норми, щоб мати точну норму і

отримувати коректні сигнальні повідомлення.
Див.  Довідник по нормах висіву (411-020B) і 
DICKEY-john® IntelliAg® MVT Інструкція або 
DICKEY-john® PM400 інструкція.
Якщо ви проводите висів тільки з використанням 
заводської конфігурації сівалки, вам ніколи не 
доведеться оновлювати кількість рядів і міжряддя. 
Якщо будь-які ряди не використовуються, змініть 
налаштування монітора.
Калібрування швидкості має бути зроблено до 
першого використання, рекомендується періодично 
проводити повторне калібрування, особливо, якщо 
змінилися грунтові умови.
2. Норма: Вибір диска:
Довідник по нормах висіву (411-020B) має таблицю 
рекомендованих дисків. Диски є специфічними для 
культур. Деякі культури мають кілька доступних 
дисків, щоб охопити як сорти насіння, так і різну 
норму в межах розумної швидкості обертання дисків . 
Диски мають верхні та нижні межі швидкості обертання, що також відповідає верхньому і нижньому обмеженню 
швидкості роботи в полі. Таблиці враховують ці обмеження.
Див. “Встановлення висівного диска Air-Pro®” на 
стр. 81.
Якщо деякі ряди не використовуються, встановіть 
пусті диски. Див. “Відключення ряду” на стр. 83.

3. Норма: Зірочки діапазону
Див. Довідник по нормах висіву

4. Норма: Зірочки приводу
Див. Довідник по нормах висіву

5. Норма: Заслінка висівного апарату
Див. Довідник по нормах висіву

6. Норма: Тиск повітря
Див. Довідник по нормах висіву для початкових 
налаштувань, і “Загальна інформація про роботу 
вентилятора” на стр. 53.

7. Норма: Перевірка
Див. Довідник по нормах висіву

Рисунок 49
Система приводу сівалки

36166

Рисунок 50
Типовий екран налаштування 

монітору

36108
36234
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Норма внесення сухих добрив (моделі 
AHD)
Ця сторінка являє собою огляд. Детальну 
інформацію про норми внесення сухих добрив можна 
отримати в Довіднику по нормах висіву 411-020B.
Див. Рисунок 51
Норма внесення добрив регулюється варіатором  
з лівого боку бункера, і зірочками діапазону на 
висівному апараті ( , не видно). Відповідний 
контактний привід , з правого боку, не має ніяких 
налаштувань. Добриво доставляється пневматичною 
системою, з системою контролю забивання по рядах. 
Пневматична система повинна бути скоригована до 
оптимального тиску, але вона не регулює норму.

Можлива небезпека від хімічних речовин:
Використовуйте відповідне захисне обладнання згідно з 
вимогами виробника хімічної речовини. Уникайте 
тривалого вдихання випарів. Носіть респіратор, як 
вимагає виробник. Негайно зверніться до лікаря, якщо 
трапиться нещасний випадок. Деякі хімічні речовини 
викликають серйозні опіки, пошкодження легенів і 
смерть. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Знайте, 
що робити у разі аварії.

Норма внесення рідких добрив
(моделі AHL , не показано)
Ця сторінка являє собою огляд. Детальну інформацію 
про норми внесення добрив можна отримати в 
Довіднику по нормах висіву 411-020B.
Див. Рисунок 52
Норма внесення добрив регулюється зірочками 
діапазону  контактного приводу і точним 
налаштуванням шкали  насоса. Жиклери і сопла 
повинні бути встановлені для створення зворотного 
тиску.
Правильна робота системи також вимагає 
правильного регулювання запобіжного клапану і 
доброго обслуговування фільтра перед насосом. Див. 
“Важлива інформація з техніки безпеки” на стр. 1 і 
“Важлива інформація з техніки безпеки” на стр. 1.
Примітка:Компанія Great Plains рекомендує 

консультуватися з вашим місцевим агрономом, 
так як грунтові умови варіюються. По умовам у 
вашій області, можливо, вам буде потрібно 
менше або більше добрив, ніж представлено в 
цих таблицях. Не перевищуйте норму у 110 л/га  
у будь-якому випадку. 

Примітка:Завжди відключайте привід насоса, коли він 
не використовується. Використовуйте замок 
колеса контактного приводу, якщо він 
встановлений. На старих моделях знімайте 
ланцюг. Не включайте насос сівалки, якщо не 
застосовуєте добрива.

Рисунок 51
Система приводу сухих добрив
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Рисунок 52
Насос з контактним приводом
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Налаштування маркерів
Дивіться також:
“Зміна довжини маркера” на стр. 162 і,
“Обслуговування маркерів” на стр. 116.

Небезпека захоплення, роздавлювання і гострих 
предметів:
Ніколи не дозволяйте нікому стояти біля сівалки при 
складанні або розкладанні маркерів. Ви можете 
отримати травму, при захопленні або вдарянні об маркер 
при його складанні або розкладанні. Маркери можуть 
швидко і несподівано впасти, якщо відмовить гідравлічна 
система.  

Налаштування швидкості маркерів
Див. Рисунок 53
Відрегулюйте швидкість складання маркерів за 
допомогою регулювального болта на корпусі клапана 
послідовності. Один болт для підвищення 
швидкості  і один для зменшення . Ви можете 
визначити гвинти по маркуванню на корпусі клапана. 
Поверніть регулювальний гвинт за годинниковою 
стрілкою, щоб зменшити швидкість складання і проти 
годинникової стрілки, щоб збільшити швидкість 
складання. З трактором, на холостих обертах при 
нормальній робочій швидкості, відрегулюйте 
складання маркера з безпечною швидкістю. 
Надмірна швидкість складання може привести до 
пошкодження маркерів і призвести до втрати гарантії. 
Після коригування швидкості складання, затягніть 
контргайки на болті для збереження налаштування.

Налаштування диска маркера

Небезпека гострих об’єктів:
Будьте обережні при регулюванні в цій зоні. Диски 
маркерів можуть бути гострими. 
Див. Рисунок 54
Щоб змінитикут атаки, і ширину сліду маркера, 
послабте болти , що утримують диск.
Для ширшого сліду (W), збільшіть кут диску по 
відношенню до труби . Для вужчого сліду (N), 
зманшіть кут.
Ви також можете розвернути диск, щоб змінити 
напрямок викидання грунту.
Затягніть  болти .

Примітка:Напрямок руху (T) приводить до того, що кут 
диска змінюється у бік розширення. Якщо болти 
не достатньо затягнуті, або вони послабшали з 
часом, то диск буде залишати все більш 
широкий слід.

Рисунок 53
Регулювання швидкості маркерів
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Рисунок 54
Кут атаки диска маркера
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Налаштування робочих органів 
ряду 
Щоб отримати повну продуктивність від вашої 
сівалки, вам потрібно добре розуміти роботу 
очищувача ряду, колтера, системи внесення добрив, 
сошників, висівного апарату, ущільнювача насіння і 
прикочувальних коліс.

Обладнання з кріпленням на раму
Колтери з кріпленням на раму
Див. Рисунок 55 (на якому зображено колтер для сухих 
добрив, налаштування такі ж і для колтера для рідких 
добрив)
На стійці , налаштуйте глибину роботи колтера  
на 10,2-11,4 см нижче поверхні грунту.

Не регулюйте довжину пружини . Вона 
відрегульована на заводі.

Налаштування аплікатора добрив
Примітка:Виконайте налаштування глибини колтера 

перед налаштуванням аплікатора.

Висота аплікатора
Основне регулювання висоти аплікатора - це чотирі 
позиції (в шести отворах ) в задній частині 
кріплення аплікатора.

Ризик пошкодження обладнання:
Не використовуйте один болт кріплення. 
Використовуйте обидва болти. Кут аплікатора може 
варіюватися при одному болту, і аплікатор може 
вдарятись об ріжучий диск.
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Рисунок 55
Колтер з кріпленням на раму
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Налаштування сошника серії 25AH
Див. Рисунок 56 (на якому зображена максимальна 
комплектація сошника з додатковим обладананням, що 
використовується на сівлках 1625AHD/L)
З переду назад, сошник серії 25 Air-Pro® компанії 
Great Plains має наступні елементи (деякі опційні):

1. Отвір для зберігання стопора (стандартно)
Див. “Відключення ряду” на стр. 83.

2. Важіль зусилля притискання (стандартно)
Кожен сошник встановлений на паралельних 
важелях, які дозволяють йому переміщатися 
незалежно вгору і вниз, залишаючись 
паралельним землі. Регулювальні пружини 
забезпечубть зусилля притискання сошника. Див. 
“Зусилля притискання сошника” на стр. 71.

3. Вхідний отвір для подачі повітря (стандартно)
Повітря під тиском надходить до висівного 
апарату і утримає насіння в комірках диску. Див. 
“Загальна інформація про роботу 
вентилятора” на стр. 53.

4. Вхідний отвір для подачі насіння (стандартно)
Коли заслінка бункера (не показана) відкрита, 
насіння під власною масою надходить через 
заслінку . Насіннєпровід легко зняти для 
перевірки. Ніякі налаштування не потрібні.

5. Висівний апарат Air-Pro® (стандартно вибір 
дискі
Див. “Встановлення висівного диска Air-Pro®” 
на стр. 81.

6. Заслінка висівного апарату (стандартно)
Контролює рівень запасу насіння. Має чотири 
положення, плюс повністю відкрита (очистка) і 
повністю закрита (відключення, зберігання). Див. 
“Регулювання впускної заслінки” на стр. 79.

7. Бокові колеса глибини (стандартно)
За допомогою Т-подібної ручки регулюється 
висота бокових коліс і відповідно глибина  висіву. 
Див. “Регулювання бокових коліс” на стр. 77.

8. Прикочувальні колеса: зусилля, кут, зміщення 
(стандартно)
Прикочувальні колеса закривають борозну, 
злегка притискаючи грунт над насінням, щоб 
забезпечити хороший контакт насіння з грунтом 
для рівномірних сходів. Див. “Налаштування 
прикочувальних коліс” на стр. 86.

9. Отвір блокування сошника (стандартно)
Стопори йдуть стандартно на деяких моделях. 
Штифт вставляється в цей отвір для блокування 
сошника. Див. “Відключення ряду” на стр. 83.

10. Очищувач ряду (опція)
Очищає решки до глибини, задної регулюванням 
на важелі очищувача. Див. “Налаштування 
очищувача ряду” на стр. 73.

11. Колтер з кріпленням на сошник (опція)
Колтери розрізають рештки і починають 
відкривати борозну для насіння. Робоча глибина 
встановлюється глибиною висіву і вибором 
отвору на кріпленні. Див. “Налаштування 
колтера з кріпленням на сошник” на стр. 74.

12. Диски сошника (Стандартно)
Подвійні диски сошника створюють насіннєложе. 
Також вони потребують регулювання контакту. 
Див. “Налаштування диска сошника” на стр. 76.

13. Насіннєва трубка із датчиком (стандартно)
Не потребує налаштувань.

14. Чистики (опція, не показано)
Внутрішні чистики не потребують налаштувань. 
Для чистиків бокових коліс, див. “Налаштування 
чистиків бокових коліс” на стр. 78.

15. Ущільнювачі насіння (Заспокоювач стандартно)
Опційний ущільнювач (Keeton® показано) 
мінімізує відскакування насіння. Також може 
вносити добрива. Див. “Налаштування 
ущільнювача насіння” на стр. 85.

16. Тип прикочувальних коліс (на вибір)
Дуступні як одинарні так і здвоєні, деякі для 
конкретних регіонів. Проконсультуйтесь з вашим 
дилером Great Plains.

Рисунок 56
Сошник серії 25AH
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Ризик пошкодження обладнання:
Не здавайте назад при опущених сошниках. Це може 
привести до забивання сошників і серйозних пошкоджень.

Зусилля притискання сошника

Див. Рисунок 57
Ідеальне зусилля притискання примушує бокові 
колеса глибини притискувати будь-який пухкий грунт, 
але не вдавлює його в глибину.

Для оцінки зусилля притискання протягніть сівалку на 
короткій відстані на типовому ґрунті (з або без 
насіння) і зупиніться. Залиште сівалку опущеною.

За кількома сошниками перевірте борозну, не закриту 
прикочувальними колесами.

Примітка:Переконайтесь, що ви перевіряєте ряди  як 
звичайні ряди, так і за колесами трактора.

Див. Рисунок 58
1. Якщо бокові колеса глибини не залишають ніяких 

слідів, або лише легкі, то збільшить зусилля 
притискання.

2. Якщо колеса вдавлюють решки і пухкий грунт, 
залишаючи чіткі сліди по самому верху, зусмлля 
притискання, ймовірно, правильна і не потребує 
регулювання.

3. Якщо колеса створюють борозну в глибину, 
зусилля притискання занадто високе і повинне 
бути знижена.

Налаштування зусилля притискання

Див. Рисунок 59
Пружини сошника  забезпечують основне зусилля 
притискання, необхідне для того, щоб диски відкрили 
борозну. Вага (порожньої) висівної секції сама по собі 
дає 59 кг загального зусилля. Завантажене насіння 
додає ще 44 кг. 

Пружини дозволяють сошнику копіювати заглиблення 
у грунті або долати перешкоди. Пружини також 
забезпечують зусилля притискання колтерів при їх 
додатковому встановленні, і є основною притискною 
силою очищувачів ряду (опція), ущільнювачів насіння 
(опція) і прикочувальних коліс.

Рисунок 57
Перевірка борозни
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{Перевіряйте борозну тут

Легкі або відсутні сліди 
бокових коліс глибини

Недостанє зусилля
Збільшіть зусилля

Колеса притискають 
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Ідеально
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Рисунок 58
Оцінка зусилля притискання
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Рисунок 59
Пружини сошника серії 25AH
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Див. Рисунок 61 
Регулювальний важіль  встановлює зусилля 
індивідуально для кожного сошника. Це корисно для 
проникнення в твердий грунт і висіву в коліях від шин 
трактора. Для досягнення найкращих результатів 
налаштуйте шини трактора таким чином, щоб вони не 
були на одній лінії з сошниками.

Використовуйте достатнє зусилля притискання, щоб 
зробити борозну й підтримувати належне ущільнення 
грунту над насінням. З повним бункером зусилля на 
кожному сошнику на 33 кг вище на початку висіву.

Надмірне зусилля притискання сошника призведе до 
передчасного зносу його компонентів і нерівномірної 
глибини посіву. Якщо на всіх сошниках важіль 
встановлений в положення 6, деякі частини сівалки 
можуть відхилятись від попередньо вирівняного 
положення. 

Див. Рисунок 60 (показано з важелем в положенні 2),
Рисунок 61 і Рисунок 62
Для налаштування зусилля, використовуйте 
рожковий ключ 29 мм , котрий прикріпленей з лівого 
боку сівалки.

1. Підніміть сівалку. Хоча це коригування може бути 
зроблено при опущеній сівалці, пружини будуть в 
натягнуті і тому буде потрібно більше зусиль. 
Додаткове зусилля може також пошкодити ключ. 

2. Встановіть замки на циліндри підйому.

3. Поставте трактор в режим “Park”і вимкніть двигун.

4. Вставте ключ на гайку  вертикально або трохи 
більше.

5. Потягніть планку  назад.

6. Перемістіть важіль  в потрібне положення до 
упору .

Примітка:Не встановлюйте всі сошники більше 
четвертого положення. Використання високих 
налаштувань на всіх сошниках призведе до 
нерівномірного висіву. Окремі сошники можна 
встановити на більше значення, якщо вони 
працюють в слідах від коліс трактора.

Положення Кілограми Фунти

0 (за упором) Блокування і обслуговування

1 115 255

2 120 265

3 130 285

4 145 315

5 155 345

6 170 375

вершина Не використовується

Рисунок 60
Налаштування пружин сошника 

серії 25AH
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Рисунок 61
Мінімальне положення (на 1)
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Рисунок 62
Максимальне положення (на 6)
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Налаштування очищувача ряду
Див. Рисунок 63 (зображене ліве кріплення - розміщення 
отвіорів ідентичне для правого кріплення)
Опційні очищувачі ряду Martin  встановлюються на 
сошник, використовуючи кріплення колтера, не 
залежно від того, чи встановлений сам колтер.
Він має два налаштування:
1. Розташування колеса (3 отвори , не видно, для 

більш або менш агресивного очищення), і
2. Висота колеса, налаштовується стопорним 

болтом . Кріплення чистика переміщується. І 
блокується тільки в найнижчому положенні.

Очищувач потребує налаштування для ваших 
польових умов, зміни культури і по мірі зношення 
сошників і колтерів. В ідеалі, чистики контактують 
лише із рештками і не порушують грунт. Якщо ж вони 
будуть горнути землю, це знизить якість загортання 
насіння.
Пропонована початкова глибина - кінчики зубів на 
поверхні грунту.
Для регулювання глибини очищувача ряду:

1. Робіть регулювання з піднятою сівалкою. 
Встановіть замки на циліндри підйому. Накрийте зубці брезентом, щоб знизити ризик отримання травми.

2. Визначте поточну глибину сошника.

3. Зверніть увагу, який отвір кріплення очищувача 
ряду зараз використовується.

4. Визначте, який новий отвір розмістить очищувач 
на потрібній висоті з наведеної нижче таблиці.

5. Зніміть болт, втулку (не показана) шайбк і гайку .

6. Переведіть кріплення в нове положення. Вставте 
болт і втулку. Встановіть шайбу і закрутіть гайку.

Див. інструкцію по очищувачі ряду 204-085M-A для 
отримання додаткової інформації про використання 
регулювання та обслуговування очищувача.

Отвір
кріпл.

Відносна висота
колеса очищувача*

*. Використовуйте центр отвору. Реальна висота 
менша і відмінність збільшується до переднього 
отвору. Реальна висота менша і відмінність 
зменшується до заднього отвору.

 13 мм

 25 мм

 38 мм

 64 мм

 83 мм

 146 мм

Рисунок 63
Налаштування чистика сошника 

серії 25AH
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WARNING
SHARP OBJECT HAZARD

To prevent serious injury or Death from Sharp Objects:
Keep hands, feet, hair, & clothing away from tines.
DO NOT stand or climb on machine when operating.
Keep others away.

Рисунок 64
Висота колеса очищувача ряду
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Налаштування колтера з кріпленням на 
сошник
Ідеальна робоча глибина для колтера - 6 мм вище 
глибини сошника. Хоча вони можуть мати спочатку 
налаштування на цю глибину, колтери (і сошники) 
зношуються з часом, і, можливо виникне потреба 
регулюваання.

Регулювання глибини колтерів здійснюється шляхом 
встановлення в одному з шести отворів  
розташованих в шаховому порядку на кріпленні.

Див. Рисунок 65 (зображене ліве кріплення - розміщення 
отвіорів ідентичне для правого кріплення)
Підніміть сівалку та встановіть замки циліндрів перш, 
ніж працювати с колтерами. Сошники можуть бути 
повністю опущеними або заблокованими. Не 
намагайтеся переміщати колтер, якщо поточне або 
нове положення спричиняє його контакт із землею під 
час регулювання. Будьте обережними навколо 
передньої частини сошника. Зубці очищувача ряду і 
колтери можуть юути гострими.

Для регулювання глибини колтерів:

1. Накрийте брезентом зубці або зніміть очищувач 
ряду (якщо є), щоб знизити ризик отримання 
травми.

2. Визначте поточну глибину сошника і колтера.

3. Зверніть увагу, який отвір кріплення колтера 
використовується в даний час.

4. Визначте, який новий отвір треба використати, 
щоб розташувати колтер, найближче до висоти 
на 6 мм вище за сошник. Дивіться таблицю 
нижче. Якщо такого отвору немає, не 
переміщайте колтер.

5. Зніміть болт, шайбу і гайку ( на Рисунок 65).

6. Перемістіть колтер в новий отвір. Вставте болт, 
шайбу і затягніть гайку.

Якщо зношений колтер не може бути 
відрегульований, щоб досягти задовільної робочої 
глибини, замініть його на новий.

№ 
отвору

Глибина (нового) колтера 
відносно (нового) сошника

 на 25 мм вище

 на 16 мм вище

 на 6 мм вище

 0

 на 9,5 мм нижче

 на 19 мм нижче

Рисунок 65
Колтер з кріпленням на сошник 

серії 25AH
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Рисунок 66
Отвори для кріплення колтера
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Вирівнювання колтерів

Див. Рисунок 67
Для встановлених на сошники колтерів ідеальне 
вирівнювання таке, що борозна відкривається 
безпосередньо перед дисками сошників.

Для приблизної перевірки, поглянте вздовж середньої 
лінії колтерів , зазору між дисками , і центральної 
лінії прикочувальних коліс . Якщо вони явно не на 
одній лінії, або колтер або прикочувальні колеса (чи 
обидва) можуть потребувати налаштування.

Точніший тест правильного вирівнювання - це 
польові результати. Запустіть сівалку на якомусь 
тестовому полі (насіння не потрібне), і 
переконайтеся, що леза сошника опиняються у 
борозні, відкритій колтером, а прикочувальні колеса 
відцентровані по борозні. Див. “Налаштування 
прикочувальних коліс” на стр. 86 для 
налаштування прикочувальних коліс.

Див. Рисунок 68
Щоб вирівняти колтери відносно сошника, відпустіть 
чотири болти  які кріплять колтер до сошника. 
Отвори на сошнику мають поперечні прорізи, які 
дозволяють зміщати і повертати кріплення колтера.

Тримайте колтер вертикально під час регулювання.

Якщо колтер не можливо вирівняти, переконайтеся, 
що шпиндель колтера використовує однакові отвори 
на кожній стороні кронштейна.

Рисунок 67
Вирівнювання колтера серії 25 

26125

1

2

3

1 2

3

Рисунок 68
Кріплення колтера на сошника 

серії 25AH
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Налаштування диска сошника
Сошники серії 25 мають три регулювання:

1. глибина сівби

2. контакт дисків

3. контакт бокового колеса з дисками (стр. 77)

Налаштування глибини висіву

Див. Рисунок 69
Т-подібна ручка  налаштовує глибину сівби, 
обмежуючи висоту бокового колесо глибини по 
відношенню до диска сошника. Положення насіннєвої 
трубки не регулюється.

Для регулювання глибини висіву потягніть T-подібну 
ручку  вгору і назад, перемістіть вперед або донизу, 
і встановіть її назад в іншій парі отворів.

• Для мілкішого висіву перемістіть Т-подібну ручку  
вперед.

• Для більш глибокого, перемістіть ручку  назад.

Зона контакту дисків сошника

Див. Рисунок 70 and Рисунок 71
Кут диска сошника і зміщення не регулюються, але 
відстань між дисками – так, можливо, потрібно буде 
відрегулювати диски, що зносилися. Треба 
переставити шайби при заміні дисків.

При ідеальній відстані диски знаходяться в контакті 
по довжині, приблизно, одного дюйма . Якщо 
вставити два аркуші паперу між лезами, розрив між 
ними повинен бути від 0 до 3,8 см. Якщо розрив 
нульовий, зазор між лезами не повинен бути значно 
більшим, ніж товщина двох аркушів паперу. 

Якщо область контакту значно більша або менша 
(або немає контакту взагалі), її треба відрегулювати, 
переставивши одну або кілька шайб.

Налаштування контакту дисківt
1. Підніміть сівалку і встановіть замки на циліндри 

підйому.

2. Зніміть бокові колеса  з сошника, який потрібно 
відрегулювати.

3. Зніміть болт , що утримуэ диск сошника  з 
одныэъ сторони. Обережно зніміть диск. Не губіть 
деталі ступиці і шайби , .

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

5. Зберіть назад і перевірте контакт дисків.

Рисунок 69
Налаштування сошника
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Рисунок 70
Зона контакту дисків сошника
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Рисунок 71
Регулювальні шайби дисків 
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Регулювання бокових коліс
Див. Рисунок 72 і Рисунок 73
Кут диска до колеса і контакт ідеальні, коли колесо 
просто торкається диска, коли встановлене на 
глибину висіву (до точки, встановленої Т-подібною 
ручкою). Мета полягає в тому, щоб і диски, і колеса 
повертались вільно, але щоб грунт і сміття не 
попадали між ними.

Ці два налаштування взаємодіють одне з одним. 
Зміна одного налаштування потребує принаймні, 
перевірки іншого.

На додаток до зміни кута диска через зміну глибини 
або нові польові умови, ці два налаштування можуть 
потребувати уваги через певний проміжок часу, так як 
диск і колеса зношуються при нормальному 
використанні. Налаштування також повинне бути 
зроблено, якщо замінявся будь-який компонент 
сошника.

Для глибини висіву 5 см, відрегулюйте кут бокового 
колеса глибини так, щоб колеса контактували з 
дисками сошника по низу колеса. Перевірте в роботі, 
що колеса підтримуються у потрібному стані.

Водночас, тримайте бокове колесо глибини поряд з 
диском сошника, але так, щоб диски не забивались 
ґрунтом або рослинними рештками.

Примітка:Колеса повинні бути встановлені так, щоб 
диски та колеса вільно оберталися.

Див. Рисунок 75 on стр. 78
Для налаштування бокових коліс глибини:

1. Підніміть сівалку і встановіть замки на циліндри підйому.

2. Послабте болт . Відсуньте колесо і важіль на 
втулці.

3. Послабте болт . Проверніть ексцентрик  так, 
щоб мітка  була в межах 5-ої 7-ої годин.

Примітка:Використовуйте це як початку точку для 
регулювання.

4. Перемістіть важіль колеса всередену до контакту 
коелса з диском. Затягніть болт  для 
закріплення важіля на втулці.

Див. Рисунок 74
5. Перевірте контакт колеса з диском на глибині 

висіву 5 см. Підніміть колесо на 5 см, перевірте 
контакт і відпустіть. Колесо повинно вільно 
опуститись.

• Якщо колесо не контактує з диском в нижній 
частині, де лезо відкриває борозну, обертайте 
ексцентрик доти, поки колесо не стане під кутом 
для правильного контакту з диском.

