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Важлива інформація з техніки безпеки 

Звертайте увагу на символи техніки безпеки 

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

Звертайте увагу на сигнальні слова  
Сигнальні слова вказують на ступінь або рівень серйозності 

джерел небезпеки 

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

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

CAUTION (УВАГА) вказує на потенційно небезпечну ситуацію, що 

може призводити до травм невеликого та середнього  ступеня, 

якщо її не відвернути. Це слово може також використовуватися 

для попередження у відношенні невиконання правил техніки 

безпеки. 

Приготування до екстрених ситуацій  
▲ Будьте напоготові, якщо виникне пожежа  
▲ Тримайте поблизу аптечку першої допомоги та 

вогнегасник. 
▲ Номера аварійних служб – лікаря, швидкої допомоги, 

лікарні, пожежної частини – повинні бути поряд з 
телефоном. 

Ознайомтеся з наклейками, що містять вказівки з 
техніки безпеки  

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

▲ Прочитайте всі інструкції, що містяться на наклейках. 

▲ Наклейки тримати в чистоті. Слід заміняти пошкоджені, 

знебарвлені або нерозбірливі наклейки. 
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Використовуйте запобіжний ланцюг 
▲ Використовуйте запобіжний ланцюг, котрий 

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

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

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

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

▲ Не можна використовувати запобіжний ланцюг для 
буксирування. 

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

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

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

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

▲ Якщо сталася аварія, негайно зверніться до лікаря, 
компетентного у лікування травм такого типу. 

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. 

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

▲ Виконуйте національні та місцеві закони та норми. 

▲ Не можна причіплювати до трактора обладнання з 
вагою, що перевищує вагу трактора більш ніж в 1.5 
рази. 

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

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

Відключення та зберігання 
▲ Опустіть сівалку, поставте трактор на 

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

▲ Зафіксуйте сівалку з використанням блоків та 
транспортних упорів. 

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

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

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

▲ Під час демонтажу та встановлення коліс 
використовуйте обладнання, що відповідає вазі 
колеса, котре замінюється. 
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Виконуйте правила безпеки під час технічного 
обслуговування  

▲ Необхідно усвідомити послідовність робіт до їх 
початку. Користуйтеся придатними 
інструментами та обладнанням. Додаткова 
інформація міститься в цій інструкції. 

▲ Майданчик для проведення робіт має бути сухим та 
чистим. 

▲ Опустіть обладнання, поставте трактор на 
стоянкові гальма, вимкніть двигун та витягніть 
ключ з замка запалення, перш ніж розпочинати 
роботи з технічного обслуговування. 

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

▲ Сівалка повинна повністю охолонути. 
▲ Від’єднайте кабель заземлення батареї (-) перед 

технічним обслуговуванням або налагодженням 
електричної системи або перед виконанням 
зварювальних робіт на машині. 

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

▲ Почистіть накопичення мастила, оливи та бруду. 
▲ Перед початком експлуатації видаліть з сівалки всі 

інструменти та невикористані деталі. 

Безпека в будь-який час  
Перед початком робіт уважно прочитайте та усвідомте 
інструкції цього посібника. Почитайте всі інструкції, наведені 
на наклейках з техніки безпеки. 

▲ Ознайомтеся з усіма функціями сівалки. 
▲ Керувати машиною можна тільки з крісла водія. 
▲ Не залишайте сівалку без нагляду, якщо двигун 

трактора працює. 
▲ Не можна зістрибувати з трактора під час руху. Це 

може призвести до тяжких травм або смерті. 
▲ Не стійте між трактором та сівалкою  під час 

причеплення. 
▲ Руки, ноги та одяг повинні бути на відстані від 

рухомих частин з механічним приводом. 
▲ Натягайте одяг, що щільно прилягає до тіла, щоб 

запобігти його зачепленню рухомими деталями. 

▲ Звертайте увагу на положення дротів, дерев та ін. 

під час складання та підйому сівалки. Упевніться, 

що в робочій області не знаходяться люди. 
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Наклейки з техніки безпеки 

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

виконуйте їх. 
▲ Ліхтарі повинні утримуватися в робочому 

стані. 
▲ Наклейки з вказівками з техніки безпеки 

повинні бути чистими та розбірливими. 
▲ Замініть всі пошкоджені або втрачені 

наклейки. Замовляйте нові наклейки у 
вашого дилера Great Plains. Про правильне 
розташування наклейок див. цей підрозділ. 

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

Для встановлення нової наклейки: 
1. Почистіть місце, де має бути розташована

наклейка.
2. Зніміть захисну плівку з задньої сторони

наклейки. Щільно притисніть її до поверхні,
слідкуйте, щоб не утворювалися повітряні
пухирці під наклейкою.

818-055C 
Світловідбивач для повільного 
транспортного засобу  
На центральній секції; усього 1  

838-614C  
Червоні відбивачі 
Позаду на центральній секції в складеному 
положенні, по одному з кожної сторони, 

усього 2 
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838-603C 
Денні відбивачі  
Позаду на центральній секції в складеному 

положенні, по одному з кожної сторони, 
усього 2 

838-599C 
Небезпека: Небезпека електротравм 
Зверху на дишлі позаду кейсу для інструкції, 
усього 1 

838-615C  
Жовті відбивачі   
На кронштейнах маточин коліс крил, на 
зовнішніх балках центральної рами і по 
боках дишла, усього 6 
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848-705C 
Небезпека: Небезпека перекидання 
На кронштейнах маточин коліс крил, зверху 
на дишлі перед кейсом для інструкції, 
усього 3 

818-337C  
Попередження: Небезпека високої 
швидкості 
Зверху на дишлі біля серги, усього 1 

838-600C 
Небезпека: Небезпека защемлення 
З лівого боку дишла біля серги, усього 1 
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838-094C 
Попередження: Рідина під високим 
тиском 
Одна зверху на дишлі перед кейсом 
для інструкції і одна позаду на зчіпці, 
усього 2 

838-602C 
Попередження: Простір під крилами 
Спереду на рамі біля колеса крила 
зверху і знизу, з обох сторін, усього 4 

818-398C 
Увага: Шини не сходи 
На кронштейнах маточин коліс крил, усього 2 

838-598C 
Увага: Загальні інструкції 
зверху на дишлі перед кейсом для інструкції ,
усього 1
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848-706C 
Примітка: Небезпека перекидання 
Зверху на дишлі біля серги, усього 1
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Вступ 

Great Plains вітає вас із вступом в зростаючу 
сім’ю нових власників виробів компанії. Зубова 
борона (лінійка FH6000HD

1
) ретельно

розроблена і збудована досвідченими 
робітниками з використанням високоякісних 
матеріалів. Належне регулювання, технічне 
обслуговування та безпечні методи праці 
забезпечать задовільну експлуатацію машини на 
протязі багатьох років. 

Опис обладнання 

Зубові борони серій FH6400HD, FH6600HD і
FH6800HD – це підсилені зубові борони із 
гнучкими ланками. Це причіпне знаряддя 
призначенне для приєднання до трактора або до 
іншого знаряддя. Зовнішні секції складаються 
вгору і вперед, щоб забезпечити транспортну 
ширину 3,85 м. 

Включені моделі 
FH6424HD FH6000, 12-брусів, 7,3 м,   Підсилена
FH6630HD FH6000, 12-брусів, 9 м,      Підсилена
FH6636HD FH6000, 12-брусів, 11 м,    Підсилена
FH6642HD FH6000, 12-брусів, 12,8 м, Підсилена
FH6845HD FH6000, 12-брусів, 13,7 м, Підсилена
FH6848HD FH6000, 12-брусів, 14,6 м, Підсилена
FH6851HD FH6000, 12-брусів, 15,5 м, Підсилена 

Використання за призначенням 
Зубова борона використовується тільки для 
вирівнювання грунту, підготовки насіннєложа, а 
також розподілення пожнивних решток. Не 
дозволяється модифікувати зубову борону для 
використання з іншим обладнанням, крім опцій 
та комплектуючих фірми Great Plains. 

Група документів 
564-070M Інструкція з експлуатації (цей 

документ) 
584-070Q Каталог запчастин 

584-070Q Інструкція з передпродажної підготовки

564-000M Інструкція з експлуатації (борони до 
2010р.)

1 Лінійка продуктів Great Plains FH6000HD заснована на моделі борони HD раніше пропонованих Martens Manufacturing, Fairview OK. 

Цей посібник (564-070M) призначений для використання з лінійкою борін FH6000HD, зроблених Great Plains. Власники старих (2010р. 

і раніше) Martens HD борін можуть використовувати інструкції Martens. Остаточна редакція цього керівництва доступна на веб-сайті 

Great Plains за номером 564-000м. Great Plains забезпечує підтримку борін HD Martens. 

Рисунок 1
Зубова борона 

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. 

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

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

Терміни «справа» та «зліва», 
що використовуються в цій 
інструкції, визначаються, коли 
оператор знаходиться лицем у 
напрямку руху машини під час 
роботи, якщо не вказано 
інакше. Схематична роза 
напрямків показує напрямки: догори, донизу, 
вліво, вправо, вперед, назад. 

ПРИМІТКА
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Післяпродажне обслуговування

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

Див. рисунок 2 
Деталі вашої машини були спеціально 
сконструйовані для неї, заміняти їх можна лише 
фірмовими запчастинами Great Plains. Коли 
замовляєте запасні частини у дилера Great Plains, 
завжди вказуйте номер серії та моделі. Табличка з 
номером серії розташована зліва на кінці рами 
насінного бункера, як показано на рисунку. 
Запишіть назву моделі і серійний номер вашої 
зубової борони 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.

Рисунок 2  
Табличка з серійним номером 

Якщо вам потрібна подальша допомога, 
звертайтеся до: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, м. Київ  

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

info@greatplainsmfg.com.ua 



12   FH6000HD   Great Plains Manufacturing, Inc 

564-070M-UKR 2014-01-15 

Підготовка та налаштування 

Цей розділ допоможе вам підготувати трактор та зубову 
борону FH6000HD для використання і включає роботи, котрі 
необхідно виконувати на початку сезону або коли змінюється 
конфігурація трактора/зубової борони. 
Перед використанням борони у полі необхідно причепити її до 
відповідного трактора або обладнання, що йде попереду, 
перевірити системи та розкласти борону. Перед першим 
використанням зубової борони і періодично після цього 
можуть знадобитися певні регулювання. 

Початкові налаштування 

Див. "Додаток B - Початкові налаштування" на сторінці 34, 
де наведені роботи з потакового налаштування, що 
виконуються нечасто, в тому числі: 

• Конфігурація зчіпного пристрою для трактора (сторінка
34). 

• Кут зубів (сторінка 36).
• Монтаж подовження секцій (сторінка 38).
• Монтаж розширення борони на 4 ряди  (сторінка 39).

Налаштування після отримання машини/сезонні 
налаштування  

Після постачання та на початку сезону необхідно виконати 
перевірку та, якщо необхідно, наступні роботи, перш ніж 
переходити до щоденних налаштувань: 

• Стравіть повітря з гідравлічної системи (сторінка 27).
• Видаліть захисне мастило з поршневих штоків, якщо

вони були змащені ним під час останнього зберігання.

Налаштування перед роботою 

Виконайте роботи, вказані в цьому контрольному листі, перед 
виконанням щоденних налаштувань: 
□ Прочитайте та зрозумійте розділ Важлива інформація з

техніки безпеки" на сторінці 1.
□ Перевірте, щоб всі робочі частини рухалися вільно, болти

були добре затягнуті, а шплінти розведені.
□ Перевірте, щоб всі пресмаслянки були на місті і щоб в

них було мастило. Див. "Змащування" на сторінці 28.
□ Перевірте, щоб всі наклейки з правилами безпеки та

відбивачі були розташовані правильно та були
розбірливі. У разі пошкодження замініть. Див. "Наклейки
з техніки безпеки" на сторінці 5.

Підкачайте шини до рекомендованого тиску та затягніть
колісні болти, як визначено в специфікації. Див. "Тиск в 
шинах і гарантія" на сторінці 32.
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Причіплювання борони до 
трактора  

Причепіть до трактора для транспортування по 
дорозі або для роботи в полі. Чіпляйте позаду  
обладнання тільки для роботи в полі. Не можна 
транспортувати борону, причеплену до іншого 
обладнання. 
Перед причіплюванням перевірте сумісність та 
потужність трактора або обладнання: 

• Зубова борона – це причіпне обладнання,
оснащене стандартною зчіпкою категорії IV. Цю
зчіпку можна переобладнати в категорію III або
тягову сергу , використовуючи додаткові деталі
(див. "Конфігурація зчіпного пристрою для
трактора" на сторінці 34).

• Вага дишла може бути різною – від 227 кг до
1043 кг, залежно від моделі борони. Див.
"Специфікація та параметри", сторінки 31 -
32.

• Рекомендована потужність трактора становить
10 к.с. на кожен метр ширини борони (від 72 до
162 к.с., залежно від моделі борони). Ця
потужність необхідна додатково до потужності,
потрібної для обладнання попереду.

• Обладнання попереду,  має отримувати
живлення від одного гідравлічного контуру.

Див. рисунок 3 
1. Щоб підняти або опустити дишло борони,

використовуйте домкрат (1).
2. Заднім ходом підведіть трактор і зачепіть

дишло за причіпну сергу.
3. Зафіксуйте стопорним штирем зчіпного

пристрою (2).

Небезпека – змінюється центр ваги 
Перш ніж розкладати борону, упевніться, що 
борона надійно причеплена до зчіпного пристрою 
трактора або обладнання, попереду. Якщо 
борона не причеплена, а зчіпний пристрій не 
закріплений, борона може перекинутися назад 
під час розкладання або складання.  

4. Зафіксуйте запобіжний ланцюг на анкері
трактора.

5. Втягніть опору домкрата. Поверніть домкрат
в позицію для зберігання.

6. Після причеплення трактора до борони
зберігайте домкрат на кріпленні (1) на дишлі.

Загроза розчавлення: 
Забороняється стояти або простягати 
частини тіла між бороною та трактором, коли 
він рухається. Можна отримати важкі або 
смертельні травми через розчавлення між 
трактором та бороною. Перш ніж з’єднувати 
кабелі та шланги, зупиніть двигун трактора та 
поставте його на паркувальні гальма. 

Рисунок 3  
Причеплене дишло 

НЕБЕЗПЕКА

УВАГА
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Під’єднання електричних кабелів 

Див. рисунок 4 
Ваша зубова борона оснащена ліхтарями. 
Вставте штекер освітлення в вихідну розетку 
трактора. 
Перевірте ліхтарі та сигнальні лампочки, перш ніж 
рухатися по дорозі. 

Рисунок 4  
Штекер освітлення 

Під’єднання гідравлічних шлангів

Небезпека від рідини під високим тиском: 
Заглушіть трактор перед від’єднанням 
гідравлічних шлангів. Працювати з гідравлічними 
системами можуть тільки кваліфіковані особи. 
Рідина, що витікає під високим тиском, має 
достатню силу, щоб проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. У разі травми 
негайно зверніться по  медичну допомогу до 
лікаря, що має досвід з такими видами травм. 
Користуйтесь папером або картоном, А НЕ 
ЧАСТИНАМИ ТІЛА коли шукаєте місця витоку. Під 
час роботи з гідравлічними системами надягайте 
захисні рукавички та окуляри або щитки.  

Див. рисунок 5 

Щоб розрізнити шланги одного гідравлічного 
контуру, див. маркування шлангів. 

 Шланги з символом витягнутого циліндра
приєднуються  з боку основи циліндра.

 Шланги з символом втягнутого циліндра
приєднуються з боку штоку циліндра.