Рисунок 72
Регулювання контакту бокового 

колеса з диском

Бокове колесо 
глибини

Бокове колесо 
глибини

Неправильно Правильно

Диски 
сошника

Рисунок 73
Контакт бокових коліс глибини
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     Контакт у цій зоні

Рисунок 74
Перевірка контакту бових коліс
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• Якщо колесо не опускається вільно, послабте 
болт  і перемістіть важіль колеса так, щоб воно 
опускалось вільно. Затягніть болт  відповідно до 
класу:
1/2 дюйма болт класу 5 на сошнику серії 25, 
102 Н-м. 
1/2 дюйма болт класу 8 на сошнику серії 25, 
149 Н-м.

Примітка:Використовуйте “Таблиця моментів 
затягування” на стр. 146 для довідок.

6. Продовжуйте повертати ексцентрик і піднімати 
колесо, до його правильного регулювання. Коли 
отримаєте задовільний результат, затягніть 
болт  з моментом 149 Н-м. 

Налаштування чистиків бокових коліс 

Див. Рисунок 76
Чистики не обов'язкові й можуть бути корисні при 
вологому або липкому грунті, який має тенденцію 
накопичуватися на колесах глибини і, тим самим, 
зменшувати задану глибину висіву. 

Для налаштування чистика:

1. Відпустіть гайку .

2. Перемістіть чистик  до колеса глибини  , щоб 
він торкнувся шини.

3. Відтягніть чистик  від колеса  залишивши 
зазор 3 мм .

4. Поверніть чистик вліво і вправо навколо болта, 
упевніться, що він дотикатиметься до шини, якщо 
вдариться в полі. Якщо він може торкнутися 
шини, потягніть чистик назад від колеса, щоб 
усунути можливий контакт.

5. Відцентруйте чистик на болті , щоб зазор  був 
однаковим.

6. Затягніть гайку .

Початкова точка
Рисунок 75

Налаштування бокового колеса
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Рисунок 76
Чистик бокового колеса
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Встановлення і регулювання висівного 
апарату
Існують налаштування подачі насіння і вибір дисків. 
Інших коригувань немає, зокрема немає регулювання 
щіток у висівному апараті.

Захисна кришка висвіного апарату
Захисна кришка запобігає випаданню насіння із 
комірок при боковому вітрі. Воно також захищає 
висівний апарат від опадів, сонячних променів і 
сміття з поля.

Див. Рисунок 77
Щоб зняти захисну кришку, зніміть гнучкі клямки, 
вгорі  і позаду  висіного апарату. Поверніть 
кришку вперед і вниз на петлі .

При видаленні кришки, огляньте її на наявність 
пошкоджень та відсутні частини. Якщо кришка не має 
обидві клямки і не ушкодженого ущільнення по 
контуру під ними, кришка може загубитися під час 
транспортування або роботи в полі. 

Щоб замінити клямки, тимчасово зніміть ущільнення 
біля них. Вставте нову клямку на вушка кришки з боку 
апарата і вставте інший кінець вниз через вушка. 
Переустановіть ущільнення.

Регулювання впускної заслінки
Див. Рисунок 78 (показує заслінку в положенні 3)
Заслінка на вході насіння регулює обсяг насіння, що 
подається до висівного диску. Робочі параметри 
варіюються в залежності від культури, розміру 
насіння і його обробки. Заслінка має налаштування 
для відключенні висівної секції (повністю закрита) і 
для очистки (повністю відкрита).

Таблиці норм висіву пропонують початкове 
налаштування заслінки. Уточніть ці параметри на 
основі досвіду і при огляді запасу насіння на дні 
висівного диска.

Заслінка регулюється ручкою. Підніміть ручку від 
пластини висівного апарату. Поверніть ручку на 
половину положення вище, ніж потрібно, а потім 
назад до нового положення, і опустіть фіксатор в паз.

В таблиці справа коротко описані налаштування 
заслінки.

Рисунок 77
Зняття захисної кришки
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Рисунок 78
Впускна заслінка
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Положення Використання положення

Верхнє (0) Закрито: відключення, заповнення 

| (1) Дрібне насіння, як сорго, практично не 
оброблене

|| (2) Дрібне оброблене насіння і харчові боби 
(такі як соя)

||| (3) Кукурудза, кругла кукурудза

|||| (4) Велика кукурудза, або сильно 
оброблена

Нижнє (5) Повністю відкрито: очищення
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Оптимальний запас насіння
Оптимальний запас насіння - це запас, який призводить до 
найбільш рівномірного висіву з мінімальними пропусками 
або двійниками. У колонці справа показані фотографії 
запсу насіння оптимального для такого насіння.

Якщо початкове налаштування заслінки, як здається, не 
підходить для вашого насіння, налаштуйте заслінку для 
досягнення потрібного запасу.

Див. Рисунок 79
Для середнього і дрібного насіння, яке легко просипається, 
положення запасу має бути майже в положенні 8-ої години 
на стінці корпусу, вперед і вниз з глибиною в одну або дві 
насінин в основі задньої розділювальної щітки .
Див. Рисунок 80 і Рисунок 81

Для середнього і великого, або сильно обробленого 
дрібного насіння, які просипається не так легко, положеня 
зампасу має бути трохи вище 8:30 години на стінці корпусу, 
вперед і вниз з глибиною в 3 - 6 рядів насіння в основі 
задньої розділювальної щітки . 
Загалом, шар насіння біля основи розділювальної щітки 
має бути достатньо глибоким, щоб повітря там не 
виходило, і таким, щоб була присутня достатня кількість 
насіння для початку заповнення комірок.

Тримайте верхній лівий/задній край запасу в позиції нижче 
9:00 години (горизонтальна осьова лінія висівної секції). 
Повторне заповнення висівного апарату
Коли ведеться висів з налаштованим запасом насіння, 
нечасто можливе забиванняна на рівня або вище входу 
висівного апарату, і насіння перестає попадати в самий апарат.

Порожній висівний апарат подає сигнал на монітор 
контролю висіву «Відмова висівної секції» зі звітом про 
кількість забитих рядів. Номери рядів відраховуються від 
лівого крила (зовнішній ряд - це ряд 1).  
Зупиніть трактор і поставте його на ручні гальма. Залиште 
вентилятор ввімкненим. Знайдіть несправний ряд, зніміть 
захисну кришку і переконайтеся, що висівний апарат 
порожній. Зверніть увагу на налаштування заслінки. 
Тимчасово відкрийте заслінку на один - два прорізи більше. 
Якщо проблема в забитті входу, насіння просиплиться 
відразу у висівний апарат. 
Якщо забивання на вході немає, то при більше відкритій 
заслінці трохи або взагалі не посиплеться насіння у 
висівний апарат. У цьому випадку, проблема вище в 
насіннєпроводі, і може забивання виникло у місці, де він 
приєднується до входу висівного апарату (також перевірте 
заслінку бункера). Закрийте заслінку повністю приблизно 
на 15 секунд. При цьому пневматична система не зможе 
створити зворотній тиск. Акуратно постукайте по входу 
насіння. Знову відкрийте заслінку і подивіться, чи наповнює 
насіння висівний апарат. 

Якщо немає явних зовнішніх об'єктів, що стали причиною 
забивання заслінки, то можливо положення заслінки 
занадто мале для насіння. Переконайтеся, що цей та інші 
ряди мають правильне початкове положення заслінки. Якщо це так, встановіть заслінку в наступне положення .

Рисунок 79
Сорго: Положення заслінки: 1
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Рисунок 80
Соя: положення заслінки: 2
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Ризик пошкодження сторонніми об’єктами:
Після усунення забивання, або при забиванні 
насіннєпровода, перевірте запас насіння у висівному 
апараті на присутність будь-якого сміття, яке, 
можливо, стало першопричиною забивання. Видаліть 
таке сміття з висівного апарату до початку висіву. 
Сторонні об'єкти можуть попадати в насіннєві коміркиі 
і викликати пропуски.

Рисунок 81
Кукурудза: положення заслінки: 3
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Встановлення висівного диска Air-Pro®

1. Зробіть перехресну перевірку таблиць норм висіву 
стосовно номерів/опису потрібного диска.

Ризик норми висіву:
Використовуйте однакові диски на всіх рядах.
2. Огляньте диски, щоб будуть встановлені. Не 

встановлюйте пошкоджені або надмірно зношені 
диски. Вони можуть привести до нерівномірного посіву. 
Відколи й тріщини прискорюють знос щіток.

3. Зніміть захисну кришку (стр. 79).

Див. Рисунок 82 (зображено порожній висівний апарат)
4. Оглянте висівний апарат (див. стр. 112 для інф.).
5. Впевніться, що затискач  вирівняний з основою .

Див. Рисунок 83
6. Встановіть новий висівний диск комірками до висівного 

апарату.
7. Проверніть затискач  за годинниковою стрілкою на 

45о, щоб зафіксувати. Затискач ввійде в пази  на 
диску.

Примітка:На новому висівному апараті або при встановленні 
нової щітки, притисніть диск до щіток, щоб затискач 
диска провернувся. Ця умова полегшує підготовку 
волокон щітки до початкового обертання.

Примітка:Якщо щітки вже використовувалися, коли диск 
затискається, це нормально, якщо диск паралельний 
до посадочного місця тільки біля впускного отвору. 
Диск повністю стане на місце після перших обертів. 
Ця умова полегшує подальше використання волокон 
щітки.

Ризик не вірного розташування щітки:
Поверніть диски після установки. Якщо висів не 
очікується протягом години або двох після установки 
диска, проверніть привідний вал на кілька обкртів, щоб 
щітки висівного апарату нахилилися в правильному 
напрямку. Правильний нахил покращує продуктивність 
висівного апарату і знижує витрату повітря. Цей крок 
особливо важливий для нових щіток.

Встановлення щітки на її місце може бути здійснено з або 
без насіння. З піднятою сівалкою поверніть колесо 
контактного приводу, або поверніть привідний вал 
висівного апарату  за допомогою ключа на 7/8 дюйма.

8. Встановіть заслінку  в положення відповідно таблиць 
норм висіву, або з ваших розрахунків.

9. На моніторі, виберіть новий матеріал, кількість комірок, 
і бажану норму висіву.

10. Встановіть захисну кришку (стр. 79).

Рисунок 82
Диск знятий із висівного апарату
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Рисунок 83
Диск встановлений на затискач
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Рисунок 84
Диск зафіксований

29614

4



82 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Зняття висівного диска
Див. Рисунок 85
1. Зніміть захисну кришку. Якщо є насіння, закрийте 

заслінку , щоб запобігти попаданню насіння у 
висівний апарат. Підставте лійку (стр. 104) або 
розмістіть брезент під висівним апаратом.

2. Тримайте висівний диск у висівному апараті. 
Проверніть затискач  проти годинникової 
стрілки на 45о, щоб звільнити диск.

3. Нахиліть верхню частину диска у напрямку до 
висівного апарата і повільно витягніть диск, 
дозволяючи насінню падати в лійку або 
спрямованим потоком на брезент. Відкрийте 
заслінку, щоб звільнити решту насіння.

4. Очистіть всі щітки від насіння. Очистіть основу (   
Рисунок 82 стр. 81), так щоб новий диск встав без 
проблем. Перевірте щітки на надмірний знос і 
пошкодження. Див. “Обслуговування щіток 
висівного апарату” на стр. 112.

5. Перевірте зняті диски для надмірний знос і 
пошкодження. Відкладіть будь-які диски, що 
вимагають заміни. Почистіть інші зняті диски і 
покладіть на збереження. Див. “Обслуговування 
висівного диску” на стр. 114.

6. Встановіть захисну кришку (стр. 79).

Індексація зірочок (розміщення у шаховому порядку)

Якщо ви здійснюєте висів:
• здвоєними рядами,
• з відстанню між насінинами більше за 16,5 cм,
ви можете синхронізувати кожну пару сусідніх 
висівних апаратів в парних рядах так, щоб вам 
добитися максимальної відстані міх насінинами в 
парі. 

Див. Довідник по нормах висіву (411-020B) для 
отримання інструкцій та таблиць.

Рисунок 85
Зняття висівного диска
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Індексовані - спеціальний проміжок між парами, максимальне розділення насіння

Не індексоваані - довільний проміжок між парами
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Відключення ряду
Операції відключення рядів, таких як висів через 
рядок при переході від 70 см здвоєними рядами до 70 
см одинарними, вимагає відключення рядів, що не 
використовуються.

Відключення ряду включає від 4 до 7 кроків:

1. Визначте ряди, які треба відключити (стр. 83).

2. Закрийте впускну заслінку (стр. 83).

3. Замініть висівний диск на пустий (стр. 83).

4. Заблокуйте сошник для меншого зносу (опція, 
стр. 84).

5. Відрегулюйте маркери (опція, стр. 162).

6. Переставте на моніторі кількість рядів і міжряддя 
для уникнення помилкових  сигналів(див. 
Інструкція по монітору).

7. Перекрийте трубопровід добрив (опція, див. 
Довідник по нормах висіву 411-020B для інф.).

Примітка:Привід висівного апарату сошника серії 
25АН не відключається під час відключення ряду.

1. Визначіть ряди, які треба відключити
На сівалках із здвоєними рядами, сошники 
встановлюються на коротких і довгих кріпленнях. 
Якщо треба відключати ряди, відключайте задні (на 
довгих кріпленнях) ряди.

На сівалках із одинарними рядами з сошниками на 
середніх кріпленнях, можна відключити будь-який 
ряд.

Якщо не блокувати ряди, будь-який ряд може бути 
відключеним.

2. Закрийте впускну заслінку 
Див. Рисунок 86 on стр. 83
Підніміть ручку  вбік від пластини. Перемістить її в 
верхнє положення і відпустіть ручку в паз.

Закриття заслінки  запобігає втратам повітря через 
пустий бункер в результаті чого в сусідніх рядах тиск 
знижується з ризиком до пропусків.

Заслінка також зупиняє потік насіння з бункера, як 
тільки висівний апарат стане порожнім. Потік насіння 
до висівного апарату падає до нуля, як тільки насіння 
повертається до клапана випуску повітря в верхній 
частині висівного апарата.

3. Встановіть пустий диск
Див. Рисунок 87
Очистіть висівний апарат. Див. “Очищення 
висівного апарату” на стр. 104. Зніміть висівний 
диск і встановіть пустий. Див. “Встановлення висівного диска Air-Pro®” на стр. 81.

Рисунок 86
Впускна заслінка закрита
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Ризик нерівномірного висіву :
Завжди використовуйте пусті диски на відключених 
рядах. Робота без диску або з висівним диском, але без 
насіння, дестабілізує відрегульований потік повітря, 
зокрема, в сошниках з лініями контролю тиску.

Рисунок 87
Заслінка закрита, пустий диск 

встанолено
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Пусті диски(кат. номер 817-841C) відіграють важливу 
роль у відключенні ряду, вони підтримують 
стабільний тиск повітря в системі і запобігають зносу 
насіннєвих дисків і зводять до мінімуму знос щіток.  
Пусті диски розроблені для імітації насіннєвих дисків 
з насінням у всіх комірках. Ці диски особливо важливі 
для сошників з лініями контролю тиску.
4. Заблокуйте ряди
Як альтернатива, сошники здвоєних рядів (задні 
сошники) можуть бути закріплені в верхньому 
положенні, щоб пристосувати сівалку до одинарних.
Див. Рисунок 88
Штифт  знаходяться в отворі для зберігання  на 
кріпленні сошника. Щоб заблокувати секцію, її треба 
підняти, а штифт перемістити в отвір  на стійці 
сошника. r
Примітка:Штифти призначені для кожної другої 

висівної секції в конфігурації зі здвоєними 
рядами. Якщо ви втратите штифт, кат. номер -  
805-435C.

1. Підніміть сівалку. Хоча це коригування може бути 
зроблено при опущеній сівалці, пружини будуть 
давати додаткове навантаження, і робота 
потребуватиме більше зусиль. Додаткове 
навантаження також може привести до 
пошкодження інструменту. 

2. Встановіть замки на циліндри підйому. Опустіть 
паркувальну стійку.

3. Встановіть зусилля притискання пружин на нуль 
згідно з інструкцією на стр. 72.

4. Підніміть сошник досить високо, щоб отвір для 
штифта став вище нижнього паралельного 
важеля. Це може бути зроблено декількома 
способами, в тому числі:
a. використовуйте лебідку у задній частині 
стійки
b. використовуйте домкрат під подовженням 
стійки

Небезпека бути роздавленим:
Використовуйте домкрат або лебідку. Підняття висівної 
секції за рахунок опускання сівалки ризиковане. Можлива 
відмова гідравлічної системи загрожує безпеці. Повне 
опускання може привести до пошкодження компонентів.
Див. Рисунок 89
5. Зніміть штифт з отвору для зберігання  вставте і 

закріпіть його в отворі для блокування .
6. Опустіть сошник, щоб штифт вперся в нижній 

паралельний важіль.

Небезпека бути роздавленим і гострих об’єктів:
Не намагайтеся підняти сошник вручну. Його маса плюс 
сила пружини (навіть мінімальна) занадто великі (плюс 
необхідна вільна рука для вставлення штифта). Навіть 
якщо сошник піднімають декілька людей, підйом вручну 
небезпечний: існують численні гострі краї, і сошник падає 
різко вниз, якщо його відпустити.

Рисунок 88
Штифт для блокування сошника
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Деякі пошкодження сівалки:
Не вставляйте штифт у висівну секцію, у той час як вона 
знаходиться в нижньому положенні. Якщо штифт 
вставляється під паралельний важіль, сошник пошкодиться, як 
тільки почнеться висів.

Рисунок 89
Сошник серії 25АН заблокований
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Налаштування ущільнювача насіння
Сошник серії 25 може мати один з двох опційних 
ущільнювача насіння.

Налаштування ущільнювача насіння Keeton® 
Опційний ущільнювач насіння Keeton® – це 
спеціальній полімерний профіль, який ковзає по 
насіннєвій борозні. Він ловить насіння, коли воно 
виходить з насіннєвої трубки і притискає його до дна 
борозни.

Див. Рисунок 90
Ущільнювач постачається із заданим натягом, 
рекомендованим для першого року використання. 
Натяжний гвинт  може бути затягнутий у наступні 
роки по необхідності. Ущільнювачі мають надавати 
натяг, достатній для придавлювання зерна до дна 
борозни.

Виміряйте відстань від землі до головки натяжного 
гвинта. Ця відстань повинна бути 10,2 - 11,4см. Якщо 
це не так, ослабте болти кріплення і оберіть інші 
отвори для досягнення правильного розміру.

Блокування ущільнювача насіння Seed-Lok® 
Опційний ущільнювач Seed-Lok® забезпечує 
додатковий контакт насіння з грунтом. Колесо 
притискується пружиною і не вимагає регулювання. У 
деяких вологих і липких умовах колеса можуть 
накопичувати грунт. Щоб уникнути проблем, пов'язаних з цим, ви можете заблокувати їх.

Див. Рисунок 91 (на якому зображено подібний сошник 
25AP з дисками, бокові колеса глибини/важелі та 
прикочувальні колеса зняті в ілюстративних цілях - 
блокування/розблокування не вимагає їхнього зняття)
Щоб заблокувати ущільнювач Seed-Lok®:

1. Підніміть сівалку. Вставте замки на циліндри 
підйому.

2. Підніміть блокувальну ручку Seed-Lok®  щоб 
упор важеля  почав вільно обертатись.

3. Поверніть упор в бокове положення . Відпустіть 
блокувальну ручку .

4. Натискайте на колесо Seed-Lok®  доки важіль 
не заблокується .

Щоб розблокувати ущільнювач Seed-Lok®:

1. Вставте інструмент 1/4 дюйма в отвір  ручки . 
Замість цього можна також підняти колесо .

2. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою 
(важіль ручки йде вгору), щоб вивільнити колесо 
Seed-Lok® із зачеплення  і вільно опустити.

3. Утримуючи ручку вгорі, rповерніть підняту 
частинк упору важеля  з обох сторін  ручки по 
краям важеля. Витягніть інструмент.

1

Рисунок 90
Ущільнювач насіння Keeton®
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Небезпека гострих об’єктів:
Диски сошника можуть бути гострими. Будьте обережні 
роблячи налаштування. Для регулювання ущільнювача 
Keeton®, опустіть сівалку так, щоб диски були на землі.

1

Примітка:Зафіксуйте упор під ручкою  коли 
викристовуєте Seed-Lok®. Якщо залишити не 
заблокованим , перешкоди в борозні можуть 
спричинити непередбачуване блокування.

Рисунок 91
Блокування ущільнювача насіння 

Seed-Lok® 
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Налаштування прикочувальних коліс
Прикочувальні колеса закривають борозну, злегка 
натискаючи на грунт над насінням, щоб забезпечити 
хороший контакт насіння з грунтом для рівномірних 
сходів. Прикочувальні колеса можуть вільно 
переміщатися вниз від їх нормального робочого 
положення. Ця система підтримує притискання, 
навіть якщо важелі сошника піднімається у випадках, 
коли диски зіткнулися з перешкодою.
Див. Рисунок 92
Є три налаштування для прикочувальних коліс:
1. Зусилля притискання (нижче)
2. Центрування (стр. 86)
3. Зміщення коліс(стр. 87) або кут (стр. 87)
Зусилля притискання прикочувальних коліс
Ручка  встановлює силу притискання, яку потрібно 
буде налаштувати для різних типів грунтів і польових 
умов.
• Вивільніть ручку, потягнувши вперед (у напрямку 

руху) для зниження сили притискання.
• Потягніть за ручку  назад, щоб збільшити 

зусилля.
Примітка:Більш високе зусилля притискання 

прикочувальних коліс зменшує притискну силу 
на основних компонентах ряду, таких як 
сошники. Високі значення можуть потребувати 
збільшення загального зусилля притискання 
сошника. Див. стр. 71.

Центрування прикочувальних коліс
Якщо одне з прикочувальних коліс йде в борозні, або 
колеса не відцентровані по борозні, можна 
відрегулювати кут  коліс таким чином:
Див. Рисунок 93
1. Визначте, як далеко і в якому напрямку, треба 

перемістити прикочувальні колеса , щоб 
відцентрувати їх.

2. Підніміть сівалку і встановіть замки на циліндри 
опорних коліс крил і на центральній рамі. Див. 
“Підняття сівалки” на стр. 29 і Див. 
“Встановлення замків” на стр. 31.

3. Виберіть орієнтири на прикочувальних колесах і 
на суміжних сошниках. Виміряйте відстань між 
ними.

4. Послабте болти , .
Примітка:Не ослабляйте будь-які болти перед цими 

двома болтами в задній частині.

5. Поверніть ексцентрик  на передньому болту , 
і отримаєте нову відстань між опорними точками.

6. Затягніть обидва болти , .

Рисунок 92
Налаштування здвоєних 

прикочувльних коліс
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Рисунок 93
Центрування здвоєних 
прикочувальнх коліс
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Зміщення прикочувальних коліс
Див. Рисунок 94
Кріплення прикочувальних коліс інше від “лите, 
регульоване” мають два отвори в рамі  для болта 
коліс .

Примітка:Хоча зміщені прикочувальні колеса 
використовують той самий зварний елемент, 
що і колеса з регульованим кутом (нижче), 
кріплення з двома зміщеними 
отворами завжди використовується тільки 
отвір “2”. Болт не можна переміщати в “1” чи “3”.

Заводське налаштування зміщення оптимальне. 
Якщо ваші умови потребують рівно поставлених 
коліс, ви можете спробувати один рядок, перш ніж 
переналаштовувати всю сівалку. Щоб змінити 
зміщення:

1. Підніміть сівалку і встановіть транспортні замки. 
Див. “Встановлення замків” на стр. 31 і “Замки 
циліндрів підйому” на стр. 102.

2. Зніміть болт , втулки , а також шайбу  на 
лівому колесі .

3. Перемістіть колесо в інший, один з двох отворів.

4. Встановіть болт, шайбу і втулки. Затягніть. 

Кут прикочувальних коліс 
Важкі грунти можуть потребувати заорювання, щоб 
закрити борозну. Заводське налаштуваання для 
литих прикочувальних коліс 4° (максимальне 
заорювання). Якщо умови у вашому регіоні, 
вимагають меншого заорювання, то існують два 
додаткових параметри: 2° (менше заорювання) і 0° 
(без заорювання). Щоб змінити налаштування:

Див. Рисунок 95
1. Підніміть сівалку і встановіть транспортні замки. 

Див. “Встановлення замків” на стр. 31 і “Замки 
циліндрів підйому” на стр. 102.

2. Зніміть болт , шайбу  і втулки  на 
прикочувальному колесі .

3. Зніміть болт , шайбу  і гайку  на корпусі .

4. Вставте рожковий ключ 19 мм у виступ  на 
корпусі. Поверніть до потрібного кута (4°, 2° або 
0°), так щоб отвір корпуса опинився в одну лінію з 
отвором кріплення колеса  (тільки один набір 
отворів буде вирівнюватися в одну лінію для 
кожного налаштування).

5. З вирівняними отворами замініть болт  і 
шайбу . Затягніть гайкою .

6. Встановіть колеса.

Якщо налаштування прикочувальних коліс не 
забезпечують задовільне закриття борозни для 
ваших умов, треба замінити колеса. Доступні 
різноманітні колеса. Зверніться до дилера компанії 
Great Plains.

Рисунок 94
Зміщення прикочувальних коліс
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Рисунок 95
Налаштування кута заорювання
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Усунення неполадок

Проблеми з нормою висіву 
Коли починаєте роботу з новою сівалкою, новою 
культурою чи новою нормою, важливо виконувати  
перевірку того, що відображає монітор при підрахунку 
насінин. Це дасть змогу пересвідчитись в правильно 
встановленій нормі. Не варто покладатись тільки на 
покази самого монітора.

Також під час запуску монітора MVT чи PM400 ви 
часто можете зіткнутись із сигналами тривоги, які 
здається не мають сенсу. Дуже важливо вирішити ці 
проблеми не тільки для того, щоб пересвідчитись, що 
сівалка правильно налаштована і висіває задану 
норму, а щоб усунути всі некоректні налаштування 
монітора. 