Закріпіть кабелі і шланги так, щоб вони мали 
достатню довжину для руху дишла, але не могли 
зачепитися під час руху за частини трактора, 
борони або дишла. Неправильне прокладання та 
закріплення шлангів та кабелів може призводити до 
пошкодження, що вимагає ремонту або заміни 

компонентів, та до втрат робочого часу в полі. 

Рисунок 5  
Ручки шлангів 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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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 техніки безпеки. 

Контрольний лист перед пуском 

Виконайте наступні перевірки, перш ніж 
транспортувати зубову борону на поле. 
Передумова контрольного листа – заправна 
цистерна ще не приєднана. 

□ Уважно прочитайте розділ Важлива
інформація з техніки безпеки" на сторінці 1.

□ Змастіть зубову борону, як вказано в розділі
"Змащування" на сторінці 28.

□ Перевірте тиск в усіх шинах. Див. "Тиск в
шинах та гарантія" на сторінці 32.

□ Перевірте всі болти, штифти та кріплення.
Момент затягування, як вказано в розділі
"Таблиця моментів затягування" на сторінці
33.

□ Перевірте зубову борону на наявність
зношених або пошкоджених деталей.
Відремонтуйте або замініть деталі перед
виходом в поле.

□ Перевірте герметичність гідравлічних шлангів,
фітингів та циліндрів. Відремонтуйте або
замініть перед виходом в поле.

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Розкладання борони

Зубова борона має один гідравлічний контур, в 
котрому комбінується операції бокового (секції) та 
вертикального (борона) розкладання. При 
розкладанні спочатку повністю розкладаються 
секції, а потім борона опускається на землю. 

1. Встановіть борону, зчеплену з трактором та
складену, на полі, де вона має працювати, або
на іншому придатному майданчику. При
розкладанні стійки стають на землю, і для
горизонтального розташування секцій
необхідний невеликий рух трактора вперед.

2. Повторно перевірте, щоб борона була надійно
зчеплена з трактором або обладнанням,
попереду.

Див. рисунок 6 
3. Зніміть ланцюг для транспортування з пальців

секцій на обох секціях.

4. Запустіть трактор. Включіть гальма. Встановіть
низькі оберти двигуна.

Див. рисунок 7 
5. Повільно подавайте оливу в циліндри контуру

розкладання. Секції розкладаються  (відходять
назад). Утримуйте гальма, доки секції не
розкладуться повністю.

6. Коли секції повністю розкладені, вимкніть
гальма.

Небезпека - змінюється центр ваги: 
Біля або особливо позаду обладнання, що 
розкладається, не повинні знаходитися люди. Під 
час розкладання центр ваги тимчасово 
зміщується, і навантаження на дишло стає 
негативним. Якщо зчеплення з трактором 
розірветься або якщо є дефект в гідравлічному 
контурі, борона може перекинутися назад або 
неочікувано впасти. Особи, що знаходяться 
поблизу, можуть отримати серйозні або 
смертельні травми. 

Див. рисунок 8 
7. Коли секції починають опускатися, рухайтеся

на тракторі вперед.
8. Коли секції опустяться на землю, продовжуйте

подавати оливу в циліндри контуру
розкладання, доки вони повністю не
висунуться.

Рисунок 6  
Ланцюг для транспортування 

Рисунок 7 
Розкладання секцій 

Рисунок 8  
Опускання секцій 

УВАГА
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Див. рисунок 9 
9. Коли циліндри повністю висунуті, а борона

стоїть на землі, палець із шплінтом
знаходиться приблизно в центрі пазу. Завдяки
цьому можливий рух догори та донизу на
нерівностях ґрунту.

Ризик пошкодження обладнання: 
Висуньте циліндри повністю. Якщо вони висунуті 
неповністю, це може призводити до пошкодження 
циліндрів або рами. 

Тепер обладнання готове для роботи в полі 
(сторінка 20). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

Можливе пошкодження циліндрів або рами!  

Необхідно висунути циліндр повністю, щоб палець 

знаходився по центру паза. 

Рисунок 9  
Циліндр повністю висунутий 

Рисунок 10  
Секції опущені 

ПРИМІТКА
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Складання 

Небезпека - змінюється центр ваги: 
Біля або особливо позаду обладнання, що 
розкладається, не повинні знаходитися люди. Під 
час розкладання центр ваги тимчасово 
зміщується, і навантаження на дишло стає 
негативним. Якщо зчіпка розірветься або якщо є 
дефект в гідравлічному контурі, борона може 
перекинутися назад або неочікувано впасти. 
Особи, що знаходяться поблизу, можуть 
отримати серйозні або смертельні травми. 

Див. рисунок 11 
1. Встановіть низькі оберти двигуна, повільно

втягуйте циліндри складання.

Ризик пошкодження обладнання: 
Не можна переміщувати борону, поки складання 
не буде закінчене. Переміщення з частково 
складеною бороною може призвести до 
пошкодження секцій або центральної рами. 

Див. рисунок 12 
2. Коли секції починають складатися вперед,

перевірте, щоб кронштейни для підйому тросів
(1), що працюють від пружин, піднімали троси
(2).

Примітка: в боронах, менших за 9 м, не 
використовуються троси. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Зупиніть складання, якщо кронштейни не 
піднімають троси. Якщо кронштейни не 
піднімають троси, можливе зіткнення 
кронштейнів та секцій. Секції також не зможуть 
стати в належне положення для 
транспортування. 

3. Продовжуйте втягувати циліндри, доки бокові
секції не ляжуть на стопори на трубі для
транспортування. Закріпіть транспортні
ланцюги (3) на пальцях на бокових секціях.

4. Тепер борона готова для транспортування
(сторінка 19), паркування (сторінка 21) або
зберігання (сторінка 21).

НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕВЕРТАННЯ – Забороняється 
знаходитися під машиною, коли вона в 
вертикальному положенні. Гідравлічний збій або 
від’єднання штиря зчіпного пристрою можуть 
призводити до перевертання машини і спричинити 
травми або смерть. 

Рисунок 11  
Підйом секцій 

Рисунок 12  
Складання секцій 

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА

ПРИМІТКА

ПРИМІТКА
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Транспортування

Небезпека втрати контролю: 
Не можна транспортувати борону на поле позаду 
іншого обладнання на дорогах загального 
користування. Буксирувати борону на поле можна 
тільки окремим трактором. Обладнання, що йде 
попереду, може не забезпечувати достатнього 
бокового контролю борони на транспортній 
швидкості. Загальна вага машини з усіма 
причепами може також виходити за межі 
потужності систем керування та/або 
гальмування трактора. В результаті аварія може 
призводити до серйозних або смертельних 
травм. 

Небезпека втрати контролю: 
Використовуйте відповідний трактор. Не можна 
буксирувати обладнання, якщо його  маса  
складає більше ніж 150% від маси трактора (маса 
трактора має складати не менш ніж 67% від маси 
обладнання). Упевніться, що трактор має 
достатню потужність для буксирування. Якщо 
потужність недостатня, транспортний засіб 
буде дуже нестійким, що може призводити до 
втрати контролю, серйозних та смертельних 
травм. 

Див. таблиці нижче, де наведена транспортна 
маса борони. 

Гальма та небезпека втрати контролю: 
Не перевищуйте швидкість 32 км/год. Знижуйте 
швидкість на нерівних дорогах. 

Транспортна маса борони
Модель FH6424HD FH6630HD FH6636HD FH6642HD 

Діапазон маси 
4,050 - 4,550 фунтів 
1830-2060 кг 

5,000 - 5,650 фунтів 
2270 - 2570 кг 

6,000 - 6,450 фунтів 
2720 - 2930 кг 

6,200 - 6,700 фунтів 
2810-3040 кг 

Модель FH6845HD FH6848HD FH6851HD 

Діапазон маси 6,250 - 7,250 фунтів 
2840 - 3280 кг 

6,700 - 7,700 фунтів 
3030 - 3500 кг 

7,100-8,300 фунтів 
3210-3760 кг 

Етапи транспортування  
З’ясуйте масу вашого обладнання. Якщо потужність 
трактора на межі припустимої, перевірте фактичну 
масу обладнання на вагах. 
1. Перевірте, щоб обладнання було надійно

причепленим до трактора достатньої
потужності (сторінка 13).