Перш ніж починати усунення несправностей 
пов’язаних із монітором чи нормою висіву, корисніше 
використати використати таблицю нижче для 
визначення, що може бути не так. Основою для 
знаходження того, що йде не так є точні відомості про 
те, що саме робить сівалка в грунті. Завжди 
перевіряйте насіння в ряду, коли перевіряєте норму.

1. Відстань між насінинами 
відповідна?

Ні: Перевірте ланцюги контактного приводу і зірочки діапазону. Див. 
також “Норма висіву замала” чи “Норма висіву зависока” в 
таблиці усунення несправностей.

Так: Переходьте до пункту 2.

2. Визначена норма на 
12 менша від потрібної чи 
визначена норма у 2 рази 
більша за потрібну?

Ні: Переходьте до пункту 3.

Так: Це може спричинити неправильне значення міжряддя введене в 
монітор. Приклад: 35 см замість 70 см. Виправте помилку з 
неправильним міжряддям на моніторі.

Також система може не працювати через низку інших факторів, 
наприклад неправильне втсановленні зірочок діапазону. Перевірте 
чи правильно встановлені зірочки приводу і діапазону відповідно до 
таблиць.

3. Норма на моніторі 
близька до фактичної?

Ні: Перевірте чи правильно встановлені зірочки приводу відповідно до 
таблиць. Див. “Норма висіву замала” чи “Норма висіву зависока” 
в таблиці усунення несправностей.

Так: Якщо трохи нижча, див. “Норма висіву замала”, якщо трохи вища, 
див. “Норма висіву зависока”.

Для вирішення проблем з моніторами, дивіться 
DICKEY-john® PM400 інструкція чи DICKEY-john® 
IntelliAg® MVT Інструкція, розділ “УСУНЕННЯ 
НЕПОЛАДОК”.

Поради по перевірці норми висіву:
Посійте насіння на невеликому відрізку, або 
зафіксуйте прикочувальні колеса на одному із рядів, 
щоб мати не закриту борозну.

Використовуючи відкриту борозну, визначте середню 
відстань між насінинами. Порівняйте знайдене 
значення із тим, яке зазначене для бажаної норми в 
таблицях.
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Проблеми з наповненням висівного апарату

Рисунок 96
Поперечний переріз висівного апарату Air-Pro® в нормальних умавих і з неполадками
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Нормально: 
Заповнений

Забивання: Впускна 
заслінка

Забивання: Впускна 
трубка

Пустий бункер

Впускна трубка повністю 
заповнена. Насіння 
рухається повільно по мірі 
висіву.

Забивання біля впускної 
заслінки.

Можливі причини:

• насіння великого розміру

• мало відкрита заслінка

• посторонній предмет в 
насінні

• надлишок або липкий 
протруювач насіння

Посторонній предмет може 
спричинити забивання вгорі 
впускної трубки.

Можливі причини:

• насіння великого розміру

• посторонній предмет в 
насінні

• надлишок або липкий 
протруювач насіння

Насіння не поступає з 
бункера. Причини цього:

• закінчилось насіння

Якщо бункер пустий, 
виникає зворотній потік 
повітря , що може 
спричинити зменшення 
тиску в інших висівних 
апаратах.

Дії: Дії: Дії: Дії:

Не потрібно нічого робити.

Продовжуйте висів.

1. Якщо заслінка в 
рекомендованому 
положенні, відкрийте 
ще на одну поділку.

2. Перевірте відсутність 
посторонніх предметів 
в насінні.

3. Розпочніть сівбу.

1. Закрийте заслінку.

2. Постукайте по 
бункеру/з’єднанні 
впускнрої трубки.

3. Перевірте відсутність 
посторонніх предметів 
в насінні.

4. Розпочніть сівбу.

1. Якщо ряд 
використовується,
додайте насіння або 
перевірте заслінку.

2. Якщо ряд не 
використовується,
закрийте впускну 
заслінку.

3. Розпочніть сівбу.

1

1
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Проблеми з манометрами Magnehelic® 
Якщо на манометрі Magnehelic® при вимкненому 
вентиляторі стрілка вказує не на “0”, перевірте 
манометр, і відрегулюйте.      

Перевірте камеру змішування і лінію атмосферного тиску перед налаштуванням манометра. 
Переналаштування манометра не може точно компенсувати втрати в системі.

Налаштовуйте манометр Magnehelic® на рівний поверхні із вимкненим вентилятором, і якщо можливо, в 
безвітряну погоду. Обертайте регулювальний гвинт  спереду манометра доки стрілка не буде на позначці “0”, 
при погляді на манометр з місця тракториста.

Проблема Причина Рішення

Стрілка не 
на “0” з 
вимкненим 
вентилято-
ром

Збій положення 
стрілки

Відрегулюйте 
положення стрілки 
за інструкцією 
нижче

Манометр 
показує 
менше 
значення 
ніж сенсор

Запобіжна пробка 
втрачена/пошко- 
джена

Замініть пробку

Лінія 
атмосферного 
тиску 
заблокована або 
перегнута

Перевірте лінію 
атмосферного 
тиску

Втрати в 
контрольній лінії

Перевірте лінію до 
камери

Манометр 
пошкоджений

Перевірте 
наявність кришки, 
пошкодження 
кільця

1

Рисунок 97
Манометр Magnehelic®

29842

Ідентифікація виходів:
 Запобіжний отвір (пробка на місці)
 Отвір для низького тиску (атмосферний тиск)
 Отвір для високого тиску (від камери змішування)

На запасні отвори встановлені заглушки.

Зимові тести/обслуговування:
Показники манометра можуть бути не точними або 
уповільненими при температурі нижче -7C (+20F)

2
3
4

3

2

4

1



Great Plains Manufacturing, Inc. 91

2015-02-05 411-020M-UKR

Таблиці усунення проблем з нормою висіву
Норма висіву замала

Проблема Причина Вирішення

Низька 
норма на 
всіх рядах 

Невірна норма висіву У Довіднику по нормах висіву перевірте:
• вибір висівного диска,

• зірочки приводу і діапазону, і

• розмір і тиск у шинах.

Порожні комірки на диску (пропуски) 
через недостатній тиск повітря.

Методично збільшіть робочий тиск.
Див. “Загальна інформація з експлуатації 
пневматичної системи” на стр. 52.

Порожні комірки на диску (пропуски) за 
рахунок клейкого протруювача насіння, 
який не дає змогу насінню швидко 
заповнити комірки.

Збільшіть кількість суміші для змащування.

Порожні комірки на диску (пропуски) за 
рахунок важких польових умов, які 
викликають випадання насіння з дисків.

Зменшіть робочу швидкість або збільшіть робочий 
тиск повітря.

Порожні комірки на диску (пропуски) за 
рахунок занадто малого запасу насіння, 
насіння не заповнює всі комірки диска.

Відкрийте заслінку на один отвір.

Порожні комірки на диску (пропуски) за 
рахунок занадто високої швидкості диска, 
комірки не заповнюються.

Зменшіть робочу швидкість або замініть диск на 
диск з більшою кількістю комірок.

Порожні комірки на диску (пропуски) за 
рахунок того, що щітка для очистки (на 4 
пучки) занадто агресивна.

Перевірте сплутані, склеєні волокна. Промийте, 
очистіть або замініть в міру необхідності.

Порожні комірки на диску (пропуски) 
через завелике насіння для комірок.

Виберіть правильний диск для розміру насіння.

Насіння не випадає з диска і проходить 
повз зону випадання. Статична напруга 
може приводити до того, що невелике, 
легке насіння не випадає з комірки.

Графіт в суміші Ezee Glide Plus вирішіть цю 
проблему. Збільшіть кількість суміші Easy Glide Plus 
і/або ретельніше перемішайте суміш для змащення 
з насінням.

Занадто низький тиск повітря, це було 
підтверджено за допомогою датчика.

Збільшіть швидкість обертання вентилятора або 
зменшіть налаштування поворотної заслінки.

Занадто низький тиск повітря, проте 
показання датчика знаходяться в межах, 
або навіть великі.

• Перевірте лінію вимірювання тиску від сошника 
до камери змішування (стр. 90).

• Впевніться, що всі ряди, які не використовуються 
мають пусті диски і закриті заслінки (стр. 83).

• Переналаштуйте манометр (стр. 90).

• Перевірте лінію низького тиску манометра на 
перегини або забивання (стр. 90).

Занадто велика швидкість в полі Проводьте висів із швидкістю, рекомендованою в 
Довіднику по нормах висіву. 

Невірна константа датчика швидкості. Виконайте калібрування швидкості, як описано в  
інструкції по монітору.

Невірний зазор для датчика швидкості. Перевірте і налаштуйте (стр. 162).

(Опція) Невірний кут радара швидкості. При опущеній сівалці перевірте кут радара 
швидкості згідно з рекомендаціями DICKEY-john®.



92 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Низька 
норма на 
всіх рядах, 
продовж.

Дуже широкий прохід Перевірте довжину маркерів (стр. 162).
Для GPS, перевірте запрограмовані значення 
сівалки.

Реальні розміри поля інші Норма може бути правильною, а розрахунки - ні.

Згідно повідомлень монітора контролю 
висіву площа більше реальної

Показники змінюються в залежності від умов 
(пробуксовки коліс та ефективного радіуса кочення 
в м'яких грунтах) і шаблону посіву.

Низька 
норма, 
один ряд 

Заслінка відкрита дуже вузько – 
недостатньо насіння у висівному апараті 
(малий запас насіння)

Відрегулюйте заслінку на більшу величину.

Недостатньо насіння у висівному апараті 
через забивання перед заслінкою

Переналаштуйте заслінку (стр. 80).
Якщо насіння оброблене, більше змастіть його.

Недостатньо насіння у висівному апараті 
через забивання у насіннєпроводі

Прочистіть забивання (стр. 80).

Недостатньо насіння у висівному апараті 
через забивання у насіннєпроводі, через 
занадто велику обробку насіння

Прочистіть забивання (стр. 80). Збільшіть кількість 
суміші для змащування.

Невірний висівний диск на одному ряду Встановіть вірний висівний диск.

Ланцюг на сошнику проковзує. Перевірте ланцюг, стан натяжного ролика і зірочки.

Пропуск через низький тиск робочого 
повітря на одному або кількох рядах

Перевірте налаштування зазору. Перевірте 
надмірність зносу щітки для скидання. Перевірте 
наявність витоку з напірного шланга.

Пропуски через проковзування ланцюга Перевірте знос ланцюга, натяжного ролика, натяг 
ланцюга (стр. 117) і підшипник висівного апарату.

Пропуски через сміття в комірках дисків Зніміть захисну кришку. Перевірте й очистить диски

На ряду встановлено диск без комірок Замініть на висівний диск.

Датчик насіння не працює Очистіть насіннєву трубку (див. стр. 104).

Заблокована насіннєва трубка Підніміть сівалку, щоб був видний низ висівної 
трубки і очистіть.

Малий або 
не рівний 
потік 
насіння

Висівний апарат забитий через роботу 
при відключеному вентиляторі або 
занадто низький тиск робочого повітря

Закрийте заслінки. Очистіть висівні апарати. 
Встановіть вентилятор на потрібні оберти. 
Відновіть посів.

Норма висіву замала

Проблема Причина Вирішення
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Норма висіву зависока

Проблема Причина Вирішення

Висока 
норма на 
всіх рядах

Не правильна норма висіву Перервірте таблиці норм висіву

Дві насінини в одній комірці (двійники) 
через високий робочий тиск.

Методично зменшіть робочий тиск.
Див. “Загальна інформація з експлуатації 
пневматичної системи” на стр. 52.

Дві насінини в одній комірці (двійники) 
через великий розмір комірки

Візьміть висівний диск із меншими комірками.

Робочий тиск значно вищий ніж показує 
манометр.

Зменшіть оберти вентилятора або відрегулюйте 
положення заслінок.

Робочий тиск значно вищий через 
неправильне регулювання манометра

Відрегулюйте манометр з вимкнутим вентилятором. 
Див. “Проблеми з манометрами Magnehelic®” на 
стр. 90. 

Занадто високий тиск повітря, проте 
показання датчика знаходяться в 
межах, або навіть малі.

• Перевірте лінію вимірювання тиску від сошника 
до камери змішування (стр. 90).

• Впевніться, що всі ряди, які не використовуються 
мають пусті диски і закриті заслінки (стр. 83).

• Перевірте лінію низького тиску манометра на 
перегини або забивання (стр. 90).

Фальшиві сигнали і помилки про 
неправильну норму висіву через невірні 
налаштування кількості рядів, міжрядд 
чи активних рядів.

При пошуку несправностей пов’язаних з нормою 
висіву, завжди перш за все перевірте налаштування 
монітора. Перегляньте налаштування сівалки і 
монітора.

Неправильна кількість комірок Встановіть диск з правильною кількістю комірок або 
встановіть відповідну норму для цього диску.

Неправильна константа датчика 
швидкості

Виконайте калібрування швидкості, як зазначено в 
інструкції по монітору.

Неправильний кут радару швидкості 
(опція)

Перевірте кут радара швидкості при опущеній 
сівалці в робоче положення, користуючись 
рекомендаціями DICKEY-john®.

Двійники через неправильний диск для 
кільтури чи розміру насіння

Використовуйте рекомендований диск для культури і 
розміру насіння.

Велике перекриття між проходами Перевірте довжину маркерів (стр. 162).
Для GPS, перевірте запрограмовані значення 
сівалки.

Реальні розміри поля інші Норма може бути правильною, а розрахунки - ні.

Згідно повідомлень монітора контролю 
висіву площа більше реальної

Показники змінюються в залежності від умов 
(пробуксовки коліс та ефективного радіуса кочення в 
м'яких грунтах) і шаблону посіву.
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Висока 
норма, 
один ряд

Високий робочий тиск призводить до 
двійників

Перевірте положення впускної заслінки.

Зношена щітка для скидання двійників 
або розділювальні щітки, що дозволяє 
проходити насінню

Замініть зношені щітки

Зношений підшипник висівного апарату 
призводить до виляння і двійників

Замініть підшипник висівного апарату

Неправильний висівний диск з більшою 
кількістю комірок

Встановіть відповідний диск

Інші проблеми пов’язані із нормою

Проблема Причина Вирішення

Сиганал 
тривоги для 
загальної 
норми

Помилкова або реальна 
помилка через некоректне 
налаштування на моніторі 
кількості рядів або міжряддя 

При усуненні проблем норми висіву завжди спочатку 
перевіряйте налаштування монітора. Перевірте 
конфігурацію сівалки і налаштування монітора.

Неправильна кількість комірок Замініть висівні диски на правильні, або знизьте швидкість 
для поточних дисків (якщо це в межах діапазону).

Невірний зазор датчика 
швидкості. 

Перевірте датчик швидкості і зазор до зубчастого колеса:  
0,5-1,0 мм. Неправильний зазор може призвести до 
неправильного сигналу про швидкість, в результаті чого 
монітор не вірно повідомляє швидкість руху.

Невірна константа датчика 
швидкості.

Виконайте калібрування швидкості за інструкцією по 
монітору.

(Опція) Невірний кут радара 
швидкості

При опущеній сівалці, перевірте трактор або кут рада 
швидкості згідно з рекомендаціями виробника

Невідповідні
сть норми що 
відображає- 
ться і в 
борозні

Дрібне насіння (наприклад, 
сорго) не може бути точно 
розпізнане у насіннєвій трубці

Висівайте із захисними кришками, щоб звести до мінімуму 
вплив середовища. Використовуйте фактор збільшення 
норми висіву, щоб компенсувати пропущене насіння. Не 
забудьте повернутися до 100% для великого насіння.

Датчик у насіннєвій трубці не 
враховує все насіння

Очистіть насіннєву трубку від графіту і пилу за допомогою 
довгої вузької щітки. Замініть несправні датчики.

Надмірне 
пошкодження 
насіння

Невірний розмір комірки Використовуйте вірний висівний диск.

Пошкоджене, старе або сухе 
насіння

Використовуйте нове насіння.

Брудне насіння Використовуйте чисте насіння.

Пропуски і 
пусті зони 
після 
розворотів

Вентилятор був вимкнений при 
поворотах

Залиште вентилятор працюючим; тиск робочого повітря 
повинен підтримуватись під час поворотів, інакше насіння 
випаде з комірок дисків.

Недостатній гідравлічний потік, 
щоб тримати вентилятор 
працюючим на швидкості, 
необхідної для підтримки тиску 
робочого повітря

Перевірте відповідність потужності трактора вимогам 
(стр. 138):
• Складіть маркери перед підйомом.

• Підінмайте сівалку повільніше.

• Контролюйте тиск повітря під час цих операцій.

Норма висіву зависока

Проблема Причина Вирішення
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Насіння 
лежить не 
глибоко або 
розкидане по 
поверхні в 
одному ряду

Низ насіннєвої трубки 
пошкоджено.

Замініть насіннєву трубку. Уникайте опускання сівалки 
різко вниз. Опускайте під час повільного руху.

Сошник не проникає через 
сліди від шин.

Збільшить зусилля притискання сошника.

Недостатня глибина сошника. Змінить налаштування бокового колеса глибини.

Здвоєні ряди 
були 
індексовані 
але збились

Індексація змінюється при зміні 
норми висіву.

Переналаштуйте індексацію висівного апарата відповідно 
до норми по таблицям індексації.

Зіскочив ланцюг. Перевірте зношеність зірочок і ланцюгів та іржаві ланки.

Проблеми із сухими добривами

Проблеми Причина Рішення

Забивання по 
всій ширині 
сівалки

Матеріал збирається у містах 
провисання шлангів або у пласких 
місцях.

Підвищить тиск у напірному трубопроводі (стр. 53).

Волога у бункері привела до скупчення 
матеріалу вище дозатора.

Очистіть бункер (стр. 106).

Немає добрив Додайте добрива.

Забивання 
декількох або 
одного 
шланга від 
пневматичної 
коробки.

Швидкість вентилятора занадто низька Перевірте/налаштуйте швидкість вентилятора.

Можливий витік повітря Перевірте витік повітря нижче між коробом і верхом 
дозатора

Один або кілька трубопроводів подачі 
добрива заблоковані

Очистіть трубопроводи

1, 2, 3, або 
більше 
відмовили

Виходи 
можуть бути 
сусідніми або 
різними.

Сторонні матеріали в камері внизу 
пневматичної коробки.

Очистіть камеру.

Трубопроводи провисають Вкоротіть шланги де потрібно, щоб уникнути 
провисання.

Інші проблеми пов’язані із нормою

Проблема Причина Вирішення
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Проблеми з рідкими добривами

Проблема Причина Вирішення

Немає подачі 
добрив

Різні проблеми з насосом Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з запчастин і 
експлуатації CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь 
номер 12-M-43.

Випускний і/або основний 
розподільний клапан 
закрито

Переконайтеся, що зливні крани відкриті в розподільний кран, 
і розподільний кран відкритий до насоса. Див. “Система 
внесення рідких добрив (Oпція)” на стр. 56

Відсутність ланцюга на 
одному або кількох 
передачах приводу

Перевірте всі п'ять ланцюгів від контактного приводу до 
насоса. Див. “Схема ланцюгів” на стр. 147.

Бочка забита Розведіть або очистіть будь-який матеріал, що засмічує 
вихідний отвір. Див. “Очищення від рідких добрив” на 
стр. 110.

Фільтр забитий Закрийте всі крани. Перевірте фільтр (див. Довідник по 
нормах висіву (411-020B)). Очистіть сітку в міру необхідності. 
Перейдіть на більший розмір сітки, якщо матеріал швидко 
забиває фільтр і великі жиклери при використанні.

Налаштування насоса 
нульові або близькі до нуля

Рекомендовані налаштування насоса знаходяться діапазоні 
від 2 до 10. Див. Довідник по нормах висіву (411-020B).

Немає добрив Перевірте рівень добрив у бочці.

Мало добрив Додайте матеріал. Коли рівень в бочці знаходиться нижче 
рівня входу насоса, будь-яке повітря, що потрапило в 
трубопровід може призвести до того, що насос не буде 
заповненим.

Мала норма Встановлені зірочки 
низького діапазону, а 
повинні бути високого.

Переставте зірочки діапазону. Див. Довідник по нормах 
висіву (411-020B).

Різні проблеми з насосом Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з експлуатації 
CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь номер 12-М-43

Низький тиск 
при бажаній 
нормі

Розмір жиклера занадто 
великий

Оберіть жиклер іншого розміру на основі графіків у Довідник 
по нормах висіву (411-020B).

Жиклер вірного розміру, 
проте самі отвори більші 
через використання

Візьміть нові жиклери бажаного розміру. Зніміть зношені 
діафрагми.

В дійсності норма низька Перевірте ведучу/ведену зірочки приводу добрив.

Нерівномірна 
подача при 
бажаній нормі

Один чи кілька жиклерів 
засмітилися

Очистіть і знову встановіть жиклери. Перевірте, чи не занадто 
в’язкий або гранульований матеріал для жиклерів.

Розміри жиклера  
відрізняються в різних рядах

Перевірте, щоб усі сопла були одного розміру на жиклерах (з 
можливим винятком для зовнішніх рядів зони роботи колтер).

Нестабільний 
тиск

Фільтр замічений Закрийте всі крани. Перевірте фільтр (див. Довідник по 
нормах висіву (411-020B)). Очистіть сітку в міру необхідності. 
Перейдіть на більший розмір сітки, якщо матеріал швидко 
забиває фільтр (і великі жиклери при використанні).

Злив при 
нормальному 
тиску

Налаштування запобіжного 
клапана занадто низьке

Перевірте налаштування запобіжного клапану у Довіднику 
по нормах висіву (411-020B).
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Високий тиск 
при бажаній 
нормі

Розмір жиклера занадто 
малий

Перевірте розміри жиклерів. Якщо вони рекомендованого 
розміру, спробуйте поставити наступний розмір. Таблиці 
базуються на типовій в’язкості/щільності матеріалів.

Засмічене сопло Перевірте ряди з низькою подачею або кілька сопел. 
Очистить жиклери. Розгляньте сітку фільтру меншого розміру 
і/або більш великі розмірі жиклерів. Осад, коагуляція, частки, 
чужорідні частинки також можуть викликати надзвичайно 
високий тиск.

Жиклери перевернуті Встановіть жиклери написами назовні. Отвори для жиклерів 
не симетричні і при менших розмірах можуть викликати трохи 
більший зворотній тиск із щільними матеріалами.

Дуже велика 
подача

Встановлені зірочки 
високого діапазону, а 
повинні бути низького.

Переставте зірочки діапазону. Див. Довідник по нормах 
висіву (411-020B).

Різні проблеми з насосом Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з експлуатації 
CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь номер 12-М-43

Протікає 
насос

Різні проблеми з насосом Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з експлуатації 
CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь номер 12-М-43

Насос спож. 
оливу

Ущільнення або кільце 
насосу

Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з експлуатації 
CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь номер 12-М-43

Шум в насосі Компоненти картера 
зношені

Див. розділ усунення неполадок у Посібнику з експлуатації 
CDS-John Blue® LM-1250/LM-1255, деталь номер 12-М-43

Пошук та усунення загальних проблем

Проблема Причина Вирішення

Сигнали про 
щільність

Див. “Таблиці усунення проблем з нормою висіву” на стр. 91.

Залишається 
забагато 
насіння

Див. “Таблиці усунення проблем з нормою висіву” на стр. 91.

Не вірний розмір поля. Після вирішення проблем із нормою перевірте 
географію ділянки.

Занадто великий проміжок між 
проходами сівалки.

Налаштуйте маркер, стр. 68.

Завелика 
витрата 
насіння

Див. “Таблиці усунення проблем з нормою висіву” на стр. 91.

Не вірний розмір поля. Після вирішення проблем із нормою перевірте 
географію ділянки.

Занадто велике перекриття. Складна 
форма поля.

Налаштуйте маркер, стр. 68.

Сошники не 
висівають

Якщо проблема не відображається на 
моніторі, перевірте, чи не забита 
висівна трубка

Підніміть сівалку, щоб був видний низ насіннєвої 
трубки і очистіть її.

Проблеми з рідкими добривами

Проблема Причина Вирішення
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Нерівна 
відстань між 
насінням

Див. “Таблиці усунення проблем з нормою висіву” на стр. 91.

Занадто велика робоча швидкість. Зменшіть робочу швидкість.

Насіння забруднене. Використовуйте чисте насіння.

Пошкоджена висівна трубка Перевірте, відремонтуйте або замініть.

Seed-Lok® заблокований. Розблокуйте Seed-Lok®, стр. 85.

Диски сошника не обертаються. Див. розділ “Диски сошника не обертаються 
вільно.” цієї таблиці.

Заблокована насіннєва трубка. Підніміть сівалку, щоб був видний низ насіннєвої 
трубки і очистіть її.

Зношені/іржаві зірочки і/або натяжний 
ролик ланцюга або підшипники.

Перевірте і замініть зношені/іржаві зірочки і/або 
натяжний ролик ланцюга.

Насіння недостатньо змащене. Див. “Суміш для змащування насіння” на стр. 128.

Сівалка не 
повністю 
складається 
або розкла- 
дається

Циліндри складання вийшли з фази Рефазуйте циліндри, див. стр. 32

Повітря в контурі Прокачайте контур складання, див. стр. 115

Нерівномірна 
глибина 
висіву

Занадто велика робоча швидкість. Зменшіть робочу швидкість.

Вологі умови висіву Дочекайтеся більш сухої погоди.

Невірні налаштування глибини колтерів. Див. посібник по колтерах або їх налаштування.

Надлишкове або не вірне 
налаштування зусилля притискання 

Налаштуйте зусилля притискання (стр. 71).

Пошкоджена насіннєва трубка. Перевірте пошкодження насіннєвої трубки

Сошник не приникає у низькі ділянки Налаштуйте сошник, див. інструкції, починаючи з 
стр. 71.

Грубі умови посіву. Повторно обробіть поле.

Ущільнювач насіння не на місці, невірна 
сила притискання 

Див. “Налаштування ущільнювача насіння” на 
стр. 85.

Забивання 
прикочуваль-
них коліс або 
сошника

Вологі умови висіву Дочекайтеся більш сухої погоди.

Тиск на сошники занадто великий. Зменшіть тиск на сошники.

Колтери налаштовані занадто глибоко, 
піднімаючи забагато бруду і вологи.

Перевірте налаштування колтерів.

Сівалка не вирівняна в поздовжньому 
напрямі

Перевірте висоту дишла на стр. 20

Рух назад з опущеною сівалкою. Очистіть і перевірте на пошкодження.

Відмовили підшипники диску. Замініть підшипники диску.

Зношені диски сошника. Замініть диски сошника.

Чистики зношені або пошкоджені. 
Бокові колеса встановлені не вірно.

Налаштуйте бокові колеса контролю глибини.

Пошук та усунення загальних проблем

Проблема Причина Вирішення



Great Plains Manufacturing, Inc. 99

2015-02-05 411-020M-UKR

Диски 
сошника не 
обертаються 
вільно.

Висівна секція забита брудом. Очистіть сошник.

Вологі умови висіву Дочекайтеся більш сухої погоди.

Невірне налаштування коліс глибини Див. “Регулювання бокових коліс” на стр. 77.

Відмовили підшипники диску. Замініть підшипники диску.

Рама сошника погнулася Замініть раму сошника.

Нсіннєві трубки сошника частково 
забиті

Підніміть сівалку, щоб був видний низ насіннєвої 
трубкиі очистіть її.

Прикочуваль-
ні колеса 
ущільнюють 
грунт не 
рівно.

Невірне налаштування ручки Див. “Налаштування прикочувальних коліс” на 
стр. 86.

Недостатнє зусилля притискання 
сошника

Див. “Зусилля притискання сошника” на стр. 71.

Форма шин не підходить для ваших 
умов. 

Клиновидні колеса найкраще працюють при вузьких 
міжряддях і у вологих умовах. Круглі колеса - при 
більш широких міжряддях і сухих умовах. 

Сівалка не вирівняна в поздовжньому 
напрямі

Перевірте висоту дишла.

Прикочувальні колеса не на одній лінію 
із сошниками.

Вирівняйте прикочувальні колеса (стр. 86).

Трубопроводи 
забиваються 
між коробкою 
і висівним 
апаратом

Вентилятор повільно обертається. Збільшіть швидкість вентилятора.

Невірна прокладка шлангів, провисання 
або перегини

При розкладеній сівалці шланги повинні утворювати 
м’яку літеру “S” через утримувачі, без сильного 
провисання.

Сівалка не 
опускається

Перевірте шланги подачі і зливу, вони 
повинні бути надійно приєднані до 
виходів трактора.

Рама сівалки 
піднімається і 
опускається 
повільно

Збільшіть гідравлічний тиск у тракторі. Мінімальний 
робочий тиск трактора - 10 340 кПа (1500 
фунт/дюйм).

Трактор працює із важелем гідравліки у не чіткій 
позиції. Зверніться до посібника по трактору.

Хаотичний, 
нерівномір- 
ний підйом

Перевірте присутність повітря в гідравлічній системі. 
Прокачайте, якщо необхідно. 

Сівалка не 
піднімається

Олива не потрапляє в гідравлічну систему трактора. 
Переналаштуйте зв’язок гідравлічного важеля 
трактора. Зверніться до посібника по трактору. 

Пошук та усунення загальних проблем

Проблема Причина Вирішення



100 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Маркери 
працюють 
невірно, або 
взагалі не 
працюють

Перемикач Складання/Маркер 
встановлено на “Складання”, або 
вимкнено

Перемикач Складання/Маркер повинен бути 
встановленим на “Маркер”. Встановіть гідравлічний 
контур трактора на нейтральне або плаваюче 
положення перед використанням перемикача.

Повітря або олива протікає на фітингах 
шланга або на з’єднанні з трактором.

Перевірте фітинги і роз’єми шлангів на протікання 
повітря або оливи .

Низький рівень оливи в гідравлічній 
системі трактора.

Перевірте рівень оливи в гідравлічній системі 
трактора.

Віджаті або відсутні болти або гайки. Перевірте всі болти і гайки.

Голчатий клапан забитий. Відкрийте голчатий клапан, повільно виставте 
маркери і знов встановіть клапан, див. стр. 68.

Голчаті клапан(и) у клапані 
послідовності забиті

Відкрийте голчатий клапан, повільно виставте 
маркери і знов встановіть клапан, див. стр. 68.

Маркер не 
залишає сліду

Маркер не має достатнього провисання, 
щоб диск маркера міг досягати 
заглиблень на полі. 

Максимальне опускання повинно бути обмежене 
пазом на кінці штока циліндра маркера , див.  
стр. 68.

Розверніть диск маркера у зворотному напряму, щоб 
відгортати або підгортати землю.

Пошук та усунення загальних проблем

Проблема Причина Вирішення
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Технічне обслуговування та змащення

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

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

Небезпека роздавлювання:
Завжди встановлюйте транспортні замки і блокуйте 
рами при роботі на обладнанні. Ви можете бути 
серйозно поранені або вбиті здавлюванням при падінні 
обладнання. 

Небезпека від рідин під високим тиском:
Перевіряйте всі гідравлічні лінії і фітинги перед 
подавання тиску. Рідина, що витікає під високим тиском, 
має достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. Рідина, яка витікає з 
маленьких отворів, майже не видима. 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.

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

2. Видаліть надлишки провисання ланцюга. 
Очистить ланцюг і використайте мастила на всіх 
роликових ланцюгах, по мірі необхідності.

3. Підтримуйте належний тиск повітря в шинах 
сівалки.

4. Тримайте чистики дисків правильно 
відрегульованими.

5. Очищайте сівалку на регулярній основі. 
Регулярне і ретельне очищення продовжить 
термін служби устаткування і знизить витрати на 
утримання та ремонт.

6. Змастіть в місцях, перерахованих в розділі 
“Змащування” на стр. 120.

7. Замініть зношені, пошкоджені або нечитабельні 
наклейки, що стосуються безпеки. Замовте нові 
наклейки у вашого дилера компанії Great Plains.

OFF
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Замки циліндрів підйому
Див. Рисунок 98
Замки основної рами  використовуються в процесі 
обслуговування з частково або повністю 
розкладеною сівалкою.

Вони не є необхідними для нормального 
транспортування. Коли сівалка повністю складена, 
центральна частина підтримується у піднятому стані 
замками бокових секцій на дишлі. 

Встановлення центральних замків підйому
1. Зніміть замки  з місця для зберігання.

2. Підніміть розкладену сівалку.

3. Встановіть замки на штоки циліндрів .

Зняття центральних замків підйому
1. Підніміть розкладену сівалку, щоб можна було 

зняти замки. 

2. Перемістіть замки в місце їх зберігання.

Пружина контактного приводу
Якщо привід колеса насіння або добрив (сухих або 
рідких) не залишається в контакті з грунтом, 
перевірте налаштування пружини. Заводські розміри 
наступні: 

Відхилення від заводських налаштувань не 
рекомендується.

Регулювання кінцевика підйому 
Кінцевик підйому  повідомляє монітор контролю 
висіву про опущений/піднятий стан сівалки. На всіх 
сівалках монітор рахує насіння, тільки коли сівалка 
опущена.

Див. Рисунок 100
1. Послабе болти , що утримують кронштейн 

кінцевика . 

2. Опустіть сівалку на висоту, на якій повинно 
розпочатися висів.

3. Відрегулюйте висоту кріплення, щоб пружина  
торкнулась ребра рами  і кінцевик клацнув. 
Затягніть болти, щоб закріпити його.

Рисунок 98
Центральні замки підйому
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Пружина контактного приводу
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Кінцевик підйому
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Очищення від матеріалів
Коли висів завершено, зазвичай буває, що 
залишається деяке насіння і добриво, якщо 
використовувалась добрива. 

Тема очищення від насіння починається на цій 
сторінці.
Очищення від сухих добрив на стр. 110.
Очищення від рідких добрив на стр. 110.

Очищення від насіння
Насіння може бути в бункерах, у насіннєпроводах 
бункера і висівному апараті.

Див. Рисунок 101
Сівалка має контейнер 817-811Ca  для очищення 
висівного апарату, він зберігається під пружинним 
тримачем під задньою підніжкою. Контейнер може 
вмістити все насіння з висівного апарату і входу (до 
закритої заслінки бункера).

Контейнер може бути перетворений на справжню 
лійку для повного очищення системи

Примітка:Бункери підєднані до висівних апаратів 
фіксованою трубою, їх не знімають для 
повсякденного очищення.

Перетворення на лійку
Необхідні матеріали та інструменти:

• Шланг з внутрішнім діаметром1 1/2 дюйма

• Хомут з робочим діаметром від 112 до 
214 дюйма

• Ножівкаb з дрібними зубами

Обріжте низ лійки . Повністю надягніть шланг  на 
кінець лійки. Зафіксуйте хомутом  (не затискайте 
занадто сильно, стінки лійки можуть розламатися).

Вибір процедури повного очищення системи 
залежить від того, використовується 817-811C як 
контейнер або як воронки.

Очищення від насіння (як контейнер)
1. Зметіть або виберіть на скільки можливо насіння 

з бункерів.

2. Очистить висівний апарат, як описано, стр. 104.

Очищення від насіння (як лійка)
1. Закрийте заслінку висівного апарату, див. стр. 49.

2. Встановіть лійку як для очищення висівного 
апарата (стр. 104), з шлангом, спрямованим у 
відро або іншу ємність великого об'єму.

3. Використовуйте заслінку, щоб контролювати потік 
насіння, аж поки висівний апарат, вхід і лійка не 
спорожніють.

a. Воронка може не підходити на певні сошники зліва від контактного приводу або деяким конфігураціям здвоєних рядів. 
Використовуйте пилосос або брезент для цих сошників. 

b. Стіни лійки тонкі. Ножиців можуть зламати її. 

Рисунок 101
Перетворення на лійку
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Небезпека від пилу, залишків хімічних речовин і випарів:
Носіть респіратор і будь-яку іншу захисну екіпіровку, 
вказану постачальниками насіння, речовини для обробки 
насіння та/ або добрив. Очікуйте появи залишків хімічних 
речовин, пилу і випарів під час очистки.
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Очищення висівного апарату
Див. Рисунок 103
Додаткове обладанання 817-811C (лійка ) може 
бути прикріпленою до корпусу висівного апарату), це 
звільняє ваші руки для інших завдань під час очистки.

Примітка:Лійка може не підходити на певні сошники 
зліва від контактного приводу для сівалок зі 
здвоєними рядами. Використовуйте пилосос 
або брезент для таких сошників.

Примітка:Можливо знадобиться підняти сівалку зі 
здвоєними рядами, щоб отримати місце для 
лійки. Використовуйте транспортні замки 
(стр. 24), якщо сівалка піднята.

1. Закрийте заслінку висівного апарату (стр. 79). Це 
дає мінімальний обсяг насіння при знятті диска.

2. Зніміть захисну кришку (стр. 79). Лійка не може 
бути зафіксованою при встановленій кришці.

3. Зіставте лівий (задній) кінець лійки  з верхом 
нижньої (задньої) петлі кришки. Розташуйте 
правий (передній) край лійки  між корпусом 
висівного апарату і насіннєвою трубкою. 

4. Поверніть лійку вперед, щоб проріз в центрі 
захопив вставку в центрі нижньої частини корпуса 
висівного апарату.

5. Видаліть насіння (стр. 82).

6. Повільно відкрийте заслінку (стр. 79) щоб забрати 
насіння аж до заслінки бункера.

7. Якщо насіння залишається в бункері, 
використовуйте заслінку, щоб регулювати обсяг 
потоку.

Див. Рисунок 102
8. Очистіть насіння зі всіх щіток (рекомендуємо 

використовувати пилосос). 

9. Перевірте щітки (стр. 112).

10. Поверніть лійку за годинниковою стрілкою, зніміть 
і опорожніть. 

11. Для подальшої роботи:
Встановіть диск для наступного насіння або диск 
без комірок (стр. 83) для роботи. Встановіть 
заслінку для наступного насіння (стр. 79).

12. Для зберігання:
Закрийте заслінку. Залиште диски знятими.

13. Встановіть захисну кришку (стр. 79).

При чищені в кінці сезону перевірте декілька сіток для 
випуску повітря на висівних апаратах. Якщо вони 
потребують очищення, очистіть їх на всіх сошниках.

Очищення насіннєвої трубки
Датчик насіння у висівній трубці може бути 
забруднений нагромадженням пилу, бруду та 
протруювачем насіння. Це може призвести до появи 
помилкового сигналу про низьку норму. Сівалка має 
щітку для очистки насіннєвих трубок (Great Plains кат. 

номер 891-259C). Якщо висівний апарат порожній, 
видаліть висівний диск і вставте щітку трубку  
зверху. З піднятою сівалкою, ви також можете 
вставити щітку знизу, незалежно чи порожній 
висівний апарат, чи ні. 

Рисунок 102
Перевірка щіток
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Інший спосіб очищення висівного апарату
Використовуйте пилосос з вузькою насадкою, щоб 
очистити висівний апарат:

• Закрийте заслінку.

• Відпустіть затискач висівного апарату, тримайте 
диск висівного апарату.

• Відхиліть верхню частину диска від висівного 
апарату. 

• Вставте сопло шланга й зберіть насіння.

• Відкрийте затслінку, щоб насіння на вході 
потрапляло в сопло шланга.

3

4

Рисунок 103
Лійка розміщена і зафіксована
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Вивантаження сухих добрив і очищення
Коли висів завершений, зазвичай буває, що 
залишається деяке добриво. Добрива можуть 
бути в бункері, в невматичній коробці, невелика 
кількість - в шлангах.

Вивантаження добрив
Нормально вивантаження проходить в 2 етапи:

A. Випорожніть пневматичну коробку і бунекр.

B. Видуйте залишки добрив в ряди.

Екологічні ризики:
Сільськогосподарські хімікати можуть бути 
небезпечними, в тому числі речовина для обробки насіння і 
компоненти добрив. Неправильне їхнє використання 
може серйозно травмувати людей, тварин, рослини, 
грунт і майно. Дотримуйтесь вимог постачальника, 
місцевих, регіональних і національних вимог щодо 
утилізації та поводження з добривом. 

Див. Рисунок 104
1. Перемістіть сівалку в місце, що підходить для 

висипання добрива під ряди.

2. Розкладіть брезент або відра під трубками 
внесення добрива.

3. Спочатку відкрийте калібрувальні дверцята . 
Невелика кількість матеріалу може висипатись.

4. Відкрийте дверцята для очистки  другими. 
Очікуйте, що матеріал буде висиспатись в 
значному обсязі, поки бункер не спорожніє.

5. Встановіть калібрувальну рукоятку (див. Довідник 
по нормах висіву). Встановіть показчик варіатора 
на “50”. Прокрутіть рукоятку, почекайте, поки 
матеріал не перестане висипатись. 

6. Включіть вентилятор на нормальні робочі оберти.

7. Коли матеріал перестане висипатись через 
обидва отвори, закрийте дверцята

8. Коли матеріал перестане висипатись через 
трубки, вимикніть вентилятор.

9. Якщо сівалка не використовуватиметься довгий 
період, виконайте кроки в п. “Очищення від 
сухих добрив” на стр. 106.

10. Перемістить сівалку з області збору матеріалу.

11. Відкрийте дверцята калібрування і очищення. 
Протріть дверцята та нижню частину висівного 
апарату.

12. Закрийте дверцята. Для тимчасової стоянки або 
транспортування повністю закрийте дверцята. 
Для зберігання закрийте дверцята лише до 
контакту ущільнення з корпусом, щоб конденсат 
міг стікати. Не залишайте дверцята відкритими 
досить широко, щоб туди могли потрапити 
шкідники.

Рисунок 104
Дверцята висівного апарату 

відкриті
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Небезпека від пилу та випарів:
Носіть респіратор і будь-яку іншу захисну екіпіровку, вказану 
постачальниками насіння, речовини для обробки насіння та/або 
добрива. Очікуйте появи пилу і випарів під час очистки бункеру.

Небезпека потрапити у пастку і швидкого удушення:.
Залишайте сітку на місці.

? Бункер, який заповнений, або
просто здається заповненим,
може стати пасткою. Ви
можете повністю потонути в
матеріалі, або в збідненому
киснем просторі задихнутися
протягом декількох секунд.
Забивання та кірки особливо
небезпечні.

? В присутності небезпечних випарів або низького рівня кисню
ви можете швидко знепритомніти навіть в порожньому
бункері з відкритою кришкою. У ньому може не бути ніяких
запахів, щоб попередити вас про небезпеку.

? Ніколи не входьте в бункер для навантаження,
розвантаження й повсякденного обслуговування.

? Очищайте бункер потужним струменем води ззовні з верху
бункера.

1

2
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Очищення від сухих добрив
Для нормальної вивантаження добрива при 
завершенні робіт,  див. “Вивантаження добрив” на 
стр. 105.

В цьому пункті описана повна очистка бункера і 
пневматичної системи, коли залишки повинні бути 
зведені до мінімуму.

1. Виконайте нормальне вивантаження матеріалу 
(стр. 105), складіть сівалку у підготуйте до 
переїзду на місце для промивання.

2. Перемістіть сівалку на підходяще місце, де є вода 
для промивання і шланг. Це може бути два різних 
місця, якщо бункери містять різний матеріал.  

Якщо підходящих місць немає, виконайте 
очищення від добрив або обробленого насіння на 
підвищеній ділянці поля, що оброблялося.

3. Зніміть сітку (стр. 41). Прочистіть сітку. У той час 
як сітку видалено, перевірте бункер на ознаки 
проблем, які можуть перешкодити нормальному 
очищенню, наприклад, присутність об'єктів або 
застиглої маси, занадто великої, щоб вийти через 
висівний апарат  (див. “Проблеми при очищенні” 
на стр. 107).

4. Встановіть калібрувальну рукоятку (див. Довідник 
по норм висіву). Відкрийте обидві двері - 
калібрування і очищення - на дозаторі.

5. Потужним струменем промийте внутрішню 
частину бункера, в той час як друга людина 
прокручує висівний апарат.

6. Встановіть сітку. Закрийте кришкою щільно і 
закріпіть ручкою.

7. Після очищення останнього бункера закрийте усі 
дверки. Запустіть пневматичну систему на 10 
хвилин, щоб видути вологу з висівного апарату і 
шлангів.

8. Відкрийте дверцята висівного апарату. Запустіть 
вентилятор на 5 хвилин. 

9. Залиште дверцята висівного апарату відкритими. 
Запустіть вентилятор на 5 хвилин. 

10. Вимкніть вентилятор. Очистить ущільнення 
дверцят і поверхню висівного апарату.

11. Закрийте дверки висівного апарату. Перемістіть 
сівалку на стоянку або на місце зберігання.

12. Виконайте інструкції по паркуванню (стр. 63) або 
по зберіганню (стр. 64).

Переглядайте положення та політику:
Кроки, описані в лівій колонці, застосовуються, коли 
немає яких-небудь конкретних вимог до очистки, 
встановлених національними, регіональними або 
місцевими органами регулювання, або постачальниками 
насіння та/або добрив. Переглядайте будь-які 
законодавчі вимоги, інструкції на контейнерах матеріалу 
і паспорти безпеки. Пріоритетними є правила та 
інструкції постачальника. Змініть надані тут інструкції, 
щоб вони відповідали вимогам.

Небезпека замкненого простору:
Не залазьте в бункер. Не знімайте сітку (крок 3) до 
тих пір, поки готові очистити сітку і промити 
бункер. Не залишайте сітку назовні після 
промивання. Поверніть сітку в бункер і закріпіть 
кришку бункера, якщо сівалка має залишитися без 
нагляду на будь-який час до етапу 6.
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Проблеми при очищенні
Для нормального вивантаження залишків матеріалів 
по завершенню висіву див. “Вивантаження добрив” 
на стр. 105. Для нормального очищення від залишків 
див. “Очищення від сухих добрив” на стр. 106.
Проте, якщо рекомендації стосовно паркування та 
зберігання не були дотримані, то видалити присутні 
матеріали може бути важко.
Якщо матеріал не проходить через дверцята для 
очистки, виконайте наступні дії, щоб видалити його. 
Не залазьте в бункер до завершення виконання цих 
дій.
Відкрийте дверцята для очищення.
Зніміть сітку й оцініть проблему.
Наприклад:
• Якщо проблема - це однин рухливий великий 

об'єкт, наприклад, мертва тварина, спробуйте 
зачепити її гачком і витягти.

• Якщо проблема у застиглому матеріали, 
відколупніть зразок зверху і подивіться, чи 
розчиняється маса у воді. Якщо так, і кількість 
матеріалу невелика, то промийте або промийте й 
продуйте бункер зверху.

Для невеликої кількості залишкового матеріалу, 
спробуйте поштрикати довгою жердиною, може цього 
буде достатньо, щоб проштовхнути його через 
дверцята для очищення.
Якщо штрикання не дає задовільних результатів, і ви 
збираєтеся спробувати промивання, принаймні 
проткніть один отвір до дверцят очищення, щоб вода 
могла витікати.
Якщо передбачається промивання, починайте з 
введення невеликої кількості води, і переконайтеся, 
що вона з'являється через отвір для очищення в 
межах 15 хвилин. Якщо ні, то ви водою просто будете 
додавати проблем. Не додавайте більше води, 
замість цього видаліть висівний апарат і прочищайте 
знизу.
Зняття висівного апарату
Зняття висівного апарату приведе до появи отворів 
18х18 cм ,через які можна буде витягнути матеріал. 
Див. Рисунок 105
1. Не показано: послабте натяжний ролик і зніміть ланцюг. 

Зніміть впускні і випускні трубопроводи. Від’єднайте 
або зніміть датчик норму висіву.

2. Відпустіть всі гайки  що кріплять корпус  до 
адаптера . Відкрутіть гайки на кінцях болта, але 
повністю гайки не знімайте.

3. Між висівним апаратом і адаптером є силіконовий 
герметик. Використовуйте монтажку, щоб звільнити 
висівний апарат з нижньої пластини. 

4. Після того, як висівний апарат висітиме виключно на 
ослаблених болтах, зніміть гайки і опустіть його вниз.

При повторній установці висівного апарату, зішкребіть 
старий силіконовий герметик і замінити його свіжим.

Рисунок 105
Зняття висівного апарату для 

очищення
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Ризик пошкодження машини:
Не заповнюйте бункер водою. Бункер не призначений 
утримувати воду у повноу обсязі.

Небезпека швидкої задухи:
Не залазьте в бункер, поки не завершити завдання на цій 
сторінці. Див. “Входження в бункер” на стр. 108 для 
розуміння повного списку небезпек.

1 2
3
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Входження в бункер
Нормальне використання бункера і поточне 
обслуговування не вимагають залазити в нього. 
Драбина в бункері, призначена для аварійної 
евакуації. Вона не призначена для повсякденного 
входження. Тим не менш, не знімайте драбину, вона 
потрібна для вирівнювання тиску вище матеріалу.

• >Бункер, який заповнений, або просто здається 
заповненим, може стати пасткою. Ви можете 
повністю потонути в матеріалі, або в збідненому 
киснем просторі задихнутися протягом декількох 
секунд. Забивання та кірки особливо небезпечні.

• >В присутності небезпечних випарів або низького рівня 
кисню ви можете швидко знепритомніти навіть в 
порожньому бункері з відкритою кришкою.

• >У частково заповненому бункері, навіть за відсутності 
забивань, присутній ризик удушення.
Рівень кисню може бути недостатнім, і/або рівень 
пилу може виявитися занадто високим для дихання.

• >Не залазьте в бункер для завантаження матеріалу.

• >Не залазьте в бункер для розвантаження матеріалу.

• >Не залазьте в бункер для звичайного очищення.

• >Не залазьтев бункер для будь-якого обслуговування 
висівного апарату.

• >Ніколи не залазьте в бункер без, принаймні, однієї 
кваліфікованої і екіпірованої людини поряд.

• >Ніколи не залазьте в бункер з будь-якої причини, якщо 
ви не повністю відповідаєте застосовними законами, 
правилами, нормам, угодами, а також інструкціям в 
цьому розділі. Якщо застосовні закони, положення, 
правила, угоди суперечать інструкції нижче, не 
виконуйте інструкції.

+

Небезпека швидкої задухи:
Застиглий матеріал може бути вільним і текучим під 
кіркою. Будь-які порожнечі, досить імовірно, мають 
недостатньо кисню і/або мають токсичні гази з 
мікробною дією та/або хімічними реакціями. Провалення 
крізь кірку в будь-якому випадку може призвести до 
смерті протягом декількох секунд. Ніколи не залазьте в 
бункер для усунення кірки або забивання.
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Залежно від його використання, бункер для добрив 
1625AH може бути або стати «обмеженим 
простором, на вхід до якого вимагається дозвіл» 
відповідно до норм Федерального агентства з 
охорони праці та здоров'я США (29 CFR 1910,146) і 
аналогічних положень, постанов, договорів 
страхування й політики місцевих підприємств. 
Письмова згода і процедура видачі дозволів можуть 
знадобитися для будь-якого входження до бункера. 

Входження до бункера може знадобитися в деяких 
незвичайних обставинах, таких як:   

• заміна датчиків рівня або тиску; або,

• видалення перешкод, які занадто важко витягнути 
через отвори знятого висівного апарату, які не 
можна витягти гачком або промити з відкритою 
кришкою.

Якщо виникне така ситуація, необхідно 
дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Оцініть загрозу
Перегляньте паспорти безпеки для будь-якого 
матеріалу обробки та/або добрива, що 
використовувались в бункері після останньої 
ретельної чистки, і для останніх матеріалів, 
навіть якщо бункер був очищений. Залиште 
інформацію з паспортів безпеки матеріалів для 
будь-якого медичного лікування, яке може 
знадобитись.