2. Завжди використовуйте блокуючий палець
зчіпного пристрою, розмір якого відповідає
розміру отворів в зчіпному пристрої та зчіпній
серзі, та розрахований на це навантаження.

3. Закріпіть на тракторі запобіжний ланцюг з
достатнім провисанням, щоб дозволити
повороти дишла (сторінка 13).

4. Упевніться в правильному функціонуванні
ліхтарів.

5. Складіть  зубову борону (сторінка 18).

6. Закріпіть ланцюги для транспортування
(сторінка 18).

7. Перевірте належний тиск у шинах (сторінка
32). 

8. Сплануйте маршрут. Уникайте крутих схилів.
9. Під час руху по дорозі завжди вмикайте

ліхтарі.
10. Не перевищуйте швидкість 32 км/год (20

миль/год). Виконуйте всі національні,
регіональні та місцеві закони під час руху  на
дорогах загального користування.

11. Пам’ятайте, що обладнання може бути
ширшим за трактор. Необхідна безпечна
дистанція.

12. На нерівній або пересіченій місцевості
виконуйте транспортування повільно.

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА
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Робота в полі

Це обладнання призначене для роботи в полі з трактором 
в постійно опущеному стані (в тому числі на поворотах). 
Не рекомендований рух на великі відстані з піднятими 
секціями або підняття секцій на поворотах. Можна 
піднімати борону на короткий час, щоб очистити її від 
забиття. Необхідно піднімати борону на крутих поворотах 
та при русі заднім ходом. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Не можна буксирувати борону на великі відстані з 
частково піднятими секціями. Не слід піднімати борону 
на поворотах. Це призводить до завчасного зношення 
циліндрів, штифтів та компонентів рами. Таке 
зношення не входить в обсяг гарантії. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Піднімайте борону на крутих поворотах та при русі 
заднім ходом. На крутих поворотах бокова секція може 
рухатися назад. Не можна рухатися заднім ходом з 
опущеною бороною. Якщо внутрішнє колесо зупиняється 
або рухається назад, це означає, що поворот крутий, і 
необхідно підняти секції. 

Контрольні листи налаштувань в полі 

Скористуйтеся наступними таблицями для розробки 
контрольного листа для вашої конфігурації 
трактор/зубової борони. Можуть знадобитися додаткові 
пункти, або їх кількість може бути меншою, залежно від 
характеристик трактора, опцій зубової. 

Механічний контрольний лист 
(причеплення до трактора) 

Сторінка 

□ Зубова борона зчеплена 13 

□ Палець зчіпного пристрою 
заблокований 

□
Запобіжний ланцюг закріплений на 
тракторі або обладнанні, що йде 
попереду 

13 

□
Паркувальний домкрат в положенні для 
зберігання 

13 

Електричний контрольний лист Сторінка 

□
Упевніться, що електричні з’єднання 
щільні або штекер добре закріплений в 
положенні для зберігання, якщо ліхтарі 
в полі не використовуються. 

14 

Контрольний лист гідравлічної 
системи 

Сторінка 

□
Перевірте рівень гідравлічної рідини в 
резервуарі трактора 

- 

□ Виконайте гідравлічні під’єднання 14 

□
Перевірте герметичність гідравлічних 
з’єднань 

- 

□ Розкладіть обладнання 19 

ПРИМІТКА

ПРИМІТКА
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Паркування на короткий термін 

1. Виберіть місце для паркування обладнання на
рівній твердій поверхні. Не відчіпляйте
обладнання на крутих схилах.

2. Складіть борону (сторінка 19).
3. Закріпіть транспортні ланцюги для блокування

(сторінка 16)
4. Встановіть домкрат на дишлі (сторінка 13).
5. За допомогою паркувального домкрата

врівноважте вагу дишля на зчіпному пристрої
трактора.

6. Гідравлічні важелі встановіть в  нейтральне
положення.

7. Від’єднати гідравлічні шланги. Закріпіть їх так,
щоб вони не торкалися землі.

8. Від’єднайте кабель освітлення, закрийте його
ковпачком, якщо є.

9. Від’єднайте запобіжний ланцюг.
10. Роз’єднайте зчіпний пристрій. Запустіть трактор

та від’їдьте від зубової борони.

Паркування на довгий термін 

1. Почистіть зубову борону від бруду, багна,
надлишкового мастила та оливи.

2. Змастіть всі точки, вказані в розділі «Технічне
обслуговування».

3. Нанесіть консистентне мастило на зовнішні
частини поршневих штоків, щоб запобігти
утворенню іржі.

4. Перевірте зубову борону на наявність
зношених або пошкоджених деталей.
Виконайте ремонт та обслуговування по
закінченні сезону.

5. За допомогою фарби-спрею покрийте
подряпини, сколи та зношені ділянки на зубовій
бороні для захисту металевих частин.

6. Припаркуйте обладнання, як вказано вище в
розділі "Паркування на короткий термін".

Рисунок 13  
Борона в паркувальному положенні 
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Регулювання

Щоб отримати від вашої зубової борони FH6000HD 
повну продуктивність, необхідно розуміти, як 
працюють всі компоненти. Нижче наведені 
налаштування для оптимального складання та 
оптимальних результатів у полі. 

Регулювання Сторінка Регулювання впливає  на: 

Конфігурація зчіпного пристрою для 
трактора 

34 Сумісність з трактором або обладнанням, що 
йде попереду 

Кут зубів 36 Агресивні налаштування зубів борони для 
незвичайних умов  

Регулювання висоти складання секцій 22 Належне складання секцій, на старій машині 

FH6424HD - FH6642HD 22 

FH6845HD - FH6854HD 23 

Регулювання висоти складання секцій 

Див. рисунок 14 
Осі з часом просідають та зношуються, і бокові 
секції можуть опускатися, тому вони при складанні 
більше не входять легко на опорні поперечки. 

Примітка: Моделі FH6424HD (7,3 м) та FH6427HD 
(8,2 м) не мають опорних поперечок. 

В нормальних робочих умовах бокові секції (1) 
блокуються приблизно на ½ дюйма (13 мм) нижче 
верхнього краю рампи (2) опорної поперечки 
бокової секції. 

Висота складання секцій FH6424HD - 
FH6642HD   

На боронах з 12 та 16 брусами до ширини 12,8 м 
висота бокових секцій регулюється стопорним 
болтом  (3) в гнізді шарніра кожної секції. 

Див. рисунок 15 
Відрегулюйте висоту складання, повертаючи 
голівку стопорного болта (3) (один для кожної 
бокової секції). 
Після закінчення налаштувань зфіксуйте 
положення болта силіконовим герметиком (4), що 
наноситься на відкриту частину різьби. 

Рисунок 14  
Бокова секція на опорній поперечці 

Рисунок 15  
Висота секції FH6400/6600HD 
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Висота складання бокових секцій 
FH6845HD - FH6851HD  

Див. рисунок 16 
На боронах 13,7 м та ширших висота складання 
бокових секцій регулюється пакетом шайб (5) на 
різьбовій основі, на кожному шарнірі для складання 
бокових секцій. 
Для початкового налаштування (на заводі або у 
дилера) не потребуються всі шайби, котрі 
постачаються з бороною. Додаткові шайби 
зберігаються в пакеті частин Manual-Pak®

1
 в

окремому відділенні, якщо там достатньо місця. 

Див. рисунок 17 
Максимальна товщина пакету шайб для кожної 
секції становить 1

7
/8 дюйма (4,76 см), за умови, що: 

Кількість 1 (42) 564-166D 1" (25,4 мм) шайба 
зупинки складання 
Кількість 2 (43) 564-098D шайба 1/4" (6,3 мм) 
Кількість 2 (44) 564-099D шайба 1/8" (3,2 мм) 
Кількість 2 (108) 564-132D шайба 1/16" (1,6 мм) 

Для регулювання висоти складання бокових секцій 
Видаліть болти (55) та стопорні шайби (74). 
Додайте або зніміть шайби для отримання 
необхідної висоти складання. Знов встановіть на 
місце болти та шайби. 
Товща шайба є верхньою в пакеті. 