2. Визначіть або найміть команду
Залазити в бункер ніколи не може одна людина. 
Принаймні, один черговий/спостерігач необхідний 
завжди. Віддавайте перевагу особам, які вже 
підготовлені для роботи в такому закритому 
просторі. Призначте керівника (не того, хто буде 
залазити), який має право припинити всю 
діяльність.

3. Захистіть команду
Отримайте необхідне захисне обладнання, 
зазначене для замкнутого простору, яке захищає 
від матеріалів, звертаючи особливу увагу на 
ремені/лінії, респіратори та захист легенів. Сюди 
може входити обладнання для виявлення 
забруднення і примусова вентиляція для свіжого 
повітря в бункері.

4. Оснастіть команду
Принаймні, один працівник повинен бути 
обладнаний засобами зв'язку, щоб викликати 
допомогу ззовні в тому випадку, якщо людина, що 
залізла в бункер знепритомніє. Дайте цій людині 
ремені і лінію безпеки.

5. Тренуйте команду
Перегляньте небезпеки. Огляньте процедури. 
Зрозумійте, як використовувати захисне 
обладнання. Знайте по кроках, що робити в 
надзвичайній ситуації. Потренуйтеся виконувати 

їх. Навчіть спостерігача викликати допомогу, а не 
намагатися залізти до бункера, якщо людина 
всередині знепритомніє. 

6. Закріпіть сівалку
Блокуйте колеса сівалки, щоб запобігти її руху.

7. Зруйнуйте кірки або забивання
Через верх бункера розбийте будь-який жорсткі 
поверхні на верхній частині матеріалу або 
сформовані шари в матеріалі. На такі шари дуже 
небезпечно наступати.

8. Спорожніть бункер
Дотримуйтесь інструкції, Див. “Очищення від 
сухих добрив” на стр. 106. Якщо блокування 
робить це неможливим, використайте зовнішній 
насос, щоб видалити якомога більше матеріалу 
без входження до бункера. Прокачуйте насосом 
принаймні поки якийсь матеріал не вийде через 
дверки для очистки. Залиште дверцята для 
очистки відкритим.

9. Очистіть бункер
Через верх бункера, промийте струменем під 
тиском середину бункера. Використовуйте м'який 
миючий засіб. Ретельно прополощіть.

10. Продуйте бункер повітрям
Залиште кришку бункера і дверцята для очистки 
відкритими і не починайте роботу до тих пір, поки  
вода повністю не випарується.

11. Планування роботи. Розробіть план.
Відкладіть роботу, якщо будь-який член групи, 
обладнання або інші ресурси відсутні або погода / 
освітлення не є сприятливими. Припиніть роботи і 
евакуюйте людей, якщо виникнуть які-небудь 
непередбачені ситуації. 
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Очищення від рідких добрив
При відповідній увазі до технічного обслуговування, 
очищені в кінці кожного дня, очищенні та підготовці 
до зими в кінці сезону ви можете істотно збільшити 
термін служби й надійність вашої системи внесення 
добрив. Захищайте насос, очищайте баки, фільтри, 
лінії й форсунки, і ви зможете уникнути дорогих і 
трудомістких ремонтних робіт в наступному сезоні.

Добрива, як правило, мають сильну корозійну дію на 
метали, крім нержавіючої сталі. Залишене добриво 
може засмітити компоненти системи під час 
зберігання.

Див. Рисунок 106
1. Закрийте впускний кран .

2. Підключіть збірний резервуар або насос для 
відкачування до входу .

3. Відкрийте впускний кран . Запустіть насос.

4. Коли потік матеріалу зупиниться, зупиніть насос. 
Закрийте впускний кран .

Перемістить сівалку в місце, що підходить для зливу 
матеріалу, що останнім завантажувався у бак, або 
там, де можна буде його зібрати, або в іншому місці, 
яке відповідає інструкціям по очищенню від 
постачальника хімічних речовин. Місце з доступом до 
води для промивання є ідеальним. 

5. Промийте всю систему чистою водою.

6. Зніміть торцеві ковпачки з штанг та промийте 
штанги водою. Злийте і замініть торцеві ковпачки.

7. Зніміть фільтр (  на Рисунок 45 on стр. 56) та 
злийте все з нього. Див. “Фільтр рідких добрив” 
на стр. 111 для подальшого обслуговування 
фільтра.

8. Злийте повністю зі всіх ліній і баків, щоб запобігти 
пошкодження від морозу.

9. Зніміть сопла з лінії подачі добрив. Очистіть 
жиклери.

10. Промийте насос, як вказано в інструкціях 
постачальника насосу. Заповніть насос 
антифризом і поставте заглушку.

11. Змийте все добриво, що витекло із сівалки.

Очищення баку
12. Відкрийте кришку бака. Зверніть увагу на кількість 

присутнього матеріалу. Перевірте появу наростів, 
осаду й чужорідних тіл, особливо будь-яких 
досить великих об'єктів, що забивають дренаж.

13. Зніміть кришку  і відкрийте впускний кран .

14. Промийте струменем під тиском всередині бака.

15. Коли бак чистий і залишки злиті, закрийте впускний кран .

16. Закрийте кришку бака.

L13L11
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L12

Рисунок 106
Крани для швидкого заванатження
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Можлива небезпека від сільськогосподарських хімічних 
речовин:
Уникайте контакту зі шкірою та очима. 
Використовуйте відповідне захисне обладнання згідно з 
вимогами виробника хімічної речовини. Уникайте 
тривалого вдихання хімічних випарів. Носіть респіратор, 
як вимагає виробник хімічної речовини. Деякі хімічні 
речовини викликають серйозні опіки, пошкодження 
легенів і смерть. Негайно зверніться до лікаря, якщо 
трапиться нещасний випадок. Знайте, що робити у разі 
аварії.

L13
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L13

L13

L19

L11 L13

L13
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Обслуговування системи рідких 
добрив 
При відповідній увазі до технічного обслуговування, 
очищені в кінці кожного дня, очищенні та підготовці до 
зими в кінці сезону ви можете істотно збільшити 
термін служби й надійність вашої системи внесення 
добрив. Захищайте насос, очищайте баки, фільтри, 
лінії й форсунки, і ви зможете уникнути дорогих і 
трудомістких ремонтних робіт в наступному сезоні.
Добрива, як правило, мають сильну корозійну дію на 
метали, крім нержавіючої сталі. Залишене добриво 
може засмітити компоненти системи під час 
зберігання.
1. Промийте всю систему чистою водою.
2. Зніміть торцеві кришки з штанг та промийте 

штанги водою. Злийте і замініть торцеві кришки.
3. Зніміть фільтр та злийте все з нього. Злийте 

повністю зі всіх ліній і баків, щоб запобігти 
пошкодженням від морозу.

4. Промийте насос, як вказано в інструкціях 
постачальника насосу. Заповніть насос 
антифризом і поставте заглушку.

5. Змийте все добриво, що пролилося з сівалки.

Фільтр рідких добрив
Див. Рисунок 107
Система добрива використовує фільт  в лінії, щоб 
пошкоджуючі частинки не попадали в насос. Фільтр з 
часом забивається, зменшуючи швидкість насоса. 
Плануйте очищати фільтр кілька разів за сезон. Не 
чекайте, поки норми внесення впадуть нижче 
бажаної. При використанні рідких добрив вищої 
якості очищення може знадобитися не так часто.
Розберіть й очистіть фільтр для зберігання, щоб 
запобігти злипанню.
Очищення фільтра протягом сезону
1. Закрийтк кран  перед фільтром, щоб 

зменшити розливання матеріалу.
2. Відкрутіть і зніміть нижню колбу фільтра.
3. Вимийте картридж фільтра водою, або замініть на 

новий, якщо це необхідно.
4. Встановіть картридж, колбу, а потім відкрийте кран.

Очищення фільтра в кінці сезону
1. Завантажте від 40 до 60 літрів в бак. 
2. Насос прокачає більшість завантаженого через 

систему. Якщо ви це робите, обертаючи колесо 
контактного приводу вручну, спочатку встановіть 
жиклери з найбільшим отвором і встановіть 
регулятор насоса на максимум, щоб збільшити 
потік.

3. З відкритими кранами видаліть колбу. Очистить 
фільтр і колбу.

4. Спорожніть баки та лінії. Видаліть торцеві кришки 
з штанг, щоб злити з крил залишки.

5. Встановіть фільтр і колбу.
6. Додайте 1 літр антифризу в бак. Прокачуйте 

насосом, поки бак не буде майже порожнім 
(деяка рідина залишиться в сітці).

7. Відкрийте лінію подачі перед насосом. Додайте 
антифриз і пообертайте насос, поки він не 
заповниться.

Рисунок 107
Фільтр

36198
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Можлива небезпека від хімічних речовин:
Використовуйте відповідне захисне обладнання згідно з 
вимогами виробника хімічної речовини. Уникайте 
тривалого вдихання хімічних випарів. Носіть респіратор, 
як вимагає виробник хімічної речовини. Негайно 
зверніться до лікаря, якщо трапиться нещасний випадок. 
Деякі хімічні речовини викликають серйозні опіки, 
пошкодження легенів і смерть. Уникайте контакту зі 
шкірою та очима. Знайте, що робити у разі аварії. 

Ризик пошкодження обладнання:
Не залишайте добрива або залишки в насосі. Уникайте 
потрапляння повітря в насос. Навіть на короткий термін 
зберігання, доступ повітря в нассо викликає ШВИДКУ і 
СИЛЬНУ КОРОЗІЮ. Заливайте в насос антифриз на 
зимовий період, оскіль замерзання пошкодить елементи.

L19

L18
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Обслуговування висівного апарату

Обслуговування щіток висівного апарату

Можлива небезпека від хімічних речовин:
Носіть респіратор при чистці щіток. Щітки мають 
залишки тальку і графіту, і можуть мати небезпечні 
залишки від обробки насіння.

Див. Рисунок 108
Рекомендується використовувати пилосос з 
фільтром НЕРА для чистки щіток. Миття щіток не 
рекомендується і може призвести до переплетення 
ворсинок. Не тріть їх гострими інструментами.

Перші ознаки надмірного зносу або пошкодження 
щіток, як правило, спостерігаються на моніторі 
контролю висіву або в роботі пневматичної системи.

• Якщо щітка з пучками  зношена/пошкоджена, 
збільшується кількість “двійників”, що збільшує 
норму висіву.

Потріскане насіння досить часто чіпляється до 
пучків щіток, це не є показником потреби у 
технічному обслуговуванні щіток. Просто видаліть 
таке насіння.

• Якщо розділювальні щітки  зношені/пошкоджені, 
налаштування тиску повітря може стати нестійким, 
або вимагатиме збільшення швидкості обертання 
вентилятора протягом часу.

Якщо ви виявите, що ви перевищили 
рекомендований діапазон швидкості обертання 
вентилятора, то можливо, налаштована 
пневматична система може забирати занадто 
багато повітря через витік у висівному апараті.

У важких випадках, насіння може проходити повз 
розділювальні щітки, в результаті чого норма 
висіву буде мати сплески. Якщо ви часто 
спостерігаєте насіння між розділювальними 
щітками, одна або обидві можуть потребувати 
заміни.

• Якщо щітка для скидання  зношена/пошкоджена, 
її антистатичний ефект може зникати, що може 
призвести до пропусків, оскільки невелике насіння 
не випадає з комірок, і це знижує норму висіву.

Якщо борозенки на щітці для скидання, очевидно, 
зношені, замініть щітку.

Рисунок 108
Щітки
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Заміна щіток висівного апарату
Звирніться до Каталога запчастин (411-020P), щоб 
визначити номера щіток.

Див. Рисунок 109
Заміна щітки з пучками
1. Зніміть і збережіть болти  і гайки з 

пластиковими вставками (не показані).

2. Зніміт щітку з пучками , і замініть на нову.

3. Вставте болти і закрутіть гайки із вставками. 
Ретельно затягніть кожну гайку так, щоб пластина 
не грала під головками болтів.

4. Додайте ще половину оберту гайкам. Не 
затягуйте кріплення до нормального крутного 
моменту, пластина може зламатися.

Заміна розділювальної щітки
Примітка:Не відпускайте і не знімайте будь-який з цих 

трьох болтів 5/16-18 , що утримують тримач 
щітки.

1. Вставте велику плоску викрутки в пази замків 
тримача щітки . Поверніть кожен паз за 
годинниковою стрілкою, щоб звільнити тримач 
щітки .

2. Приготуйтесь зловити щітку  (яка буде вільно 
падати). Перемістить тримач вліво і вгору, щоб 
звільнити передню кромку від нижньої шайби . 
Зніміть тримач щітки.

3. Зніміть використану розділювальну щітки з 
тримача, зрушуючи її вниз з пазів.

Див. Рисунок 110
4. Вставте нову розділювальну щітку в пази внизу 

тримача так, щоб кінець без пазів  був знизу.

Див. Рисунок 109
5. Перевірте позиціонування розділювальної щітки з 

пробним встановленням тримача щітки. Кінці 
довгої щітки мають щільно прилягати до пазів 
корпусу висівного апарату вгорі  і в нижній 
задній частині . Нижній кінець короткої щітки 
повинен щільно прилягати до нижнього 
переднього пазу корпусу . Якщо потрібно 
істотне зусилля, щоб перевстановити тримач 
щітки, розділювальна щітка, ймовірно, стоїть 
занадто високо або занадто низько. 

6. Послабте положення тримача щітки, переставте 
щітку для скидання (дивись нижче) і повторно 
встановіть на місце тримач щітки.

7. Починаючи з нижнього замка, поверніть замки  
в положення зачеплення.
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Рисунок 109
Заміна щітки
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Рисунок 110
Пази розділювальної стрічки
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Обслуговування висівного диску
Див. Рисунок 111
При зняття висівних дисків перевірте їх на знос і 
пошкодження. Якщо є який-небудь пил від насіння 
або нарости від протруювача насіння в комірках , 
або у здовж гребенів , очистіть диски і повторно 
перевірте.

Замініть диски, якщо будуть присутні:

• Задири по колу . Вони будуть пропускати повітря.

• Задири на краях або на поверхні комірок . Це 
може призвести до витоку повітря і/або негативно 
вплинути на висів.

• Тріщини більше 5 cм завждовжки на поверхні  
диска, або будь-які тріщини в перегородках або по 
краях.

• Викривлення - якщо яка-небудь частина диска не 
притискається до щітки для скидання насіння 
(стр. 81) в роботі, та замініть диск.

• Знос - якщо чистики-гребні стерлися, замініть диск. 
Якщо комірки для насіння зносилися або збільшені 
порти повітря , то замініть диск.

Очищення та зберігання висівних дисків
Використовуйте теплу або гарячу воду, м’яке мило і 
губку або м'яку щітку, щоб видалити нарости.

Якщо диски промити, дайте їм висохнути повністю до 
зберігання.

Збережіть оригінальні картонні коробки для 
зберігання дисків. В іншому випадку, зберігайте їх на 
ребрі (не опирайте на що-небудь), або складеними 
горизонтально на шпинделі, щоб виключити 
будь-який ризик появи перекосів. Будь-які залишки 
насіння на дисках можуть приваблювати шкідників. 
Повністю закривайте сухі диски для запобігання 
пошкодження гризунами.

Можлива небезпека від хімічних речовин:
Надягайте рукавички при митті дисків. Уникайте бризок. 
Не мийте диски у місцях приготування продуктів 
харчування, або де миють посуд. Насіннєві диски 
матимуть залишки тальку і графіту і можуть мати 
залишки небезпечних речовин, призначених для обробки 
насіння. Хоча диски можна мити в посудомийній машині, 
не мийте їх в приладах, яки також використовуються для 
приготування їжі або обробки харчового посуду.

Рисунок 111
Комірки і чистики диску
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Прокачування гідравліки

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

Тільки кваліфікований персонал повинен працювати з 
гідравлічною системою!

Прокачування гідравліки підйому
Зазвичай прокачування гідравліки підйому 
проводиться на заводі перед доставкою і 
прокачування потрібне лише для повного підйому і 
утримання важеля протягом однієї хвилини або поки 
всі циліндри не витягнуться повністю.
Прокачуваня гідравліки складання
Зазвичай прокачування гідравліки циліндрів 
складання проводиться на заводі перед доставкою і 
прокачування потрібне для повного складання та 
утримання важіля протягом однієї хвилини або поки 
всі циліндри не дійдуть до кінця їх ходу.

Ризик пошкодження машини:
Не складайте і розкладайте без попереднього підйому 
сівалки.
Якщо процедура складання і утримання не вирішила 
проблему, виконайте такі дії:
1. Підніміть і розкладіть сівалку.
2. Зніміть пальці всіх циліндрів складання (два по 

центру рами, по одному на колесах крил).
Див. Рисунок 112
3. Знайдіть порт рефазування на кожному циліндрі. 

Це зварний елемент на одному кінці гільзи 
циліндра. Знаходиться на штоковому кінці 
циліндрів складання бокових коліс та на кінці 
основи циліндрів складання по центру рами.

4. Обіпріть циліндри, щоб кінець циліндра був 
піднятий.

5. Повністю витягніть всі циліндри при низькому 
потоці. Утримуйте важіль одну хвилину.

6. Повністю втягніть всі циліндри при низькому 
потоці. Утримуйте важіль одну хвилину.

7. Встановіть важіль на нейтральне положення і 
вставте пальці в усі циліндри.

Таблиця моментів затягування фітингів JIC 

Ризик протиікання через надмірне затягування:
Фітинги JIC (Joint Industry Conference 37 Конус) не 
потребують великої затяжки. Перетягування викликає 
протікання. Фітинги JIC і ORB (O-Ring Boss) не 
потребують ущільнення.

Ризик забруднення системи:
Завжди використовуйте трубний герметик при заміні 
фітингів з трубною різьбою NPT (National Pipe Thread, 
конічна різьба). Щоб уникнути розтріскування 
гідравлічних фітингів через перетягування, і щоб 
фрагменти стрічки не засмічували фільтри, не 
використовуйте герметичні стрічки.

Примітка:Прокачуйте гідраліку тільки на фітингах JIC і 
NPT. Ніколи не прокачуйте на швидкороз’ємних 
фітингах QD. Уникайте прокачування фітингів 
ORB.

Розмір Фунт-фут Н-м
716-20 11-12 15-16
12-20 15-16 20-22
916-18 18-20 24-28
34-16 38-42 52-58
78-14 57-62 77-85
1116-12 79-87 108-119

Рисунок 112
Порт рефазування циліндрів
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Прокачування гідравліки маркерів
Для вірного складання, гідравліка маркера повинна 
бути без повітря. Якщо маркери складаються 
в'ялими, нерівними рухами, виконайте наступні кроки.

Переконайтеся, що резервуар гідросистеми трактора 
заповнений.

1. Встановіть перемикач на роботу маркера.  

2. Опустіть обидва маркери в робоче положення, 
звільніть JIC фітинги гідравлічних шлангів біля 
штоків і основи циліндрів маркерів. При 
необхідності, звільніть фітинги на задній стороні 
клапана послідовності.

3. Трактор працює на холостому ходу, включіть 
гідравлічний важіль трактора, щоб олива почала 
просочуватися навколо послаблених фітингів. 
Затягніть той фітинг, де з’явилася олива.

4. Відновіть роботу гідравлічного вежеля трактора, 
поки масло не почне витікати навколо іншого 
послабленого фітинга. Затягніть цей фітинг. 
Повторіть процес, поки всі ослаблені фітинги не 
будуть прокачані і затягнуті. 

Обслуговування маркерів
Див. Рисунок 113
Важіль маркера приєднаний до основи зрізним 
болтом 12-13х212 дюйма клас 5. Якщо зрізний 
болт зламався, замініть його деталлю Great Plains  
802-130C або відповідним.

Примітка:Заміна зрізного болт на болт нижчого класу 
може призвести до появи небажаного зрізання.

Ризик пошкодження обладнання:
Заміна зрізного болта на болт більшого класу може 
призвести до пошкодження маркера. Заміна зрізного 
болт на болт нижчого класу може призвести до появи 
небажаного зрізання.

Примітка:Якщо болт ідентичний класу 5 не присутній, 
тимчасово замініть метричним болтом M12 × 
1,5 64 мм довжиною, клас 8,8 з гайкою.

Якщо кришка чи сальник ступиці диска маркера 
пошкоджена або відсутня, розберіть і очистіть вузол. 
Додайте мастило і встановіть нове ущільнення або 
кришку.

Небезпека роздавлювання і гострих об’єктів:
Ніколи не дозволяйте нікому стояти біля сівалки при 
складанні або розкладанні маркера. Ви можете 
отримати травму, якщо будете захоплені або вдарені 
маркером при його складанні або розкладанні. Маркери 
можуть швидко і несподівано впасти, якщо відмовить 
гідравлічна система. 

Рисунок 113
Зрізний болт маркера
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Обслуговування ланцюгів
Оглядайте і змащуйте ланцюги регулярно. 
Провисання нових ланцюгів збільшується протягом 
перших кількох годин роботи завдяки усадці.

Див. також “Схема ланцюгів” на стр. 147.

Провисання ланцюгів
Перевірте провисання на фіксованих натяжних 
роликах протягом перших 8 годин роботи і затягніть 
натяжний ролик в міру необхідності. Щосезонно 
перевіряйте провисання на підпружинених натяжних 
роликах.

Див. Рисунок 114, який, для більшої наочності, сильно 
перебільшує слабину і опускає натяжний ролик.
1. Виміряйте проміжок  для допустимого 

провисання:
Знайдіть найдовший проміжок кожного ланцюга 
(зазвичай проміжок, який не проходить через 
натяжні ролики).

2. Визначіть ідеальне провисання:
Довгі ланцюги (більше 91 cм):
2,1 cм на метр

Вертикальні короткі:
2,1 cм на метр

Горизонтальні короткі:
4,2 cм на метр.

3. Виміряйте поточне провисання :
Діючи під прямим кутом до проміжку ланцюга в 
центрі проміжку, відведіть ланцюг в обидва 
напрямки. Провисання - це відстань між крайніми 
точками руху.

4. Відрегулюйте натяжний ролик для досягнення 
ідеального провисання.

Застібка ланцюга
Всякий раз при встановленні ланцюга, 
переконайтеся, що застібка орієнтована правильно.

Див. Рисунок 115 (стрілка показує напрям ланцюга)
Встановлюйте застібку з відкритим кінцем, 
направленим проти напрямку руху ланцюга (показано 
сірими стрілками на схемах руху ланцюга).

Рисунок 114
Вимірювання провисання ланцюга
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Рисунок 115
Орієнтація застібки ланцюга
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Розділювачі і чистики
Примітка:Використовуються на сошниках всіх серій.

Див. Рисунок 116
1. Зніміть бокові колеса глибини з важелів, щоб 

добратися до дисків та чистиків. 

2. При піднятій секції перевірте розділювач  на 
зношеність. Замініть, якщо його ширина 13 мм 
або менше. Щоб замінити, зніміть диски , 
вибийте штифти , і встановіть новий 
розділювач.

3. При встановленні дисків, помістіть дві шайби  
під диск на кожному диску. Затягніть болти. 

4. Перевірте величину контакту дисків і налаштуйте 
кількість шайб в міру необхідності. Зберігайте 
додаткові шайби на зовнішній стороні диска. Див. 
“Зона контакту дисків сошника” на стр. 76.

5. Переконайтесь, що чистики  прилягають до 
дисків, і щоб видаляти бруд з них. Підігніть 
чистики, щоб прилягали до диска. Після кожних 
80 га роботи перевіряйте чистики на зношеність і 
для регулювання. Замініть чистики при 
необхідності.

Бокові колеса сошника
Див. Рисунок 117

1. Підніміть бокове колесо сошника від землі. 
Перемістіть шину всередину і назовні, щоб 
перевірити на люфт. Перевірте стан підшипника, 
обертаючи колесо. Якщо підшипники обертається 
грубо, перевірте і при необхідності замініть.  

2. Бокові колеса налаштовані на заводі. У зв'язку з 
нормальним зносом, можливо знадобиться 
налаштувати їх, щоб колеса залишались близько 
до диску. Щоб запобігти забиванню, відпустіть  
болт  і перемістіть важіль всередину, щоб 
встановити контакт між колесом і диском. Якщо 
потрібно більше регулювання, перейдіть до 
пункту 3.

3. Зніміть болт  і колесо . Видаліть шайби  з 
внутрішньої сторони колеса  і поставте їх на 
зовнішню сторону. Завжди ставте зняті шайби з 
середини назовні. Встановлене колесо повинно 
вільно обертатися і не ударяти важіль на 
поворотах. Не додавайте більше шайб, ніж 
потрібно.

4. Зніміть важіль  із сошника. Видаліть втулки  з 
гільзи  і перевірте на зношеність. За 
необхідності замініть.

5. При  установці бокового колеса глибини, 
сумістить ексцентрик  з вирізом у втулці. 
Вставте болт і затягніть.

6. Відрегулюйте бокове колесо глибини. див. 
“Регулювання бокових коліс” на стр. 77.

Примітка:Під зношиними дисками, можливо, вам 
знадобиться менше шайб.

Рисунок 116: 25AP
Розділювач і чистики
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Примітка:Для розділювача нормально мати деяку 
нещільність в тримачі і між дисками. Слабина 
необхідна для правильної роботи.
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Небезпека гострих об’єктів:
Будьте обережними при роботі в цій зоні. Краї дисків 
гострі.

Рисунок 117
Шайби бокового колеса глибини
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Заміна заспокоювача насіння
Див. Рисунок 118
Щоб замінити заспокоювач насіння , викорстовуйте 
тонкогубці або аналогічний інструмент, щоб захопити 
T-подібну вершину. Потягніть вгору, щоб витягти 
заспокоювач з металевої скоби .

Вставте новий заспокоювач  в металеву скобу  до 
клацання, щоб вона стала на місце з T-подібною 
вершиною на верху скоби.

Обслуговування маркерів (Опція)
Див. також:
“Робота маркерів” на стр. 61,
“Зміна довжини маркера” на стр. 162, і
“Налаштування маркерів” на стр. 68.

Заміна зрізного болта маркера

Див. Рисунок 119
Якщо маркер потрапляє на перешкоду, в такому 
випадку зрізається зрізний болт , маркер 
повертається на другому болті назад (не видно на 
рисунку).

Зрізний болт,
5/16-18  х 112 дюймів клас 5,

Great Plains кат. номер 802-012C, плюс
516-18 зажата гайка, Great Plains кат. номер 

803-011C.

Примітка:Якщо болт ідентичного класу 5 не присутній, 
тимчасово замініть метричним болтом M12 × 
1,5 64 мм довжиною, клас 8,8 з гайкою.

Встановіть зрізний болт для заміни на вертикальній 
поверхні на стороні, протилежній поворотному болту. 
Не використовуйте болт більшого класу, на ньому 
маркер зависне, що може призвести до пошкодження 
машини. Не використовуйте болт нижчого класу, це 
може призвести до появи небажаного зрізання.

Кришка ступиці диска маркера
Якщо кришка ступиці диска маркера або ущільнення 
пошкоджені або відсутні, розберіть і очистіть вузол. 
Додайте мастило й встановіть нове ущільнення або 
кришку для мастила.

Рисунок 118
Заспокоювач насіння
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Рисунок 119
Зрізний болт маркера
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Змащування

Суміш для змащування насіння

16 бункерів

Див. “Завантаження насіння” на стр. 36.

Вісь циліндра поворотного колеса  

1 маслянка з кожного краю циліндра;
4 всьогоl

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Втулки бокових коліс сошника

По ободва боки кожного сошника (2 на сошника)

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

На бункер

50Універсальний спрей 
для змащування

34208

Універсальне 
мастило

Універсальна
олива

Перевірка

Інтервали (години
експлуатації) коли
необхідне 
обслуговування

Рисунок 120
Суміш для змащування насіння

34710

8

36257

8

21960
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Вісь кронштейна поворотного колеса

1 маслянка з кожного краю;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісі маркерів 

1 маслянка на маркер;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісі маркерів 

1 маслянка на маркер;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

8

36256

8

34556

8

34453
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Вісі паралелограмного кріплення

4 маслянки на кріплення;
8 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісі крил 

Вертикальна і горизонтальна вісі. 2 маслянки на 
крило;
4 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісь циліндрів підйому дишла 

Позаду внизу дишла;
1 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісь кронштейна циліндрів підйому дишла 

4 маслянки

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

8

34420

8

36183

8

34558

8

36282
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Поворотна вісь рами і дишла

1 маслянка

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Ролик дишла 

1 маслянка

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Підшипник насоса (Опція)

1 маслянка на вісь;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Скористайтесь інструкціє для насоса JohnBlue, щоб 
провести обслуговування.

Колінчатий вал насоса (Oпція)

2 отвори для інспекції/заповнення

Тип змащувального матеріалу: SAE 90 EP 
Трансмісійна олива
Кількість: 0,237 л

Скористайтесь інструкціє для насоса JohnBlue, щоб 
провести обслуговування.

8

36257

8

34559

10

29990

10

29990
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Ступиця колтера  (Опція)

1 маслянка на колтер,
Від 16 до 24 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Небезпека пошкодження обладнання:
Щоб уникнути пошкодження сальника, не нагнітайте 
мастило з виликим зусиллям.

Вісь колтера (Oпція)

Блок для змащування:
1 маслянка на колтер,
Від 16 до 24 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

Вісь поворотного колеса  

1 маслянка на колесо;
2 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи мастила

10

36243

20

36243

50

34550
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Ступиця привідного колеса

1 маслянка на кожен корпус підшипника;
6 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: До появи опору

Щосезонно повністю замінюйте мастило.

Ланцюги контактного приводу насіння 

5 ланцюгів на кожному контактному приводі;
10 всього

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Покрити повністю

Примітка:Змащуйте завжди перед ймовірнюстю 
потрапляння вологи, і перед постановкою на 
зберігання в кінці сезону.

Ланцюги контактного приводу добрив 

2 ланцюги всього

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Покрити повністю

Примітка:Змащуйте завжди перед ймовірнюстю 
потрапляння вологи, і перед постановкою на 
зберігання в кінці сезону.

50

34684

За потреби

34560

За потреби

34440
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Ланцюги варіатора  (Опція)

3 ланцюги

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Покрити повністю

Примітка:Змащуйте завжди перед ймовірнюстю 
потрапляння вологи, і перед постановкою на 
зберігання в кінці сезону.

Ланцюги контактного приводу насоса 

2 ланцюги

Тип змащувального матеріалу: Спрей для ланцюгів
Кількість: Покрити повністю

Примітка:Змащуйте завжди перед ймовірнюстю 
потрапляння вологи, і перед постановкою на 
зберігання в кінці сезону.

Підшипники основних транспортних 
коліс 

2 підшипника з кожної сторони;
4 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: Замініть повністю

За потреби

34423

За потреби

36247

Щосезонно

34492
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Підшипнки опорних коліс

2 підшипника з кожної сторони;
4 всього

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: Замініть повністю

Ступиця диска маркера 

4 підшипники; 2 на кожен маркер

Тип змащувального матеріалу: Мастило
Кількість: Замініть повністю

Щосезонно

Щосезонно

34420

25018
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Суміш для змащування насіння

Висівні апарати Air-Pro® (всі види насіння)
Ezee Glide Plus суміш тальку і графіту

821-069C відро, 19 літрів

Суміш для змащування Ezee Glide Plus
Щоб підвищити ефективність роботи системи висіву 
Great Plains, обов’язково використовуйте суміш “Ezee 
Glide Plus”. “Ezee Glide Plus” суміш тальку з графітом 
обов’язкова для всіх типів насіння, особливо 
оброблених протруювачем або інокулянтом. 
Необхідно ретельно перемішувати насіння і суміш.

Рекомендації з використання:
Для чистого насіння окрім  сорго, бавовни і 
соняшника розсипте 1/4 чашки (60 мл) суміші Ezee 
Glide Plus на 35 літрів насіння.

Для сорго, бавовни і соняшника  використовуйте 
12 чашки (120 мл) або більше на 35 літрів насіння.

Цю норму можна корегувати так, щоб все насіння 
було покрите сумішшю але її надлишок не збирався 
на дні бункера.

Для насіння з надлишковою кількістю протруювача, 
або сівби при вологих умовах, збільшіть норму для 
рівномірної роботи висівних апаратів. 

Небезпека подразнення і хронічного впливу:
Надягайте рукавиці. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
руки або інші частини тіла для перемішування насіння з 
сумішшю. Надягайте респіратор  під час завантаження і 
перемішування. Намагайтесь не вдигати пил від суміші. . 
За великої концентрації може спричиняти подразення 
очей і шкіри. Як і з всіма мінеральнимиречовинами, 
мінімізуйте утворення пилу під час очистки . 
Довготривеле вдихання пилу може призвести до важких 
пошкоджень легень. Продукт може стати слизьким коли 
вологий.

29248
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Опції і додаткове обладнання

Жиклери для рідких добрив
В комплекті стандартно йдуть жиклери 28, 34 і 48. 
Щоб замовити додаткові жиклери, використовуйте 
таблицю нижче. Замовляйте один жиклер на ряд.

Регульовані сопла
Ці  регульовані сопла  замінюють стандартні сопла із 
жиклерами. Вони підтримують зворотній тиск в 
широкому діапазоні норм. Це дозволяє уникнути 
заміни жиклерів, і змінювати норму під час внесення.

Замовте 829-143C (ЗЕЛ/ЖОВ) для повної норми.
Сопла для 1/2 норми (829-144C, СИН) зазвичай не 
використовуються на просапних сівалках.

SprayTarget рекомендує сітку для фільтра 50 меш, її 
каталожний номер в Great Plains LST-1550.

Аплікатор для високої норми
Аплікатор дозволяє вносити добрива трохи збоку від 
ряду за прикочувальними колесами. Аплікатор має 
лівостороннє і правосторонє виконання, для 
використання на здвоєних рядах. Замовляте один 
аплікатор на ряд.  

Розмір 
жиклера

Кат. номер
Діаметр 
отвору

Плоша 
отвору

20 832-052С 0,51 мм 0,20 мм2

28*

*. Жиклери, які входять в стандартний комплект,  
перевірте ваш комплект перед замовленням.

832-056С 0,71 мм 0,40 мм2

34* 832-053С 0,86 мм 0,59 мм2

48* 832-054С 1,22 мм 1,17 мм2

59 832-057С 1,50 мм 1,76 мм2

80 832-055С 2,03 мм 3,24 мм2

98 832-059С 2,49 мм 4,87 мм2
29984

Опис Колір
Кат.

Номер

СОПЛО ВИСОКОЇ НОРМИ ЗЕЛ/ЖОВ 829-143C

СОПЛО ЗВИЧАЙНЕ СИН 829-144C

34951

Варіант виконання Кат. Номер

Комплект аплікатора для добрив, 
правий 204-131A

Комплект аплікатора для добрив, 
лівий 204-132A 27174
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Комплект насоса на ВВП 
Для тракторів з недостаньою кількістю гідравлічних 
виходів і величиною гідравлічного потоку, доступний 
комплект, щоб управляти вентилятором або 
гідромотором приводу, за допомогою ВВП трактора.

Для роботи ВВП на 1000 об/хв потрібно:
134 дюйма (44,5 мм) вал з 20 шліцами, або
138 дюйма (35 мм) вал з 21 шліцом.

Замовте один комплект і одну муфту. 

Робота і встановлення комплекту описані в інструкції 
411-015M, котра міститься в комплекті.

Маркери
Маркери стандартно встановлені на сівалку із заводу, 
але за вимогою можуть бути зняті, якщо сівалка буде 
використовуватись із системою GPS.

Маркери не розроблені для самостійного 
встановлення. Якщо під час сівби будуть необхідні 
маркери, не видаляйте їх при початковому 
замовленні сівалки.

Для використання дивіться:
“Робота маркерів” на стр. 61, і
“Налаштування маркерів” на стр. 68.

Комплекти і муфти Кат. номер

Комплект на ВВП для YP16 
Для моделі 1625AHD 411-147A

Комплект на ВВП для YP16
Для моделі 1625AHL 411-138A

1 3/4-20 PTO COUPLER 826-777C

1 3/8-21 PTO COUPLER 826-778C

858-004C

Read Owner’s Manual BEFORE operating machine.

Keep tractor at IDLING SPEED and slowly engage PTO

to prevent damage to Hydraulic Motor

Keep Radiator clean and free of foreign matter to

prevent overheating.

Do NOT operate with hydraulic oil at or above 180°F.

HOT FLUID HAZARD

WARNING

858-029C

CAPACITY = 13.5 U.S. GALS

USE ANY HIGH QUALITY MINERAL BASED

HYDRAULIC FLUID WITH A VISCOSITY RATING

OF 10W-30. OIL MUST BE CLEAN AND FREE

FROM DIRT OR CONTAMINANT PARTICLES TO

PREVENT DAMAGE TO PUMP AND MOTOR.

REPLACE FILTER ELEMENT AFTER EVERY

150 OPERATING HOURS OR 2 YEARS SERVICE.

LEVEL TOOLBAR BEFORE CHEKING OIL LEVEL

OIL FILL LINE

818-240C Rev. A

To avoid Injury or

Machine Damage:

·Operate only with

1000 rpm PTO

CAUTION

858-005C

All driveline guards, tractor

and equipment shields in place

PTO pump assembly securely

attached with torque arm and chain

ROTATING DRIVELINE -

CONTACT CAN CAUSE DEATH

KEEP AWAY!

DO NOT OPERATE WITHOUT-

DANGER

36356
34841

22929
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Додаткове обладнання з 
кріпленням на раму

Колтери з кріпленням на раму (FMC)
Колтери з кріпленням на раму незалежні від колтерів 
з кріпленням на сошник. На сівалці можуть 
встановлюватись обидва або ж якийсь один. Колтери 
з кріпленням на раму мають конфігурацію зонального 
колтера, і зміщені відносно сошника.

Колтер для рідких добрив (Турбо-диск 50,8 см)

Колтер для сухих добрив (Турбо-диск 50,8 см)

Турбо-диски

Колтер для рідких 
добрив

Опція Кат. Номер

12 рядів (або 24 Twin) (40) 417-452A

16 рядів (або 32 Twin) (40) 417-456A

24 ряди (40) 417-348A

31 ряд (40) 417-347A

Колтер для сухих 
добрив  

Опція Кат. Номер

12 рядів (або 24 Twin) (40) 417-356A

16 рядів (або 32 Twin) (40) 417-351A

24 ряди (40) 417-349A

Опис Кат. Номер

50,8 см (20 дюймів) Турбо-диск 820-180C

36245

1

2

34744

1

2
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Додаткове обладнання на сошник 

Колтер з кріпленням на сошник (UMC)
Колтери з кріпленням на сошник, з турбо-дисками 
38 см доступні як опція на всіх моделях 1625AH. 
Комплект для Twin Row і міжряддя 50 см або менше, 
містять ліве і праве кріплення для забезпечення 
відповідної відстані між ними.

UMC, Турбо-диски, без очищувача ряду

UMC, Рифлені диски, без очищувача ряду

Кріплення для колтерів підготовлені для встановлення очищувачів ряду (стр. 133).

Диски колтерів
Для заміни дисків, замовляйте один на ряд:

Для роботи, див.:
“Налаштування колтера з кріпленням на сошник” 
на стр. 74.

Опис Кат. Номер

12 рядів 207-263A

16 рядів 207-261A

24 ряди 207-260A

24 Twin Row 207-264A

31 ряд 207-259A

32 Twin Row 207-262A

Опис Кат. Номер

12 рядів 207-269A

16 рядів 207-267A

24 ряди 207-266A

24 Twin Row 207-262A

31 ряд 207-265A

32 Twin Row 207-268A

Диски 38 см Кат. Номер

Турбо, 38 см (20 хвиль) 820-327C

Рифлений, 38 см (50 хвиль) 820-331C

36238

25299
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Очищувач ряду (UMRC)
Опційний очищувач ряду Martin (UMRC) 
встановлюється на теж кріплення, що і Колтер з 
кріпленням на сошник (UMC). Очищувачі ряду можуть 
встановлюватись як із колтерами так і без них.

На сівалки із вузьким і Twin-Row міжряддям 
встановлюються очищувачі з лівим і правим 
кріпленням на відповідно ліве і праве кріплення 
колтера.

З кріплення на колтер (необхідний колтер, 
стр. 132):

На окремому кріпленні (містить кріплення, без 
колтера):

Для роботи, див:
“Налаштування очищувача ряду” на стр. 73.

Комплект очищувачів ряду з 
кріпленням на колтер

Кат. Номер

12 рядів 207-275A

16 рядів 207-273A

24 ряди 207-272A

24 Twin Row 207-276A

31 ряд 207-271A

32 Twin Row 207-274A

Комплект очищувачів ряду з 
окремим кріпленням

Номер для 
замовлення

12 рядів 207-281A

16 рядів 207-279A

24 ряди 207-278A

24 Twin Row 207-282A

31 ряд 207-277A

32 Twin Row 207-280A

36237
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Висівні диски
На висівні апарати Air-Pro® можна встановлювати 
висівні диски для різних культур, а також плоский 
диск для заглушування рядів. Ви можите замовити:

Внутрішній чистик дисків сошника
Під час сівби у вологий або липкий грунт, цей чистик 
дозволяє уникнути забивання, котре може погіршити 
роботу сошника.

Цей чистик не можна використовувати із 
встановленим ущільнювачем насіння Seed-Lok®. 
Його можна використовувати в поєднанні з 
заспокоювачем або ущільнювачем насіння Keeton®.

Див. стр. 164 для правильного встановлення. 
Підпружинений карбідний чистик не потребує ніяких 
налаштувань.

Висівні диски
Кат. 

номер

Кукурудза, 024 комірки (велика, плоска) 817-836C

Кукурудза, 024 комірки (велика, кругла) 817-794C

Кукурудза, 024 комірки (мала, кругла 
або плоска) 817-795C

Кукурудза, 040 комірок (велика, плоска) 817-838C

Кукурудза, 040 комірок (велика, кругла) 817-796C

Кукурудза, 040 комірок (мала, кругла 
або плоска) 817-797C

Бавовна, 060 комірок 817-857C

Сорго, 065 комірок 817-849C

Сорго, 130 комірок 817-800C

Соя, 084 комірки 817-798C

Соя, 168 комірки 403-551D

Соняшник, 024 комірки 817-851C

29594

Див. “Встановлення і регулювання висівного 
апарату” на стр. 79.

Висівний диск
Кат. 

Номер

Пустий, 000 комірок 817-841C

Опис
Кат.

Номер

Внутрішній чистик на сошник серії 25 122-278S

29185
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Чистики бокових коліс глибини
Під час сівби у вологий або липкий грунт, ці чистики 
дозволяють уникнути налипання, що можи призвести 
зменшення глибини сівби.

Замовляйте один на колесо (2 на сошник).

Чистик встановлюється знизу позаду важіля колеса, 
використовуючи існуючий болт з гровером і гайеою. 
Поздовжній проріз в чистику достатньої довжини, щоб 
не впиратись в нижню маслянку, і дає можливість 
регулювати його при зношуванні.

Для роботи, див.:
“Налаштування чистиків бокових коліс” на стр. 78.

Палець для блокування рядів
Якщо ряди, не використовуються, ви можете 
заблокувати їх, для зменшення зносу робочих 
органів. На сівалках з міжряддям тwin-row, 
стандартно є палець на задньому ряді. Для заміни 
пальців, або зміни кількості робочих рядів, 
замовляйте один наряд, який потрібно заблокувати.  

Див. “Відключення ряду” на стр. 83.

Щітка для насіннєпроводів
Щійте йде в комплекті із сівалкою. Замовте щітку для 
заміни або додаткову за наступним каталожним 
номеро. .

Див. “Очищення насіннєвої трубки” на стр. 104.

Чистик колеса Кат. номер

Чистик на колесо 6,3 см 404-823A

Чистик на колесо 7,6 см 404-824A

Чистик на колесо 10,1 см 404-825A

25298

Опис Кат. Номер

Палець .63X5.75 USBL W/PIN 805-435C 27226

Опис
Номер для 

замовлення

 Щітка для очистки насіннєпроводів 891-259C
34089



136 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Ущільнювачі насіння
Ущільнювачі насіння доступні як опція, і можуть бути 
таких видів: 

• Пластиковий язичок (завжди встановлений)

• Seed-Lok®

• Keeton®

Ущільнювач Seed-Lok® або Keeton® можуть бути 
додатково встановлені (але не одночасно). Для 
роботи див.:
“Налаштування ущільнювача насіння” на стр. 85.

Ущільнювач насіння Seed-Lok® 
Замовте один комплект на сошник. 

Ущілюнювач насіння Keeton® 
Замовте один комплект на сошник.

Прикочувальні колеса
Прикочувальні колеса доступні для замовлення на 
сівалки 1625AH. Виберіть одні з 5 варіантів:

For operations, див. “Налаштування 
прикочувальних коліс” на стр. 86.

Опис Кат. номер

Ущільнювач насіння Seed-Lok® 
комплект на один сошник 404-093K

Опис Кат. номер

Ущільнювач Keeton® 890-840C

25293

20327

Опис Опції

Литі регульовані (05), (06), (19), (20)

Литі зміщені (07), (08), (21), (22)

114х13.5 Клиновидні (03), (17), (18)

1х12 Клиновидні (04), (15), (16), (25), (26)

Пальчаті (містять ланцюг, 
не показано) (09), (10), (23), (24)

Литі зміщені

114х13 Клиновидні

Литі регульовані Пальчаті

1х12 Клиновидні

34480, 
34479, 
34478, 
34477, 
34481



Great Plains Manufacturing, Inc. 137

2015-02-05 411-020M-UKR

Копмлект лопастей на привідне 
колесо
Цей комплект містить 20 лопастей і стопорних 
штифтів, якими оснащують привідне колесо 
контактного приводу. Лопасті збільшують площу 
контакту опорних зубів, це дозволяє уникнути  
пробуксовування і забезпечити рівномірне обертання.

Замовте три комплекти, щоб обладанати два 
привідних колеса висіву насіння і одне для добрив.

Суміш для змащування насіння
Суміш Ezee Glide Plus необхідно використовувати з 
усіма тип насіння.  

Для правильного застосування, див. “Завантаження 
матеріалів” на стр. 35.

Опис Кат. Номер

Комплект з 20 лопастей на 
привідне колесо 417-346A

36259

Опис Кат. Номер

Ezee Glide Plus суміш тальку і 
графіту   (19 літрів) 821-069C

Рисунок 121
Суміш для змащування

29248
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Додаток A - Довідкова інформація

Специфікації та об’єми

Моделі з сухими добривами
Метрична конфігурація

1625AHD-
1670

1625AHD-
1675

Кількість рядів 16

Міжряддя 70 см 75 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1120 см 1200 см

Об’єм насіння 960 л

Об’єм добрив 3500 л

Транспортна ширина 3,99 см

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 185-215 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

8600 кг

Маса
(максимальна, повна)

15600 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі з сухими добривами
 Конфігурація

1625AHD-
1236

1625AHD-
1630

1625AHD-
1636

1625AHD-
2420

Кількість рядів 12 16 24

Міжряддя 91,4 см 76,2 см 91,4 см 50,8 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1097,3 см 1219,2 см 1463,0 см 1219,2 см

Об’єм насіння 720 л 960 л 1440 л

Об’єм добрив 3500 л

Транспортна ширина 3,99 м

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 165-190 к.с. 185-215 к.с. 230-270 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

8300 кг 8600 кг 9200 кг

Маса
(максимальна, повна)

14700 кг 15600 кг 17300 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі Twin-Row з сухими
добривами

Метрична конфігурація
1625AHD-

32TR70
1625AHD-

32TR75

Кількість рядів 32 здвоєні (16 пар)

Міжряддя 70 см 75 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1120 см 1200 см

Об’єм насіння 1920 л

Об’єм добрив 3500 л

Транспортна ширина 3,99 см

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 205-240 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

9800 кг

Маса
(максимальна, повна)

19000 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі Twin-Row з сухими
добривами

 Конфігурація
1625AHD-

24TR36
1625AHD-

32TR30
1625AHD-

32TR36

Кількість рядів 24 здвоєні (12 пар) 32 здвоєні (16 пар)

Міжряддя 91,4 см 76,2 см 91,4 см

Робоча ширина 12,29 м 14,50 м

Ширина захвату 1097,3 см 1219,2 см 1463,0 см

Об’єм насіння 1440 л 1920 л

Об’єм добрив 3500 л

Транспортна ширина 3,99 м

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м 14,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 230-270 к.с. 275-320 к.с. 290-340 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

9200 кг 9800 кг 10200 кг

Маса
(максимальна, повна)

17300 кг 19000 кг 19400 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі з рідкими добривами
Метрична конфігурація

1625AHL-
1670

1625AHL-
1675

Кількість рядів 16

Міжряддя 70 см 75 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1120 см 1200 см

Об’єм насіння 960 л

Об’єм добрив 2800 л

Транспортна ширина 3,99 см

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 185-215 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

8800 кг

Маса
(максимальна, повна)

15800 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі з рідкими добривами
 Конфігурація

1625AHL-
1236

1625AHL-
1630

1625AHL-
1636

1625AHL-
2420

1625AHL-
3115

Кількість рядів 12 16 24

Міжряддя 91,4 см 76,2 см 91,4 см 50,8 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1097,3 см 1219,2 см 1463,0 см 1219,2 см

Об’єм насіння 720 л 960 л 1440 л

Об’єм добрив 2800 л

Транспортна ширина 3,99 м

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 165-190 к.с. 185-215 к.с. 230-270 к.с. 270-315 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

8500 кг 8800 кг 9400 кг 9900 кг

Маса
(максимальна, повна)

14900 кг 15800 кг 17500 кг 19000 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі Twin-Row з рідкими
добривами

Метрична конфігурація
1625AHL-
32TR70

1625AHL-
32TR75

Кількість рядів 32 здвоєні (16 пар)

Міжряддя 70 см 75 см

Робоча ширина 12,29 м

Ширина захвату 1120 см 1200 см

Об’єм насіння 1920 л

Об’єм добрив 2800 л

Транспортна ширина 3,99 см

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 205-240 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

10000 кг

Маса
(максимальна, повна)

19200 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Моделі Twin-Row з рідкими
добривами

 Конфігурація
1625AHD-

24TR36
1625AHD-

32TR30
1625AHD-

32TR36

Кількість рядів 24 здвоєні (12 пар) 32 здвоєні (16 пар)

Міжряддя 91,4 см 76,2 см 91,4 см

Робоча ширина 12,29 м 14,50 м

Ширина захвату 1097,3 см 1219,2 см 1463,0 см

Об’єм насіння 1440 л 1920 л

Об’єм добрив 2800 л

Транспортна ширина 3,99 м

Робоча довжина 10,34 м

Транспортна довжина 13,94 м 14,94 м

Робоча висота 318 см

Транспортна висота 381 см

Кліренс 56 см

Мінімальна потужність трактора 230-270 к.с. 275-320 к.с. 290-340 к.с.

Навіска 3-ох точкова категорії ІІІ або категорії ІV Вузька

Кількість гідравлічних виходів З виходи, гідравліка із закритим центром

Продуктивність гідравлічної системи 155 бар при потоці 95 л/хв 

Маса
(мінімальна, пуста)

9400 кг 10000 кг 10400 кг

Маса
(максимальна, повна)

17500 кг 19200 кг 19600 кг

Транспортні шини 380/90R46

Шини поворотних коліс крил 15-19.5 NHS 12 Ply Skid Steer

Зусилля притискання сошника 140-245 кг

Хід сошника 25 см

Межі робочої глибини сошника 0-10,2 см з кроком 6,4 мм
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Таблиця моментів затягування

Таблиця тиску в шинах

Розмір шин Тиск Гарантійна інформація для шин

18.4R42 3* R1 
(380/90R46) Транспортні

3,4 барk
(49 psi)

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.