Див. рисунок 17 
Для регулювання висоти складання бокових секцій, 
щоб бокові секції вставали в потрібному положенні 
на опорні поперечки (приблизно ½ дюйми (13мм) 
нижче верхньої поверхні рампи), може бути 
необхідним додати або видалити шайби з задньої 
частини стопору складання. 
Максимальний пакет шайб для кожної секції має 
товщину ¾ дюйми (19 мм), за умови, що: 
Кількість 2 (112) 564-164D 1/4" (6,3 мм) шайби 
стопору складання 
Кількість 2 (113) 564-165D 1/8" (3,2 мм) шайби 
стопору складання 

Зніміть болти (52), шайби (74) та гайки (114), 
додайте або видаліть шайби, щоб отримати 
необхідну висоту складання. Знов встановіть на 
місце болти, шайби та гайки. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Дуже важливо, щоб при складанні права та ліва 
скоба на центральній секції спиралися на пакет 
шайб (5). Центральна секція також повинна 
спиратися на задню частину стопора складання. 

Рисунок 16  
Висота бокових секцій  FH6800HD 

Рисунок 17  
Шайби для регулювання висоти бокових секцій 

FH6800HD 

ПРИМІТКА
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Пошук та усунення несправностей

Пошук та усунення загальних несправностей обладнання 

Проблема Причина Рішення 

Тягові ланцюги піднімають 
штанги на нерівному ґрунті 

Циліндри висунуті не 
повністю 

Висуньте циліндри 

Секції борони підстрибують Кут зубів занадто агресивний 
для робочої швидкості  

Працюйте на меншій швидкості або 
змініть кут зубів на 40°. Див. "Кут 
зубів" на сторінці 36. 

Бокові секції при складанні 
зупиняються і зависають  

Необхідно відрегулювати 
висоту складання  

Див. "Регулювання висоти 
складання бокових секцій" на 
сторінці 22. 

Окремі частини в межах 
бокових або центральних 
секцій розсуваються  

Зламаний або відсутній 
ланцюг між тяговими 
штангами, що тягнуть окремі 
бруси 

Замініть ланцюг і у разі необхідності 
також зуби борони, що фіксують 
ланцюг. 
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Технічне обслуговування 
та змащення

Технічне обслуговування

Належний сервіс та технічне обслуговування – це ключ 
тривалого терміну експлуатації обладнання. Ретельна 
систематична інспекція допомагає уникнути технічного 
обслуговування, простоїв та ремонтів, що пов’язано із 
значними витратами. 
Перш ніж виконувати роботи з регулювання або 
технічного обслуговування, заглушіть трактор і витягніть 
ключ з замка запалення. 

Загроза розчавлення: 
Завжди повністю розкладайте борону або 
використовуйте підпірки, коли працюєте на 
обладнанні. Можна отримати важкі або 
смертельні травми через розчавлення під 
обладнанням, якщо вона впаде. 

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

1. Після кількох годин роботи зубової борони
перевірте щільність затягування всіх болтів.

2. Необхідно підтримувати належний тиск в
шинах.

3. Регулярно чистіть зубову борону. Регулярне та
старанне чищення подовжує термін
експлуатації обладнання та знижує витрати на
технічне обслуговування та ремонт.

4. Ділянки змащування наведені в розділі
"Змащування" на сторінці 28.

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Технічне обслуговування 
гідравліки 

Для будь-якої гідравлічної системи забруднення є 
найбільш частою причиною проблем в роботі та 
передчасного зношення. Необхідно докладати 
особливих зусиль для належного чищення 
швидкорознімних з’єднувальних муфт, перш ніж 
приєднувати шланги до трактора, та ніколи не 
припускати їх падіння на землю. 

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

Стравлюйте повітря тільки на фітингах JIC та NPT. 
Ніколи не можна стравлювати повітря на фітингах 
QD (швидке роз’єднання). Уникайте стравлювання 
повітря на фітингах ORB. Якщо в контурі 
залишиться тиск, O-подібне кільце може 
розірватися. 

Загроза розчавлення: 
При приєднанні шлангів до фітингів циліндрів 
складання впевніться, що на кожному з виходів 
циліндрів встановлена дросельна шайба 0,063 
дюйма (1/16 дюйма, 1,6 мм) (номер деталі Great 
Plains 196-430D). Якщо цієї шайби немає, це може 
призводити до небезпечного швидкого 
розкладання бокових секцій,наслідком чого може 
бути пошкодження обладнання, важкі або 
смертельні травми. 

Ризик забруднення системи: 
Коли додаєте або замінюєте трубні фітинги з 
різьбою NPT (Національна трубна різьба, конічна 
різьба), завжди користуйтеся рідким 
ущільнювачем для труб. Щоб уникнути 
пошкодження та тріщин гідравлічних фітингів 
внаслідок занадто щільного затягування та 
забруднення фільтрів часточками ущільнювальної 
стрічки, не можна використовувати пластикові 
ущільнення та стрічки. 

Ризик занадто сильного затягування та 
порушення герметичності: 
Фітинги JIC (об’єднана промислова конференція, 
розширення 37°) не потребують високого 
моменту затягування. Занадто сильний момент 
спричинює негерметичність. Для фітингів JIC та 
ORB (втулка з О-подібним кільцем) ущільнення не 
потрібне. 

Таблиця моментів затяжки фітингів JIC 

Розмір Фут-фунт Н-м 
1
/16-20 11-12 15-16 

½ -20 15-16 20-22 
5
/16-18 18-20 24-28 

¾ 16 38-42 52-58 
7
/8 - 14 57-62 77-85 

11/16 -12 79-87 108-119 

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПРИМІТКА

ПРИМІТКА
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Стравлювання повітря з 
гідравлічної системи 

Зазвичай повітря з гідравлічної системи 
стравлюють під час останніх перевірок перед 
постачанням, але може бути необхідним випустити 
повітря перед першим використанням або після 
технічного обслуговування гідравліки, або якщо 
гідравлічна система знаходиться в нестабільному 
стані. 
1. Причепіть борону до трактора.
2. Якщо борона складена, упевніться, що

закріплені ланцюги, котрі тримають бокові
секції (сторінка 16).

3. Приєднайте гідравлічну систему до джерела
гідравлічної оливи, наприклад, до трактора.

4. Важіль гідравліки ввімкніть в плаваючий режим,
щоб випустити весь тиск з ліній.

5. Від’єднайте обидва кінця всіх циліндрів
складання – з боку штоків та основ циліндрів.

6. Встановіть опори для циліндрів, щоб входи
були спрямовані догори, а циліндри
знаходилися в такому положенні, в котрому
штоки не битимуться об деталі обладнання,
коли вони повністю витягнуті.

7. Основи циліндрів повинні бути вищими за кінці,
з штоками. Встановіть важіль контуру в
нейтральне положення.

Для кожного циліндра окремо: 
8. З боку основи циліндра ослабте з’єднання JIC.
9. Повільно висуньте шток циліндра, доки на

фітингу не з’явиться гідравлічна рідина.
10. Поверніть контур в нейтральне положення.

Затягніть фітинг.
11. Повторіть кроки 8 - 10 для інших циліндрів.
12. Висуньте поршні циліндрів. Встановіть контур в

нейтральне положення.
13. Встановіть циліндри так, щоб кінці зі штоками

були на вищому рівні, ніж основи циліндрів.

Для кожного циліндра окремо: 
14. З боку штоку циліндра ослабте з’єднання JIC.
15. Повільно висуньте шток циліндра, доки на

фітингу не з’явиться гідравлічна рідина.
16. Поверніть контур в нейтральне положення.