15-19.5 12-Ply NHS Skid 
Steer поворотні колеса

4,1 бар
(60 psi)

Виробник
Titan

Goodyear
Firestone

Веб-сайт
www.titan-intl.com

Now: www.titan-intl.com
www.firestoneag.com

94 6

25199m

2 G 5 G 8 C
a b c

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

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

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

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

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

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

11⁄4-12 750 1680 2730

13⁄8-6 890 1990 3230
a.

13⁄8-12 1010 2270 3680
b.

11⁄2-6 1180 2640 4290

11⁄2-12 1330 2970 4820

c.

5. 8 8. 8 10. 9

25199

d

5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160 d.

980 2190 3560

3 5 7

Ідентифікація голівок болтів Ідентифікація голівок болтів
Розмір
болта

Розмір
болта

дюйм -
крок різьби

мм Х крок 
різьби

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

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

дюйм-крок різьби = номінальний діаметр різьби в дюймах – витків 
різьби на дюйм 
Н-м = ньютон-метр
мм x крок різьби = номінальний діаметр різьби в мм x крок різьби 
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Схема ланцюгів

Привідні ланцюги висівних апаратів

Зірочки діапазону:
15T, 18T, 20T, 30T, 30T, 
36T, 60T

Зірочки приводу:
17T, 19T, 23T, 23T, 24T, 
25T, 26T, 27T, 28T

A

B

C

D

30T

18T

166P66P

66P

C

A

26T

24T

122P

B D
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Ланцюги контактного приводу сухих добрив (Опція)

86P

170P

30T

18T

25T
32T
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Ланцюги приводу висівного апарату сухих добрив (Опція)

166P

28T

25T

15T

78P

151P

15T

20T

15T
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Ланцюги приводу рідких добрив  (Опція)

Ланцюги приводу висівного апарату сошника 25AH 

25AH: Привід висівного апарату (Передній сошник)
 Немає ролика

 на кріпленні.
 верх ланцюга проходить через один ролик на стійці
 переконайтесь у встановленні пружини натяжника

25AH: Привід висівного апарату (Задній сошник)
 переконайтесь у встановленні пружини натяжника

 верх ланцюга проходить через 2 ролики на кріпленні
 верх ланцюга проходить через 2 ролики на стійці

122P

15T

 
Зірочки діапазону:
47T, 15TA B

A

B

30T

15T

136P

1

2

0

29619

19T

94P
12T

4 3

2

29621

19T

148P
12T

0

1

2

2

3

4
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Додаток B - Постачання

Правила безпеки перед поставкою 
Всі працівники мають передивитись розділ “Важлива 
інформація з техніки безпеки”на стр. 1.

Не здійснюйте будь-яке збірання в той час як 
сівалка знаходиться на трейлері.

Необхідні інструменти
• Каталог запчастин (411-020P)

• два або більше робітників

• трактор або буксир з причіпним пристроєм 
сумісним із сівалкою

• підйомник (вилковий навантажувач або кран), 
здатний підняти важіль маркера довжиною 3,8 м. 
Важіль може бути більшою 3,7 м в довжину і 
важити до 135 кг.

• рохла або інший мобільний підйомний пристрій на 
невелику висоту з потужністю не менше 152 кг.

• невеликий домкрат

• драбина

• основні ручні інструменти

Примітка:Роза орієнтацій показує вгору, вбік, назад, 
вниз, до центру і вперед в деяких ілюстраціях.

Розвантаження вантажівки
Див. Рисунок 122
Оскільки основні транспортні колеса ,звисають, для 
розвантаження рекомендується площадка для 
розвантаження або площадка з ямою. Якщо немає 
підходящої площадки для розвантаження, зверніться 
до виробника за інструкціями по підйому.

1. З трейлера зніміть всі компоненти без ящиків, що 
поставляються на платформі трейлера .

2. Будь-які компоненти в ящиках  можуть бути 
зняті в будь-який час.

3. Почепіть сівалку до трактора або буксира для 
запобігання її руху після ослаблення стяжних 
тросів.

4. Відпустіть всі стяжні троси.

5. Обережно відтягніть сівалку з площадки. 
Перемістіть її на рівну поверхню з достатнім 
місцем для подальшого розкладанням.

U

D
C

W

B

F

Ризик пошкодження обладнання:
Якщо платформа трейлера буде повністю занурена в яму, 
відпустіть стяжні троси, за винятком коліс крил , до 
того, як транспортні колеса торкнуться сторін 
площадки. Якщо сівалка залишиться повністю 
прив’язаною, вона може отримати пошкодження, або 
підняти трейлер з трактора при контакті 
транспортних коліс.

Рисунок 122
Сівалка на трейлері
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Зняття коліс для транспортування
Примітка:Всі наступні кроки можуть бути виконані зі 

сівалкою в складеному стані.
Див. Рисунок 123
Не знімайте колеса для транспортування  до того, 
як сівалка не стане на основні транспортні колеса .
6. Підтримуйте масу кожного транспортувального 

колеса за вісь . Домкрату для шин достатньо.
7. Зніміть верхні болти  на важелі 

транспортувального колеса.
8. Опустіть упор (домкрат), поверніть важіль вниз, 

поки кожна транспортувальна шина не ляже на 
землю.

9. Підгототуйтесь до того, що важіль випаде з рами 
візка. Використовуйте додаткових працівників або 
забезпечте лінії підтримки для важіля. Зніміть 
нижні болти .

10. Поверніть транспортувальні колеса і болти водію 
вантажівки, або збережіть для подальшого 
повернення компанії Great Plains.

Примітка:Перед тим як відпустити трейлер, перевірте 
платформу трейлера, чи не забули ви необхідні 
компоненти сівалки. Запчастини, не знайдені на 
платформі, можуть бути в ящику або в бункері.

Встановлення приводу сухих 
добрив (1625AHD)
Для моделі 1625AHL (з рідкими добривами), 
продовжуйте з “Збирання маркерів” на стр. 153.
Див. Рисунок 124 (вид в розрізі)
Для моделей із сухими добривами 1625AHD, 
транспортувальні колеса, що раніше були зняті, 
займають простір, що використовується для 
контактного приводу сухих добрив . Привід 
поставляється на тимчасовій зварній опорі , 
горизонтально під візком добрива. Кріплення 
прикріплене болтами до отворів  у правій стороні 
рами візка.
11. Підіпріть масу контактного приводу сухих добрив 

на рохлі або інший низькопрофільний підйомник. 
Привід важить 152 кг.

12. Зніміть верхні або нижні чотири гайки, що 
кріплять привід до кріплення, або кріплення до 
візка. З підпертою масою кріплення видаліть 
чотири гайки, що залишилися.

13. Використовуючи підйомник, перемістіть привід 
вперед. Зніміть і збережіть всі U-подібні болти на 
їхній власному кріпленні. Підніміть це кріплення 
під правою стороною вісі візка , зліва від правої 
арки рами.

14. Візьміть два нових або збережених:
 806-052C U-BOLT 5/8-11 X 7 1/32 X 8 1/2

і по чотири нових або збережених:
 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

Закріпіть привід на осі.

Рисунок 123
Праве транспортувальне колесо
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Примітка:Якщо транспортувальні колеса ще не 
повертались Great Plains, поверніть опору  
разом з ними.

Рисунок 124
Привід сухих добрив на 1625AHD
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Збирання маркерів

Встановлення опори маркера
Див. Рисунок 125 (C: до центру; W: до боку)
Для кожного крила:

15. Виберіть один:
 411-129H MARKER TRANSPORT REST WELDMENT

і по два:
 802-311C HHCS 1/2-13X4 1/4 GR5
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT
 803-020C NUT HEX 1/2-13 PLT

16. Знайдіть опорну трубу маркера .

17. Поверніть опорну трубу  так, щоб край з 
роликом був зверху, а накладка  до заду 
сівалки. Закріпіть болтами , шайбами  і 
гайками .

Примітка:Решта кроків описують установку маркера 
на сівалку в конфігурації для постачання, що 
вимагає роботи на висоті. Також можна 
розкласти сівалку, майже повністю розклавши 
важелі, і встановлювати останні секції на більш 
зручній висоті. Однак, це вимагатиме повністю 
функціонуючого монітора (у тому числі 
перемикача) і гідравліки, що може бути не 
зручним, якщо у клієнта відсутній трактор.

Встановлення другої частини маркера
Див. Рисунок 126 (C: до центру; W: до боку)
Для кожного крила:

18. Виберіть один із:
 113-010H PLANTER MARKER 2ND SECTION LH
 113-481H YP1625 36TR MARKER 2ND SEC LH

або (не показано):
 113-013H PLANTER MARKER 2ND SECTION RH
 113-480H YP1625 36TR MARKER 2ND SEC RH

Визначіть де правий, а де лівий важіль в 
залежності від крила.

Встановіть вісі маркерів
19. Виберіть одну із:

 113-798D MARKER SHEAR PIVOT PIN
і по два:

 804-029C WASHER FLAT 1 SAE
 805-058C PIN COTTER 3/16 X 2

Вставте один шплінт  в крайній отвір осі . 
додайте шайбу  під шплінт.

Рисунок 125
Ліва опора маркера

36262

34

23

30

40

2

3

U

D
C

W

F

B

23

30
40
34

3

23
2

30 40
34

Рисунок 126
Друга частина лівого маркера

34385

43

11

42

14

4
U

D
C

W

F

B

42

43

11
11

12
12

14

42
43

43 14
42



154 1625AH Great Plains Manufacturing, Inc.

411-020M-UKR 2015-02-05

Небезпека важких об’єктів над головою:  
Використовуйте адекватні засоби підйому. 
Використовуйте декілька точок кріплення. 
Використовуйте додатковий персонал, щоб 
контролювати завантаження. Секція важіля може 
важити до (135 кг), не збалансована і має значну 
довжину. Якщо вона упаде, або ви втратите контроль 
над вантажем, працівники можуть зазнати серйозних 
або смертельних травм.

20. Зорієнтуйте важіль (  або ) так, щоб отвір для 
поворотної осі був позаду (плоска пластина на 
кінці з петлею вгорі, зріз пластини попереду, а 
центральна труба нижче).

Підніміть важіль, поклавши кінець однієї труби на 
транспортну опору, і вирівняйте поворотну трубу 
осі з отворами для нього в петлі .

Вставте поворотну вісь . Закріпіть другою 
шайбою  і шплінтом .

Встановлення зрізного болта маркера
Див. Рисунок 127
21. Виберіть по одному:

 802-130C HHCS 1/2-13X2 1/2 GR5
 803-019C NUT LOCK 1/2-13 PLT

Вставте зрізний болт  з бокового краю петлі . 
Закріпіть гайкою .

Встановлення подовжувальної труби 
маркера
Перевірте орієнтацію диска
Див. Рисунок 128 (C: до центру; W: до боку )
22. Биберіть одну із:

 113-794D MARKER EXTENSION TUBE
 421-555D MARKER EXTENSION TUBE

Ці труби  ідентичні для лівої і правої сторони. 
Диск і маточина  попередньо зібрані.

Перед установкою подовжувальної труби 
маркера перевірите диск. Болти, що кріплять 
маточину, повинні бути вертикальними після 
монтажу і шпиндель  повинен бути попереду.

Це орієнтація за замовчуванням. Оператор може 
змінити її в разі потреби.

Рисунок 127
Зрізний болт лівого маркера
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Рисунок 128
Орієнтація шпинделя лівого 

маркера
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Встановлення і закріплення труби
Для кожного крила:

Див. Рисунок 129 (C: до центру; W: до краю)
23. Візьміть один:

 806-110C U-BOLT 5/8-11 X 3 1/32 X 4 1/2
і по два:

 804-022C WASHER LOCK SPRING 5/8 PLT
 803-021C NUT HEX 5/8-11 PLT

Беручи до уваги орієнтацію шпинделя, вставте 
подовжувальну трубу  в другу секцію важеля 
маркера  на глибинуa близько (45 см). Закріпіть 
подовжувальну трубу U-подібним болтом , 
гроверами  і гайками .

Встановлення прикочувальних 
коліс
Див. Рисунок 130
Прикочувальні колеса  можуть бути зняті, щоб 
забезпечети транспортну ширину. Зняті колеса 
знаходяться або в ящику, або в бункері.

Див. Рисунок 131
Прикочувальні колеса можуть бути двох типів:

• З довгим кріпленням , яке використовується на 
передніх (коротких) рядах звоєних рядів. На цих 
кріпленнях є отвори  збоку.

• Середнє кріплення , яке використовується на 
задніх (довгих) рядах звоєних рядів. На цих 
кріпленнях немає отворів збоку.

Див. Рисунок 130
Для зняття прикочувальних коліс з кожного сошника:

24. Зніміть два самих крайніх болти  і збережіть:
 405-032D 1X12 PW ADJUSTER
 802-091C HHCS 1/2-13X1 1/2 GR5
 802-258C HHCS 1/2-13X1 GR5

і два:
 804-015C WASHER LOCK SPRING 1/2 PLT

a. Точне значення довжини залежить від міжряддя, використання ряду і бажаного кута диска. Налаштування вимагає повністю 
підключенного монітору і гідравлічної системи, а потім розкладання сівалки і маркера в полі. Див. “Зміна довжини маркера” 
на стр. 162.

Рисунок 129
Подовжувальна труба лівого 

маркера
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Рисунок 130
Встановлення прикочувальних 

коліс
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Примітка:Не чіпайте, послаблюйте або знімайте два 
передніх болта.

25. Зіставте отвори на прикочувальних колесах з 
отворами з різьбою на сошнику.

Додайте гровер  на болт . Вільно вкрутіть в 
задній отвір.

26. Додайте гровер  і ексцентрик  до болта . 
Вільно вкрутіть в передній отвір.

27. Поверніть ексцентрик , щоб візуально 
вирівняти прикочувальні колеса з сошником, і 
затягніть болти. Див. “Центрування 
прикочувальних коліс” на стр. 86.

Рисунок 131
Довге кріплення прикочувальних 

коліс
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Додаток C - Початкове налаштування

Заправка і прокачування гідравліки
Підключіть сівалку до відповідного гідравлічного джерела й перевірте стан гідравлічних систем:
“Розкладання сівалки” на стр. 26,
“Підняття/Опускання сівалки” на стр. 29,
“Складання сівалки” на стр. 30,
“Загальна інформація про роботу вентилятора” на стр. 53,
“Робота маркерів” на стр. 61

Див. “Прокачування гідравліки” на стр. 115 якщо якісь контури не працюють гладко.

Встановлення монітора

Встановлення монітора MVT
Див. DICKEY-john® IntelliAg® MVT Інструкція 
(11001-1643) для отримання інформації по 
встановленню монітора.

Єдині з'єднання в кабіні до проводки - живлення і 
проводка від сівалки.

Встановлення монітора PM400
Див. Рисунок 132
Монітор PM400  треба встановити у кабіні трактора, 
що з’єднаний із сівалкою.

Монітор має кабелі живлення , датчика 
швидкості  і проводку від сівалки . Інструкції по 
встановленню наведені в посібнику DICKEY-john®.

Необхідне живлення 12В постійного струму. Кольри 
кабелів:
+ позитивний: червоний
- негативний: чорний

Для кріплення , що йде в комплекті потрібно 
самому знайти болти з гроверами і гайками.

Ризики при транспртуванні і роботі в полі:
Встановіть монітор так, щоб за ним було легко 
спостерігати при сівбі, але щоб він не заважав безпечній 
експлуатації трактора в полі або на дорогах загального 
користування.

Рисунок 132
Компоненти монітора PM400
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Швидкий запуск монітора PM400
Заводські налаштування у PM400, як правило, 
повинні бути змінені. На сторінках 158 - 159 описують 
налаштування: 

• режим метричних даних,

• кількість рядів сівалки,

• міжряддя сівалки, і;

• початкове калібрування швидкості.

Монітор повинен бути підключений до + 12 В 
постійного струму для введення цих параметрів 
(монітор не потрібно приєднувати до проводки 
сівалки ).

Дивіться посібник DICKEY-john® 11001-1372 для 
налаштування границь і сигналів.

Підключення живлення до монітора
Див. Рисунок 132 on стр. 157
1. Підключіть кабелі живлення  до джерела +12 В 

постійного струму. Додатково підключіть 
проводку сівалки  і проводку датчика 
швидкості . Якщо проводка не під’єднана 
очікуйте помилку в пункту 2.

Див. Рисунок 133
2. Натисніть на кнопку живлення On/Off .

Зачекайте завершення підключення екрану. 
Якщо наступний екран дисплея - це робочий 
екран, то перейдіть до пункту 4.

Див. Рисунок 134
3. Якщо з'явиться екран помилки із звуковим 

попередженням, натисніть клавішу  
Alarm Cancel  або ESCAPE  щоб змусити 
затихнути попередження і перейти на робочий 
екран.

Встановлення режиму метричних даних (Oпція)
4. Натисніть клавішу DISPLAY & SERVICE .

5. Якщо пара іконок у лівому нижньому куті , 
то режим метричних даних вже ввімкнено. 
Перейдіть до пункту 10.

Див. Рисунок 135
6. Натисніть клавішу  зі стрілкою вниз двічі,Щоб 

вибрати іконку . 

7. Натисніть клавішу ENTER , щоб змінити 
одиниці виміру.

8. Натисніть стрілку вгору або вниз ( або ) щоб 
змінити велику “E” на “M” , як показано на 
Рисунок 135.

9. Натисніть клавішу ENTER   щоб зберегти зміни.

Рисунок 133
Ввімкнення, робочий екран
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Рисунок 134
Екран помилки (відсутня 

проводка)
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Рисунок 135
Екран: налаштування метричних 

даних
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Кількість рядів і міжряддя
На моделях 1625AHD, спочатку приєднуються 
проводи до датчиків насіння (наприклад, 1 ... 12), а 
решта до датчиків забивання подачі сухого добрива 
(наприклад 13 ... 24).

Датчики насіннєвих трубок, як правило, налаштовані 
на норму (підрахунок насіння), але альтернативно 
може бути налаштування на забивання.

Встановлення кількості рядів сівалки
PM400 підтримує три попередньо визначені вами 
конфігурації рядів. Вам, можливо, знадобиться тільки 
одна.

Див. Рисунок 136
При першому ввімкненні PM400, як правило, 
встановлено неправильна кількість рядів на вашій 
сівалці.

10. Натисніть клавішу PLANTER SETUP .
Зверніть увагу, що індикатор конфігурації  під 
“1” в блоці конфігурацї .
Проводиться заміна в конфігурації 1.

11. Натисніть клавішу , щоб виділити кількість 
рядків .

12. Натисніть клавішу ENTER , щоб змінити 
кількість рядів.

Див. Рисунок 137
13. Використовуйте клавіші ( або ), щоб вибрати 

цифри для зміни. Використовуйте 
клавіші ( або ) для збільшення або 
зменшення. Змініть кількість рядів на значення з 
таблиці для вашої моделі сівалки і робочої 
конфігурації.

14. Натисніть клавішу ENTER , щоб зберегти 
правильну кількість рядів.

Встановлення міжряддя сівалки
15. Натисніть клавішу , щоб вибрати поле 

міжряддя .

16. Використовуйте клавіші ( або ), щоб вибрати 
цифри для заміни. Використовуйте клавіші 
( або ) для збільшення або зменшення. 
Змініть міжряддя на значення, підходящі для 
вашої моделі сівалки (70 см).

17. Натисніть клавішу ENTER  , щоб зберегти 
правильне значення міжряддя.

Налаштування рядів

18. Використовуйте клавішу , щоб перейти до поля 
“I/O” .

19. Використовуйте клавіші ( або ), щоб вибрати 
значок  для кількох рядів (ряди 1…12 в цьому 
прикладі).

20. Для номерів рядів вище насіннєвих рядів, 
використовуйте клавіші ( або ), щоб змінити 
на значок забиваня  (ряди 13…24 в цьому 
прикладі).

21. Натисніть клавішу ENTER , щоб зберегти 
змінені конфігурації.

Рисунок 136
Налаштування сівалки по 

замовчуванню

31934

a
b

c

Рисунок 137
12 рядів з визначенням забивання 

добрив
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Вирівнювання сівалки
Усі секції рами повинні бути на одному рівні, щоб 
підтримувати рівномірну глибину висіву. Перед 
використанням сівалки в полі переконайтеся, що 
сівалка вирівняна від краю до краю. 
Періодичні коригування вирівнювання рами не є 
необхідними, але, якщо є проблеми з нерівномірною 
глибиною, перевірте горизонтальність сівалки і 
виконайте наступні процедури.
Перед виконанням будь-яких регулювань впевніться, 
що циліндри підйому рефазовані і функціонують 
належним чином. 
Виконайте дії в п. “Прокачування гідравліки” на 
стр. 115, перш ніж продовжити. 
Примітка:Вирівняйте раму в польових умовах, інакше 

сівалка може не дати бажаних результатів.
Див. Рисунок 138
1. Розкладіть сівалку в повністю і опустіть. Поставте 

в робоче положення, потягнувши вперед.

2. При налаштуванні причіпного пристрою, повністю 
опустить циліндри підйому. Встановіть 3-ох 
точкову навіску або гідравлічне дишло так, щоб 
верхня частина труби дишла  була: 
106,7 cм на землею для сівалки 1625AH.
Це почтакова точка для налаштування.

Див. Рисунок 139
3. Якщо висіві на глибину 3,8 см, відрегулюйте 

причіпний пристрій так, щоб рама була на висоті 
66 см від землі до низу рами. При висіві на інших 
глибинах, висота рами буде змінюватися. 

Ризик невірного налаштування:
Сівалка повинна бути повністю опущеною в робоче 
положення в полі, а висота дишла встановлена, перш ніж 
коригувати вирівнювання від краю до краю.
Примітка:Паралельні важелі повинні бути паралельні 

землі, або на 2,5 см нижче в задній частині. 
Регулювання 3-х точковогю навіски для 
вирівнювання паралельних важелів може 
призвести до того, що рама буде знаходитись 
вище або нижче, ніж 66 см. 

4. Перевірте паралельні важелі для того, щоб вони 
були паралельні землі або на 2,5 см нижче в 
задній частині. При необхідності, підніміть або 
опустіть 3-ох точкову навіску для регулювання 
важелів. 

5. Після того, як паралельні важелі стануть 
паралельними землі або на 2,5 см нижче в задній 
частині і 3-ох точкову навіску буде встановлено, 
виміряйте відстань від землі до рами. 

Див. Рисунок 140
6. Виміряйте крила на опорних колесах. Якщо вони 

не на одному рівні з центром рами, налаштуйте 
рим-болти, відповідно.

Примітка:Налаштування рим-болтів легше, якщо 
сівалка буде спочатку опущена на землю.

Рисунок 138
Базова висота
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Рисунок 139
Вирівнювання рами
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Рисунок 140
Налаштування рим-болта

21930



Great Plains Manufacturing, Inc. 161

2015-02-05 411-020M-UKR

Вирівнювання крил
Для перевірки і налаштування вирівнювання крил:

1. Розкладіть сівалку, див. “Важлива інформація з 
техніки безпеки” на стр. 1, розмістіть блок перед 
кожним опорним колесом на крилі. Потягніть 
сівалку вперед проти блоків, щоб відхилити рами 
назад. 

Див. Рисунок 141
2. Перевірте правильність вирівнювання, 

натягнувши мотузку через задню частину сівалки 
до зовнішніх кінців крил. Для правильного 
вирівнювання зовнішні кінці крил (розмір В) 
повинні бути на 0 - 6 мм попереду внутрішніх 
кінців (розмір А).

3. Для регулювання вирівнювання крил, вкоротіть 
або подовжіть рим-болти, щоб змінити довжину 
тяги крила. Відрегулюйте рим-болти  доки 
розмір В не буде на 0-6 мм більшим за розмір А. 

4. Переконайтеся, що обидва крила налаштовані 
однаково, в іншому випадку сівалка буде 
зміщуватись в одну сторону за трактором.

Примітка:Кут крил перебільшено для простоти 
роз'яснення.

1

Рисунок 141
Box Alignment
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Калібрування швидкості 
При першій же можливості при роботі сівалки в полі (з 
або без висіву), необхідно відкалібрувати датчик 
швидкості. Процедура описана в посібнику по 
монітору.

Примітка:Зробіть перехресну перевірку показань 
монітору контролю висіву з спідометром 
трактора. Дослідіть, якщо вони не збігаються.

Робота датчика швидкості
Див. Рисунок 142
Монітор використовує диск з прорізами для 
вимірювання швидкості сівалки відносно землі. 
Датчик повинен бути встановлений на відстані 1,6 - 
3,2 мм від диска з прорізами.

Зміна довжини маркера
Хоча маркери встановлюються на заводі або 
дилером, вони не точно налаштовані на конфігурацію 
вашої сівалки.

Перед першим використанням втсановіть наступне:

• швидкість маркерів (стр. 68), і;

• довжину маркерів (нижче).

Ви також можете встановити/перевірити:

• кут диска маркера (стр. 68).

Див. Рисунок 143 and Рисунок 144
Щоб налаштувати довжину маркера: 

1. Перемістіть сівалку в поле. Опустіть. Розкладіть 
маркер на одній стороні.

2. Виміряйте відстань  між осьовою лінією 
зовнішнього сошника і слідом від маркера. 
Порівняйте із значенням, рекомендованим в 
таблиці на наступній сторінці. 

3. Для регулювання, ослабте гайки  на U-подібних 
полтах . Перeмістіть трубу  всередину або 
назовні, щоб отримати належну довжину.

4. Протягніть вперед знову і перевірте нові 
налаштування.

5. Повторіть ці дії для іншого маркера.

При правильному налаштуванні існує відстань в 
однин ряд між проходами, якщо міряти між 
центральними лініями зовнішніх сошників.

Рисунок 142
Диск з прорізами
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Рисунок 143
Довжина маркера
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Рисунок 144
Налаштування довжини маркера
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Значення довжин маркерів

1625AH
Моделі

Довжина

Лівий Правий

-1236
Одинарні ряди 594,4 см

-1630
Одинарні ряди 647,7 см

-1636
Одинарні ряди 777,2 см

-1670
Одинарні ряди 595,0 см

-1675
Одинарні ряди 637,5 см

-2420
Одинарні ряди 635,0 см

-24TR36
Twin Row 583,7 см

як -1236
як одинарні ряди 605,0 см 562,5 см

-3115
Одинарні ряди 609,6 см

-32TR30
Twin Row 631,7 см

як -1630
як одинарні ряди 658,3 см 615,8 см

-32TR36
Twin Row 766,6 см

як -1636
як одинарні ряди 787,9 см 745,3 см

-32TR70
Twin Row 584,4 см

як -1670
як одинарні ряди 605,6 см 563,1 см

-32TR75
Twin Row 626,9 см

як -1675
як одинарні ряди 648,1 см 605,6 см
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Appendix D - Встановлення опцій

Встановлення чистика 122-278S
Опційні карбідні чистики не встановлюються на 
заводі.
Почніть з першого ряду (лівий по ходу сівалки).

Примітка:Якщо також встановлений ущільнювач 
насіння Keeton®, див. Каталог запчастин для 
інфрмації про збирання.

Примітка:Цей чистик не сумісний з Seed-Lok®.

Див. Рисунок 145 and Рисунок 146
1. Зніміть один або обидва диски сошника, щоб 

отримати безпечний доступ до місця монтажу . 
Зверніть увагу на положення втулок і шайб для 
правильної повторної збірки (стр. 118).

2. Візьміть по одному:
 802-024C HHCS 3/8-16X3 GR5
 129BXT824 BRACKET FOR 890-929C FIRMER
 122-177D 10HD25 INSIDE SCRAPER MNT TUBE

Вставте болт , ззаду в самий нижній отвір 
кронштейна . Поставте трубку  на болт.

3. Візьміть один комплект чистиків:
 890-928C 25 SER AIR DESIGN IN SCRAPER

Помістіть шайбу  на болт  більшим 
діаметром до заду (до голівки болта). Поставте 
ліве лезо чистика  на шайбу, а потім праве лезо .

4. Виберіть по одному:
 804-011C WASHER FLAT 3/8 USS PLT
 804-013C WASHER LOCK SPRING 3/8 PLT
 803-014C NUT HEX 3/8-16 PLT

Надіньте шайбу  на болт , а потім шайбу  і 
гайку . Затягніть гайку з відповідним моментом. 
Переконайтеся, що диски обертаються вільно.

5. Візьміть пружину чистика . Під’єднайте пружину 
між лезами, використовуючи невеликі верхні 
отвори.

6. Візьміть по два:
 802-172C HHCS 5/16-18X2 1/2 GR5
 803-043C NUT HEX WHIZ 5/16-18 PLT

Вставте чистик  посередині чотирьх нижніх 
квадратних отворів  на рамі сошника. Закріпіть 
болтами  з гайками .

7. Встановіть назад диски сошника.

Перехресні посилання на мітки, деталі і опис взяті із 
Сторінки з посиланнями.

Рисунок 145
Попереднє збирання чистика
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Рисунок 146
Встановлення чистика
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Обмежена гарантія на 2 роки (сівалки Yield-Pro) 

Компанія Great Plains Mfg., Inc. гарантує покупцю відсутність виробничих дефектів або дефектів
матеріалу при належному обслуговуванні та нормальних умовах експлуатації протягом одного року
особистого користування з моменту придбання. Дана гарантія передбачає тільки заміну компанією
Great Plains Manufacturing будь-якої деталі, що має дефект, і установку такої деталі дилером
протягом першого року експлуатації. Другий рік гарантії поширюється тільки на запасні частини (за
винятком основних робочих органів і затрат праці) і дійсний для наступних елементів (тільки для 
змінних деталей): зчіпка і основна рама, опорні  колеса, маркери, пневматична коробка/
трубопровід, Y-подібні розділювачі, вентилятор і кожух, зварні вузли сошника, допоміжні 
пристосування для елементів ряду, а також елементи, встановлювані на раму. Great Plains зберігає 
за собою право перевіряти будь-яке обладнання або деталі на наявність заявлених виробничих 
дефектів або дефектів матеріалу. Дана гарантія не поширюється на деталі або товари, які, на 
думку Great Plains, використовувалися неправильно, були пошкоджені випадково або в результаті 
відсутності належного технічного обслуговування або догляду, а також на деталі і товари, які
використовувалися не за призначенням, або піддавалися ремонту або зміні, які негативно вплинули
на їх роботу або експлуатаційну надійність. Дана гарантія не діє в разі переміщення
знаряддя зі швидкістю більше 32 км / год. Експлуатація машини на ділянках, де присутні камені, пні 
або інші тверді тіла, може призвести до повного скасування гарантії.  

Претензії по даній гарантії слід направляти дилеру, у якого Ви купили знаряддя, і всі питання з
надання гарантійних послуг слід також вирішувати через Вашого дилера. Great Plains Mfg., Inc. 
зберігає за собою право змінювати матеріал або дизайн своєї продукції в будь-який час без 
повідомлення. Дана гарантія не може бути підставою для того, щоб вважати компанію Great Plains 
Mfg., Inc. відповідальною за будь-який прямий, непрямий або супутній збиток, нанесений майну.
Більше того, Great Plains Mfg., Inc. не зобов'язана компенсувати збитки, понесені в результаті форс-
мажорних обставин. Дана гарантія не поширюється на шкоду врожаю, збитки через затримку
збирання врожаю, а також на будь-які витрати або втрати, пов'язані з робочою силою, товарно-
матеріальними цінностями, орендованим машинним обладнанням та ін.  

Ніяка інша гарантія будь-якого виду, виражена усно або передбачувана, не поширюється на
дану продукцію; і всі передбачувані гарантії товарної придатності та відповідності
обладнання конкретної мети застосування, яка перевищує зобов'язання, сформульовані в
даній письмовій гарантії, не діють стосовно поставленого товару.  

Дана гарантія діє тільки в тому випадку, якщо вона зареєстрована в компанії Great Plains Mfg., Inc. 
протягом 10 днів з моменту покупки.  

Дана гарантія не поширюється на пошкодження, отримані внаслідок нещасного випадку або
внаслідок дії непереборної сили.  

Дана гарантія не поширюється на одиниці техніки, які піддаються надмірного зносу або здаються
господарствам в оренду.  

ПРИМІТКА: (дійсно з 17 серпня 2007) продовження гарантії на два роки дійсне тільки на
наступне обладнання сівалок: 1) рами Yield-Pro (YP), 2) сошники серії 25, 3) висівні апарати.
Для отримання гарантійного обслуговування на другий рік, сівалка повинна підходити за 
всіма 3-ма критеріями. 
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A
accessories ...................................... 129
address .............................................. 17
AHD ................................................... 67
AHL .................................................... 67
Air Design ........................................ 164
air system........................................... 48
Air-Pro® ............................................. 50
AirPro® system .................................. 48
Alarm Cancel ................................... 158
amber reflector ..................................... 7
anchor pin ........................................ 122
angle, press wheel ............................. 87
apron .................................................... 2
assistance .......................................... 17
attachments........................................ 16
auger height ....................................... 41
A11 to A33 ......................................... 48
A11, A15 ............................................ 58
A16 to A30 ......................................... 49
A-27, manual ...................................... 17

B
bag, calibration ................................... 59
black.......................................... 20,157
blade spreader ................................. 118
bleeding hydraulics .......................... 115
blue ........................................... 20,129
boots .................................................... 2
breather .............................................. 90
bridging .............................................. 89
brush maintenance .......................... 112
brush replacement ........................... 113
brush, seed tube .............................. 135
butterfly valve ..................................... 48

C
calibration bag.................................... 59
calibration crank ................................. 59
calibration door .................................. 59
calibration scale ................................. 59
calibration, speed ............................. 162
Callouts

A11 to A33 ......................48,58,49
D11 to D39 ............................ 58,48
L11 to L39 .................................... 56

capacities ......................................... 138
carbide scraper ................................ 164
CAUTION, defined ............................... 1
CDS-John Blue®................................ 17
chain maintenance ........................... 117
chain routing .................................... 147

dry fertilizer drive ............... 148,149
liquid fertilizer drive .................... 150
row unit ....................................... 150
seed meter drive ........................ 147

chains
meter drive ................................. 150

chamber ............................................. 48
checklists

ending planting ............................. 62

field turns ......................................62
pre-operations................. 24,18,46

air system................................46
electrical ..................................46
fertilizer ...................................46
hydraulic ..................................46
mechanical ..............................46
row units ..................................46

suspending planting ......................62
chemical containers ..............................3
chemical hazard ...................................8
chemicals..............................................3
chips .................................................114
clean-out .................................. 103,106

meter ...........................................104
clean-out door.....................................59
clean-out, problem ............................107
confined space hazard ....................... 11
connectors

electrical ........................................21
console

seed monitor ...............................157
containers, chemical .............................3
contamination .......................................3
corn............................................ 79,134
cotton ................................ 37,128,134
coulter row alignment .........................75
coulters ...............................................16
coulter, zone .....................................131
cracks ...............................................114
crank, calibration ................................59
crushing hazard ....................................8

D
DANGER, defined ................................1
daytime reflector ...................................7
decal installation ...................................6
decals .............................................. 1,6

caution
general ....................................15
no step ....................................14
tire pressure ..................... 14,15

danger
chemical ....................................8
electrocution ..............................9
riders .........................................9

warning
confined space ........................ 11
eye and dust ...........................13
falling ................................13,12
HPF .........................................10
moving parts ...........................13
overhead hazard ..................... 11
pinch-crush ...................... 10,11
speed ......................................10
tank hazards .............................9

definitions ...........................................17
description of unit ...............................16
DICKEY-john® ........................... 66,157
directions ............................................17

DISPLAY & SERVICE ...................... 158
disposal ................................................ 3
doors, meter ....................................... 42
door, meter ......................................... 59
dribbler, fertilizer ............................... 129
drive systems ..................................... 66
dry fertilizer ........................................ 42
dry fertilizer rate ................................. 67
dry fertilizer system ............................ 58
dust .................................................. 128
dust hazards ...................................... 13
Dwyer ................................................. 17
D11 to D39 ......................................... 58
D28, D29 ............................................ 48

E
ear protection ....................................... 2
electrocution hazard ............................. 9
emergency ........................................... 1
ENTER .................................... 158,159
ESCAPE .......................................... 158
eye hazards ....................................... 13
eye-bolt ............................................ 160
Ezee Glide Plus ............................... 128

F
face shield ............................................ 2
falling hazard ...................................... 13
fan .........................................20,48,49
fan hazard .......................................... 12
fan operation ...................................... 51
fertilizer drive lock up ......................... 43
fertilizer hopper .................................. 40
fertilizer rate ....................................... 67
fertilizer system maintenance .. 110,111
field operation .................................... 62
fire ................................................... 1,3
Firestone .......................................... 146
fluted ................................................ 132
FMC ................................................. 131
fold ..................................................... 31
fold circuit ........................................... 20
folding ................................................ 30
frame leveling ................................... 160
frame lift lock ...................................... 28
frame lock ........................................ 102
frame-mounted coulter .............. 69,131

G
gauge ................................................. 52
gauge wheel scraper ................. 78,135
gloves .......................................... 2,128
goggles ................................................ 2
Goodyear ......................................... 146
gray .................................................... 20
Great Plains Mfg ................................ 17
green ................................................ 129

H
harness ............................................ 157
hat ........................................................ 2
hazard .................................................. 1
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headphones ......................................... 2
hearing ................................................. 2
height switch .................................... 102
height, auger ...................................... 41
high pressure fluid .........................2,10
hitching .............................................. 19
hook, transport ................................... 25
hopper ..........................................35,36
hopper entry ..................................... 109
hopper level sensor ......................... 109
hopper strainer ................................... 59
hopper, fertilizer ................................. 40
hopper, seed ...................................... 36
HPF (High Pressure Fluid) ................. 10
humid ............................................... 128
hydraulic leaks ..................................... 2
hydraulic selector switch ..............27,61

I
inflating tires ......................................... 4
injury .................................................... 2
inlet shutter ........................................ 48
inlet shutter, seed ............................... 89
inside disk scraper ........................... 134
installation

monitor console .......................... 157
installation, scraper .......................... 164
IntelliAg® .....................................21,23
intended usage .................................. 16
I/O .................................................... 159

K
Keeton seed firmer ............................ 85
kPa ................................................... 146

L
ladder ................................................. 59
leaks .................................................... 2
left-hand, defined ............................... 17
level sensor ........................................ 59
leveling frame .................................. 160
lid, hopper .......................................... 36
lift circuit ............................................. 20
lift lock .............................................. 102
lighting ............................................... 21
lights..................................................... 3
liquid fertilizer system ........................ 56
liquid treatment .................................. 42
loading fertilizer .................................. 39
location

model number .............................. 17
serial number ............................... 17

lock
fertilizer drive lockup .................... 43
transport cylinder.......................... 31

lock channel ....................................... 27
lock-up ............................................... 43

pin (row unit) .............................. 135
lock-up, Seed-Lok® ........................... 85
lock, frame lift ..................................... 28
lock, wing .....................................24,25
low population in turns ....................... 52
lowering ............................................. 29
LST-1550, screen ............................ 129
lubricants, seed ................................ 137

lubricant, seed ..................................128
lubrication

caster pivot arms ............... 121,124
contact drive .........................125
fertilizer .................................125
seed meter ............................126

gauge wheel ...................... 127,120
marker hinges .................... 121,127
parallel pivot arms ......................122
tongue roller ................................123
wheel bearings ...........................126

L11 to L39 ...........................................56

M
Magnehelic® .... 17,48,49,52,53,90
maintenance .........................................5

marker ........................................ 119
seed disk .................................... 114

maintenance lock .............................102
manifold pressure ...............................48
manual, about .....................................17
marker ...................... 11,116,121,127
marker adjustments ............................68
marker circuit ......................................20
marker extension ..............................162
marker operation ................................61
marker shear bolt ............................. 119
marker speed .....................................68
markers ............................................130
marker/fold switch ..............................27
Martin row cleaner ..................... 73,133
material clean-out .............................103
material rates ......................................66
medical assistance ...............................2
meter doors ........................................42
meter drive chain ..............................150
meter operation ..................................50
meter pressurization ...........................48
metric mode......................................158
milo ................................... 37,128,134
model number (yours) ........................17
modifications ......................................16
monitor ...............................................21
monitor setup ......................................23
moving parts hazard ...........................13
moving parts hazards .........................12
MVT ..............................21,23,26,157

N
NGP-6050 ..........................................17
Note, defined ......................................17
Notice, defined ...................................17
nozzle .................................................57

O
opener disk .........................................76
operation

seed meter ....................................50
options ..............................................129
orientation rose ...................................17
orifice plate .......................................129
overhead hazard ................................ 11
overhead power lines ...........................4

P
parking ................................................63

Parts Manual ...................................... 17
pinch-shear hazard .............................11
PLANTER SETUP ........................... 159
planting depth .................................... 76
planting, ending.................................. 62
planting, suspending .......................... 62
PM400................... 17,21,23,26,157
preparation ......................................... 18
press wheels .................................... 136
pressure gauge .................................. 53
protective equipment ............................ 2
psi .................................................... 146

Q
quick-fill .............................................. 39
quick-fill Inlet ..............................38,110

R
radar calibration ............................... 162
raising ................................................ 29
raising/lowering tongue ...................... 20
range gears ........................................ 59
rates, material .................................... 66
red .................................................... 157
red reflector .......................................... 6
reflector

amber ............................................. 7
daytime........................................... 7
red .................................................. 6
SMV ............................................... 6

reflectors ..........................................4,6
relief port ............................................ 90
relief valve .......................................... 57
remove meter box ............................ 107
repair .................................................. 17
re-phase ............................................. 29
rephase cylinders ............................... 29
rephasing fold system ........................ 32
rephasing lift system .......................... 29
replacement, brush ...........................113
respirator ......................................2,128
re-zero

gauge ........................................... 90
riders ................................................3,9
right-hand, defined ............................. 17
rose, orientation ................................. 17
rough terrain......................................... 4
row cleaner ........................................ 73
row shut-off ........................................ 83
row unit down pressure ...................... 71
row unit shank .................................... 84

S
safety decals ........................................ 6
safety information................................. 1

hopper entry ............................... 108
scale, calibration ................................ 59
scraper

inside ...........................................118
scraper installation ........................... 164
scraper, disk, outside ....................... 134
screen, strainer .................................. 38
seed discs ........................................ 134
seed disk ............................................ 50
seed firmers ....................................... 85
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seed flap .......................................... 119
seed hopper ....................................... 36
seed inlet shutter ...................48,49,89
seed lubricant ............................ 37,128
seed lubricants ................................. 137
seed meter operation ......................... 50
seed meter setup ............................... 79
seed monitor ...................................... 66
seed monitor console ....................... 157
seed pocket ........................................ 48
seed pool .................................... 48,89
seed rate ............................................ 66
Seed Rate Manual ............................. 17
seed tube sensor ............................... 48
Seed-Lok® ............... 85,134,136,164
sensor harness ................................ 157
sensor line .......................................... 48
sensor port .................................. 48,49
sensor, level ....................................... 59
sensor, seed tube............................... 48
serial number (yours) ......................... 17
setup .................................................. 18
setup, initial ........................................ 18
shutdown .............................................. 4
shutter, seed inlet ..................48,49,89
side gauge wheel ............................... 77
side wheel ........................................ 118
signal words ......................................... 1
slide roller ......................................... 123
Slow Moving Vehicle ............................ 6
SMV (Slow Moving Vehicle) ................. 6
soybeans.......................................... 134
specifications ................................... 138
speed calibration .............................. 162
speed limit ............................................ 4
speed sensor ............................ 21,157
spreader ........................................... 118
sprocket indexing ............................... 82
SRM ............................................ 46,62
stagger ............................................... 82
stands, 3-point ................................... 19
sticky soils ........................................ 135
storage .......................................... 4,64
strainer ........................................ 41,57
strainer maintenance ........................111
strainer, hopper .................................. 59
sunflower ...........................37,128,134
switches

Marker/Fold .................................. 27

T
tables

adjustments ........................... 65,48
capacities ............................ 138,16
documents .................................... 17
hose color code ............................ 20
models covered ............................ 16
specifications .............................. 138
torque values .............................. 146

general ............................ 96,97
population ..................91,93,94
seed delivery .......................... 95

UMC coulter depth ....................... 74
talc + graphite lubricant .................... 128

tank .....................................................35
tire pressure................................. 14,15
tires .......................................................4
Titan ..................................................146
tongue.................................................32
tongue, raising/lowering......................20
tool, walkboard ...................................72
torque values ....................................146
tower ...................................................59
trailer operations .................................48
transport ...............................................4
transport hook.....................................25
transport weight ..................................34
turbo ........................................ 131,132

U
UMC (unit-mount coulter) .......... 74,132
unfolding .............................................26
unit-mount coulter ...............................74
unit-mount coulters ...........................132
unit-mounted.....................................133
URLs, tires ........................................146

V
variable rate gearbox ..........................59
VeriFlow ..................................... 57,129

W
WARNING, defined ...............................1
warranty ............................................165
weight

towing vehicle .................................4
welding .................................................5
wing lock ............................... 24,25,27
winterizing.................................110,111

Y
yellow................................................129
YP1630F.............................................16

Z
zero gauge..........................................90
zone coulter ......................................131

Symbols
(03), option .......................................136
(04), option .......................................136
(05), option .......................................136
(06), option .......................................136
(07), option .......................................136
(08), option .......................................136
(09), option .......................................136
(10), option .......................................136
(15), option .......................................136
(16), option .......................................136
(17), option .......................................136
(18), option .......................................136
(19), option .......................................136
(20), option .......................................136
(21), option .......................................136
(22), option .......................................136
(23), option .......................................136
(24), option .......................................136
(25), option .......................................136
(26), option .......................................136

Numerics
10353, decal .........................................9

11001-1372, manual ................... 17,23
11001-16tbd, manual ......................... 17
11001-1643, manual .......................... 17
113-010H, arm ................................. 153
113-013H, arm ................................. 153
113-480H, arm ................................. 153
113-481H, arm ................................. 153
113-794D, tube................................. 154
113-798D, pin ................................... 153
12-M-43, manual ................................ 17
122-177D, tube ................................ 164
122-278S, scraper ........................... 134
129BXT824, bracket ........................ 164
15-19.5 ............................................. 146
1625AHD-1236 .................................. 16
1625AHD-1630 .................................. 16
1625AHD-1636 .................................. 16
1625AHD-1670 ......................... 16,145
1625AHD-1675 ......................... 16,145
1625AHD-24TR36 ............................. 16
1625AHD-2420 .................................. 16
1625AHD-32TR30 ............................. 16
1625AHD-32TR36 ............................. 16
1625AHD-32TR70 ............................. 16
1625AHD-32TR75 ............................. 16
1625AHL-1236 .......................... 16,145
1625AHL-1630 .......................... 16,145
1625AHL-1636 .......................... 16,145
1625AHL-1670 ................................... 16
1625AHL-1675 ................................... 16
1625AHL-24TR36 ..................... 16,146
1625AHL-2420 .......................... 16,145
1625AHL-3115 .......................... 16,145
1625AHL-32TR30 ..................... 16,146
1625AHL-32TR36 ..................... 16,146
1625AHL-32TR70 .............................. 16
1625AHL-32TR75 .............................. 16
18.4R42 ........................................... 146
20 mph .......................................... 4,10
204-085M-A, manual ......................... 73
204-131A, dribbler ........................... 129
204-132A, dribbler ........................... 129
207-271A, UMC-RC ......................... 133
207-272A, UMC-RC ......................... 133
207-273A, UMC-RC ......................... 133
207-274A, UMC-RC ......................... 133
207-275A, UMC-RC ......................... 133
207-276A, UMC-RC ......................... 133
207-277A, UMRC............................. 133
207-278A, UMRC............................. 133
207-279A, UMRC............................. 133
207-280A, UMRC............................. 133
207-281A, UMRC............................. 133
207-282A, UMRC............................. 133
25 Series row unit .............................. 70
3-Point hitch ....................................... 19
32 kph .................................................. 4
380/90R46 ....................................... 146
401-832B, manual ....................... 65,66
401-923B, manual .............................. 39
401-923P, manual ............................ 113
403-551D, seed disc ........................ 134
404-093K, Seed-Lok® ..................... 136
404-823A, scraper ........................... 135
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404-824A, scraper ........................... 135
404-825A, scraper ........................... 135
405-032D, adjuster .......................... 155
411-020B, manual .............................. 17
411-020M, manual ............................. 17
411-020P, manual .............................. 17
411-129H, rest ................................. 153
417-346A, paddle wheel kit .............. 137
417-347A, FMC liquid ...................... 131
417-348A, FMC liquid ...................... 131
417-349A, FMC dry ......................... 131
417-351A, FMC dry ......................... 131
417-356A, FMC dry ......................... 131
417-452A, FMC liquid ...................... 131
417-456A, FMC liquid ...................... 131
42in ............................................20,160
421-555D, tube ................................ 154
802-012C, bolt ..................................119
802-024C, bolt ................................. 164
802-091C, bolt ................................. 155
802-130C, bolt ................................. 154
802-130C, shear bolt ........................116
802-172C, bolt ................................. 164
802-258C, bolt ................................. 155
802-311C, bolt .................................. 153
803-011C, nut ...................................119
803-014C, nut .................................. 164
803-019C, nut .................................. 154
803-020C, nut .................................. 153
803-021C, nut ..........................152,155
803-043C, nut .................................. 164

804-011C, washer ............................164
804-013C, washer ............................164
804-015C, washer ................... 153,155
804-022C, washer ................... 152,155
804-029C, washer ............................153
805-058C, cotter ...............................153
805-435C, pin ............................ 84,135
806-110C, U-bolt ..............................155
817-794C, seed disc ........................134
817-795C, seed disc ........................134
817-796C, seed disc ........................134
817-797C, seed disc ........................134
817-798C, seed disc ........................134
817-800C, seed disc ........................134
817-811C, container ................ 103,104
817-836C, seed disc ........................134
817-838C, seed disc ........................134
817-841C, blank disc ........................134
817-841C, blank disk ..........................84
817-849C, seed disc ........................134
817-851C, seed disc ........................134
817-857C, seed disc ........................134
818-045C, decal .................................10
818-055C, reflector, SMV .....................6
818-188C, decal .................................10
818-323C, decal ...................................8
818-339C, decal .................................10
818-398C, decal .................................14
818-579C, decal ................................. 11
818-580C, decal ................................. 11
818-590C, decal ...................................8

818-860C, decal ................................. 12
820-180C, coulter blade................... 131
820-327C, blade .............................. 132
820-331C, blade .............................. 132
821-069C, Ezee Glide Plus Talc ...... 137
821-069C, graphite + talc................. 128
829-143C, nozzle ............................. 129
829-144C, nozzle ............................. 129
832-052C, orifice plate ..................... 129
832-053C, orifice plate ..................... 129
832-054C, orifice plate ..................... 129
832-056C, orifice plate ..................... 129
832-057C, orifice plate ..................... 129
832-059C, orifice plate ..................... 129
838-265C, reflector, amber .................. 7
838-266C, reflector, red ....................... 6
838-267C, reflector, daytime ................ 7
838-426C, decal ................................. 14
838-599C, decal ................................... 9
838-995C, decal ................................. 15
848-392C, decal ................................. 13
848-575C, decal ................................. 13
848-576C, decal ................................. 13
848-583C, decal ...................... 9,11,12
858-011C, decal ................................. 15
858-193C, decal ...........................52,55
858-208C, decal ...........................52,55
890-840C, seed firmer ..................... 136
890-928C, scraper ........................... 164
891-259C, brush .............................. 135
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