Затягніть фітинг.
17. Повторіть кроки 14 - 16 для інших циліндрів.
18. Переключіть контур на плаваюче положення.
19. Знов закріпіть обидва кінці циліндрів – з боку

основи та з боку штоку – на центральній секції
та на бокових секціях.

20. Уважно перевірте функцію складання  (сторінка
16). 

Небезпека – змінюється центр ваги 
Перш ніж розкладати борону, упевніться, що 
борона надійно причеплена до зчіпного 
пристрою трактора. Якщо борона не 
причеплена, а зчіпний пристрій не закріплений, 
борона може перекинутися назад під час 
розкладання або складання.  

Небезпека розчавлення та пошкодження 
обладнання : 
Після виконання обслуговування циліндрів або 
шлангів  стравіть повітря. Якщо в системі 
залишається повітря, складання обладнання 
стає небезпечним. Якщо необхідно виконайте 
обслуговування гідравліки, коли обладнання 
знаходиться в складеному стані, особливо 
небезпечним стає перше розкладання. Рухи 
бокових секцій можуть бути не рівномірними 
або виконуватися поштовхами. Бокові секції 
можуть неочікувано впасти при розкладанні. 
Особи, котрі знаходяться поруч, можуть 
отримати серйозні або смертельні травми. 
Вірогідним є також пошкодження обладнання. 

Небезпека від рідини під високим тиском: 
Під час роботи з гідравлічними системами 
одягніть захисні рукавички та окуляри. Для 
стравлення повітря з системи треба 
частково відкрити гідравлічні лінії, що 
знаходяться під тиском. Рідина, що витікає під 
високим тиском, може проникати через шкіру і 
спричинити серйозні травми. У разі травми 
негайно зверніться по  медичну допомогу до 
лікаря, що має досвід з такими видами травм. 

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Змащування 

Шарніри крил 

4 точки змащування на 1 шарнір, 1 шарнір 
на крило; 8 точок усього 

Тип змащувального матеріалу: 
Консистентне мастило  
Кількість: Доки мастило не виступить 

Вісі крил 

3 точки змащування на кожну вісь,
6 точок усього   

Тип змащувального матеріалу: 
Консистентне мастило  
Кількість: Доки мастило не виступить 

Тиск у шинах

4 шини двох розмірів 
Див. стр.32 для визначення тиску.
Перевіряйте тиск у шинах на нових 
знаряддях і з новими колесами частіше. 
Перевіряйте тиск у шинах перед кожним 
вирівнюванням знаряддя, і щоразу, коли 
виникають якісь проблеми при 
використанні.

Універсальний 
спрей для 
змащування 

Універсальне 
мастило 

Універсальна 
олива Інспекція 

Інтервали 
(години 
експлуатації), 
коли необхідний 
сервіс  
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Ступиці транспортних коліс 

(тільки на причіпних моделях) 
1 точка змащування на ступицю, 
4 ступиці на знарядді;  
4 точки усього 

Тип змащувального матеріалу: Консистентне 
мастило  
Кількість: До появи опору 

Ступиці коліс бокових секцій 

(тільки на причіпних моделях)  
1 точка змащування на ступицю, 
4 ступиці на знарядді;  
4 точки усього 

Тип змащувального матеріалу: Консистентне 
мастило  
Кількість: До появи опору 
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Опції

Розширювачі бокових секцій 

Ці комплекти додають блок розширення на 
один зуб (19) до кожної сторони борони, 
завдяки чому збільшуються загальна робоча 
ширина на 1 ½ фута (18 дюймів, 46 см). 
Комплект на 12 рядів (брусів) (для стандартної 
борони) включає 24 розширювачі. Комплект на 
16 рядів (брусів) (для борони з подовженням 
рядів) включає 32 розширювачі. 

Опис комплекту № деталі 

1 1/2 ФУТА  КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
РОЗШИРЕННЯ 12-БРУСНОЇ 
БОРОНИ 

564-048A 

1 1/2 ФУТА КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
РОЗШИРЕННЯ 16-БРУСНОЇ 
БОРОНИ 

564-049A 

Замовляйте один комплект на борону. Ці 
розширення встановлюються на місці у 
покупця. Див. інструкції на сторінці 40. 

Подовження борони
Ці комплекти додають до кожної секції борони 
вказаної моделі подовження на 4 бруси. 
Комплекти індивідуальні для кожної моделі 
борони, бо комбінації довжини брусів різні для 
різних моделей. Комплекти включають 
кріплення для з’єднання з заднім кінцем 
наявного 12-го бруса. 

Опис комплекту Опція № деталі 

FH6424 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-059A 

FH6630 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-061A 

FH6636 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-063A 

FH6642 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-065A 

FH6845 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-066A 

FH6848 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-067A 

FH6851 КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ НА 4 БРУСИ 

20 564-068A 

Замовляйте одну опцію або комплект на 
борону. Якщо замовлення потрапляє до 
постачання оригінальної борони (як опція), ці 
розширення встановлюються на заводі або у 
дилера. Монтаж на місці див. сторінку 38.

25199 
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Додаток A -  Інформація для довідок

Специфікації та параметри 

Моделі FH6400HD Специфікації та параметри 

 Модель FH6424HD 

Ширина захвату 24 фута (7,32 м) 

Розмір зубів 6 дюймів (15,2 cм), плюс 2 дюйми (6,4 cм) різьба, ромбо-подібні, калені 

Відстань між зубами 9 дюймів зуб до зуба, 11 дюймів брус до бруса, 12 брусів стандартна (16 опція) 

Кі-ть зубів на 1 метр ширини 52,5 (Стандартна 12 брусна), 70,0 (Опційна 16 брусна) 

Робоча довжина 38 футів (11,58 м) 

Робоча ширина 25 футів 6 дюймів (7,77 м) 

Транспортна висота 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 

Транспортна ширина 12 футів 8дюймів (3,86 м) 

Транспортна довжина 22 фута (6,71 м) 

Кліренс 11,3 дюйма (28,6 cм) 

Діапазон маси 4,050 - 4,550 фунтів (1830 - 2060 кг) 

Маса дишла 480 фунтів (220 кг) 

Зчіпка Категорії IV; Категорії III чи серга з додатковим обладнанням 

Необхідна потужність 
трактора

1 70 - 100 к.с. (55 - 75 кВт) 

1. Вимоги по потужності змінюються в залежності від
умов і режиму роботи. 

Моделі FH6600HD  Специфікації та параметри 
 Модель FH6630HD FH6636HD FH6642HD 

Ширина захвату 30 футів (9,14 м) 36 футів (10,97 м) 42 фути (12,80 м) 

Розмір зубів 6 дюймів (15,2 cм), плюс 2 дюйми (6,4 cм) різьба, ромбо-подібні, калені 

Відстань між зубами 9 дюймів зуб до зуба, 11 дюймів брус до бруса, 12 брусів стандартна (16 опція) 

Кі-ть зубів на 1 метр ширини 52,5 (Стандартна 12 брусна), 70,0 (Опційна 16 брусна) 

Робоча довжина 38 футів (11,58 м) 38 футів (11,58 м) 38 футів (11,58 м) 

Робоча ширина 31 фут 6 дюймів (9,60 м) 37 футів 6 дюймів (11,43 м) 43ft. 6in. (13.26 m) 

Транспортна висота 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 

Транспортна ширина 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 

Транспортна довжина 22 фути (6,71 м) 22 фути (6,71 м) 22 фути (6,71 м) 

Кліренс 11,3 дюйма (28,6 cм) 11,3 дюйма (28,6 cм) 11,3 дюйма (28,6 cм) 

Діапазон маси 
5,000 - 5,650 фунтів 

2270 - 2570 кг 
6,000 - 6,450 фунтів 

2720 - 2930 кг 
6,200 - 6,700 фунтів 

2810 - 3040 кг 

Маса дишла 600 фунтів (270 кг) 820 фунтів (370 кг) 1,200 фунтів (540 кг) 

Зчіпка Категорії IV; Категорії III чи серга з додатковим обладнанням 

Необхідна потужність 
трактора

1

90 - 140 к.с. 

65 - 105 кВт 

110 - 170  к.с. 

80 - 125  кВт 

125 - 195  к.с. 

95 - 145  кВт 

1. Вимоги по потужності змінюються в залежності від умов і режиму роботи.
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Моделі FH6800HD Специфікації та параметри 

1. Вимоги по потужності змінюються в залежності від умов і режиму роботи.

Модель FH6845HD FH6848HD FH6851HD 

Ширина захвату 45 футів (13,72 м) 48 футів (14,63 м) 51 фут (15,54 м) 

Розмір зубів 6 дюймів (15,2 cм), плюс 2 дюйми (6,4 cм) різьба, ромбо-подібні, калені 

Відстань між зубами 9 дюймів зуб до зуба, 11 дюймів брус до бруса, 12 брусів стандартна (16 опція) 

Кі-ть зубів на 1 метр ширини 52,5 (Стандартна 12 брусна), 70,0 (Опційна 16 брусна) 

Робоча довжина 42 фути (12,80 м) 42 фути (12,80 м) 42 фути (12,80 м) 

Hj,jxf ibhbyf 46 футів 6 дюймів (14,17 м) 49 футів 6 дюймів (15,09 м) 52 фути 6 дюймів (16,00 м) 

Транспортна висота 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 10 футів 10 дюймів (3,30 м) 

Транспортна ширина 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 12 футів 8 дюймів (3,86 м) 

Транспортна довжина 26 футів (7,92 м) 26 футів (7,92 м) 26 футів (7,92 м) 

Кліренс 11,3 дюйма (28,6 cм) 11,3 дюйма (28,6 cм) 11,3 дюйма (28,6 cм) 

Діапазон маси 6,250 - 7,250 фунтів 6,700 - 7,700 фунтів 7,100 - 8,300 фунтів 

2840 - 3280 кг 3030 - 3500 кг 3210 - 3760 кг 

Маса дишла 1,580 фунтів (710 кг) 1,680 фунтів (760 кг) 2,180 фунтів (990 кг) 

Зчіпка Категорії IV; Категорії III чи серга з додатковим обладнанням 

Необхідна потужність 
трактора

1

135 - 210 к.с. 145 - 220  к.с. 155 - 235  к.с. 

100 - 155 кВт 105 - 165  кВт 115 - 175  кВт 

Таблиця тиску в шинах 

Колесо Розмір шин Тиск 

Транспортні 12.5Lx15 SL 12-Ply 3,6 атм

Бокові секції 
30x8.8x15 16-Ply 

Авіаційні 
4,2 атм

Гарантійна інформація для шин 
Всі шини отримують гарантію від виробника шин. 
Гарантійна інформація для шин знаходиться в 
брошурі, котру ви отримуєте разом з інструкціями для 
оператора та каталогом запчастин, або онлайн на 
веб-сторінці виробника шин,див. нижче. Допомогу 
або інформацію можна отримати в найближчому 
представництві виробників шин для 
сільськогосподарських машин.  

Виробник 
Firestone
Gleason
Titan
Galaxy
BKT  

      Веб-сторінка 
www.firestoneag.com
www.gleasonwheel.com
www.titan-intl.com
www.atgtire.com  
www.bkt-tire.com 
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Таблиця моментів затягування 

Ідентифікація 
голівок болтів

Розмір 
болтів

мм x крок 
різьби

 с 

Ідентифікація 
голівок болтів

Розмір 
болтів Q €} }

Клас 2 Клас 5 Клас 8 Клас 5,8 Клас 8,8 Клас 10,9
дюйм-крок 
різьби

a 
Н-м

b  фунт-
фут

d 
Н-м фунт-

фут 
Н-м фунт-

фут 
Н-м     фунт-

фут 
Н-м фунт-

фут 
Н-м фунт-

фут 

¼-20 7.4 5.6 11 8 16 12 M 5 X 0.8 4 3 6 5 9 7

1/4-28 8.5 6 13 10 18 14 M6X1 7 5 11 8 15 11 
5
/16-18 15 11 24 17 33 25 M 8X1.25 17 12 26 19 36 27 

5
/16-24 17 13 26 19 37 27 M8X1 18 13 28 21 39 29 

3
/8-16 27 20 42 31 59 44 M10X1.5 33 24 52 39 72 53 

3
/8-24 31 22 47 35 67 49 M10X0.75 39 29 61 45 85 62

7
/16-14 43 32 67 49 95 70 M12X1.75 58 42 91 67 125 93 

7
/16-20 49 36 75 55 105 78 M12X1.5 60 44 95 70 130 97 

½-13 66 49 105 76 145 105 M12X1 90 66 105 77 145 105 
½-20 75 55 115 85 165 120 M14X2 92 68 145 105 200 150 
9
/16-12 95 70 150 110 210 155 M14X1.5 99 73 155 115 215 160

9
/16-18 105 79 165 120 235 170 M16X2 145 105 225 165 315 230

5
/8-11 130 97 205 150 285 210 M16X1.5 155 115 240 180 335 245 

¾-18 150 110 230 170 325 240 M18X2.5 195 145 310 230 405 300 
3
/4-10 235 170 360 265 510 375 M18X1.5 220 165 350 260 485 355 

3
/4-16 260 190 405 295 570 420 M20 X 2.5 280 205 440 325 610 450 

7
/8-9 225 165 585 430 820 605 M20X1.5 310 230 650 480 900 665

7
/8-14 250 185 640 475 905 670 M24X3 480 355 760 560 1050 780

1-8 340 250 875 645 1230 910 M24X2 525 390 830 610 1150 845 
1-12 370 275 955 705 1350 995 M30 X 3.5 960 705 1510 1120 2100 1550 
1

1
/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 

1
1
/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700

1
1
/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220

1
1
/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-крок різьби = номінальний діаметр різьби в

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

1
3
/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380

1
3
/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710

1
1
/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160

1
1
/2-12 1330 980 2970 2190 4820 3560

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

Момент затягування колісних гайок 1/2"-20 (102-115 Н-м) 9/16"-18 (108-122 Н-м) 5/8"-18 (115-136 Н-м)
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Додаток B – Початкові 
налаштування 

В цьому додатку описані налаштування, що 
виконуються тільки один раз або нечасто. Звичайні 
щоденні налаштування див. в розділі "Підготовка 
та налаштування" на сторінці 12. Спочатку 
виконуються роботи, описані в цьому додатку B. 
Можливо, що деякі з цих робіт вже виконані 
дилером Great Plains: 
a. Регулювання зчіпки (нижче та сторінка 35)
b. Регулювання кута зубів борони (сторінка 36).
c. Встановлення опцій, котрі не встановлює дилер:

опція збільшення кількості рядків (сторінка 38) та
монтаж розширювачів секцій (сторінка 40)

Конфігурація зчіпного пристрою для 
трактора
Стандартна зчіпка FH6000HD (93) – це стандартна 
зчіпка категорії IV з однією пластиною. FH6000HD 
включає компоненти для переобладнання в 
категорію III або тягову сергу. 
Great Plains рекомендує, щоб під час роботи 
дишель був на рівні землі. Висота зчіпки практично 
не впливає на роботу машини, однак зчіпка має 
бути пристосована до трактора  або обладнання, 
до котрого причіплюється борона. 
Кожна конфігурація зчіпного пристрою для трактора 
(категорія IV, категорія III та тягова серга) вимагає 
специфічної орієнтації базового зчіпного пристрою. 

Висота зчіпки або перестановка зчіпки 

1. Зніміть та збережіть для наступного
використання два комплекти:

(66) 803-031C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА 1-8 PLT 
(77) 804-027C ГРОВЕР 1 PLT 
(45) 802-877C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ 

ГОЛІВКОЮ 1-8X9 GR8 SPTHD 
Та по одному: 
(93) 891 -189C ОСНОВА ЗЧІПКИ - КАТ IV 
(11) 556-236D ТРИМАЧ ЗАПОБІЖНОГО ЛАНЦЮГА 

2. Поверніть зчіпку (93), як потрібно для типу
зчіпки (пазом донизу для категорії IV) та
розташуйте його на потрібній висоті.

3. Знов закріпіть кріплення ланцюга (11) та зчіпку
обома болтами (45). Використовуйте обидва
болти. Закріпіть через 2 отвори в кріпленні
ланцюга, 4 отвори в вухах дишля та 2 отвори в
зчіпці (93).

Контрольний лист після постачання
1. Прочитайте та зрозумійте розділ Важлива

інформація з техніки безпеки" на
сторінці 1.

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

3. Перевірте, щоб всі прес-маслянки були на
місті і щоб в них було мастило. Див.
"Змащування " на сторінці 28.

4. Перевірте, щоб всі наклейки з правилами
безпеки та світловідбивачі були
розташовані правильно та були
розбірливі. У разі пошкодження замініть.
Див. "Наклейки з техніки безпеки" на
сторінці 5.

5. Підкачайте шини до рекомендованого
тиску та затягніть колісні болти, як
визначено в специфікації. Див. "Тиск в
шинах і гарантія" на сторінці 32.

Рисунок 18  
Регулювання зчеплення 

Ризик відриву зчіпки: 
Упевніться, що ДВА болти класу 8 (45) пройшли 
наскрізь через: 
ДВА отвори в кріпленні ланцюга (11), 
ЧОТИРИ отвори в вухах дишля та  
ДВА отвори в зчіпці (93).  
Якщо один з цих компонентів закріплений тільки 
одним болтом, вірогідне пошкодження машини. 
Зчіпка може повністю відірватися, що призведе 
до аварії на дорозі з серйозними або 
смертельними травмами. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Тягова серга 

Див. рисунок 19 
Основа зчіпки для цієї конфігурації має бути в 
вертикальному положенні (з вирізаним пазом 
донизу). Так маса дишля спирається на основу 
зчіпки, а не на сергу. 

1. Приготуйте по одній з наступних деталей:
(92) 890-798C СЕРГА ЗЧІПКИ
(58) 802-487C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ
ГОЛІВКОЮ 3/4-10X6 GR8
(72) 803-367C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP
LOCK 3/4-10 PLT

2. Квадратною стороною серги (92) догори,
повністю вставте сергу в основу зчіпки (93)
знизу. Вставте болт класу 8 (58) знизу.
Зафіксуйте контргайкою (72).

Ризик відриву зчіпки: 
Встановіть основну зчіпки та зберіть деталі 
серги, як вказано. Неправильне встановлення або  
монтаж можуть мати наслідком відмову болта 
серги, що призводить до відриву зчіпки. Наслідком 
може стати серйозна аварія або тяжкі 
пошкодження машини. 

Зчіпка категорії ІІІ 

Основу зчіпки для цієї конфігурації необхідно 
перевернути (вирізаний паз повинен бути зверху). 
Встановіть V-подібний блок (97), щоб забезпечити 
вертикальний рух пальця зчіпки. Завжди 
використовуйте не менш ніж одну прокладку (98).  

1. Виберіть по одній деталі з наступних:
(99) PPI-302V ВЕРХНЯ ПЛАСТИНА – КАТ.3
(97) PPI-203VR V-ПОДІБНИЙ БЛОК
(57) 802-383C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ
ГОЛІВКОЮ 3/4-10X3 GR5
Та дві деталі:
(98) PPI-205H ПРОКЛАДКА

2. Поставте прокладки всередину паза зчіпки (98),
попереду від вертикального отвору для болта.
Розташуйте V-подібний блок (97) попереду від
прокладок та перевірте розмір отвору, котрий
утворився після цього. Якщо необхідно,
видаліть одну з прокладок.

3. Додайте верхню пластину (99). Зафіксуйте
знизу болтом класу 5 (57).

Рисунок 19  
Конфігурації зчіпки 

УВАГА
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Кут зубів

Див. рисунок 20 
Кут зубів борони встановлюється пластиною для 
регулювання кута зубів (38). 
Зуби борони встановлюються на заводі з гострою 

стороною (1) в напрямку руху ( ). 
Завдяки цьому зуби стають під кутом 40° до 
вертикалі (50° відносно землі). Цей кут підходить 
до більшості умов, не має обмежень швидкості, 
зазвичай оптимально готує ґрунт для насіння та 
забезпечує легше проходження залишків стерні. 
Щоб встановити більш агресивний кут 22° від 
вертикалі (68° відносно землі), необхідно 
повернути всі сегменти борони на ланцюгах 
відносно кронштейнів. 

Надмірне зношення / ризик отримання 
нерівномірних результатів: 
Не перевищуйте швидкість 4 1/2 миль/год (7,2 
км/год), якщо кут зубів становить 22°. 
Навантаження на машину значно більші. Секції 
борони можуть підстрибувати на ґрунті. 

Щоб змінити кут зубів: 

Розкладіть борону
1. Борону причепіть безпосередньо до трактора

(не до іншого обладнання), повністю
розкладіть, щоб вона була в положенні для
роботи в полі (сторінка 16). До трактора має
бути достатній простір, щоб мати доступ до
всіх кінців секцій борони. Протягніть борону
вперед, щоб вона рівно лягла на землю.

Від’єднайте/переставте напрямні 
ланцюги

Див. рисунок 21 
2. Від’єднайте кінець напрямного ланцюга (40)

від секцій борони. Зніміть та збережіть для
наступного використання тільки стопорну
гайку: (64) 803-019C СТОПОРНА ГАЙКА 1/2-
13 PLT
Гайка знов встановлюється на етапі 6.

Див. рисунок 21 та рисунок 22 
3. Від’єднайте кінці ланцюгів (40) від рам секцій.

Зніміть кріплення:
(61) 802-722C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ 

ГОЛІВКОЮ 9/16-12X3 1/2 GR5 ZNYCR  
(70) 803-319C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP LOCK 

9/16-12 ZNYCR 

Встановіть їх на іншому отворі рами. Верхній 
отвір використовується для куту зубів 22°. 
Нижній отвір використовується для 
стандартного куту зубів 40°. 
Затягніть гайки настільки, щоб болти не 
оберталися вільно. 

Рисунок 20 
Кут зубів 

Рисунок 21  
Від’єднання напрямного ланцюга 

Рисунок 22  
Переставлення напрямного ланцюга 

ПРИМІТКА
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Від’єднайте напрямні ланцюги 

Див. рисунок 23 
4. Замініть болти та пересуньте стопорну гайку на

язичках між переднім та середнім сегментом
(бруси (4) / (5)) та між середнім та заднім
сегментом (бруси (8) / (9))

Пересуньте довгий болт та стопорну гайку: 
(54) 802-128C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ 
ГОЛІВКОЮ 1/2-13X2 GR5 
(67) 803-036C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА JAM 1/2-
13 PLT 
з положення на ланцюзі на язички  на (4) / (5). 
Вставте болт знизу в язички (4) / (5) та 
зафіксуйте тільки стопорною гайкою. 

Пересуньте короткий болт:  
(52) 802-091C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ 
ГОЛІВКОЮ 1/2-13X1 1/2 GR5  
з язичків на  (4) / (5) на язички на (8) / (9). 
Вставте болт зверху та зафіксуйте стопорною 
гайкою: 
(64) 803-019C СТОПОРНА ГАЙКА 1/2-13 PLT 
Одну стопорну гайку збережіть для наступного 
використання для кріплення ланцюга на етапі 
7. 

5. Коли всі сегменти борони від’єднанні,
переставте знаряддя (без борони) на інший
кінець борони.

Приєднайте напрямні ланцюги назад 

Див. рисунок 24 
6. Вільний болт ланцюга (54) вставте через верх

нового напрямного язичка (95). Протягніть
ланцюг вперед та закріпіть збереженою
стопорною гайкою:
(64) 803-019C СТОПОРНА ГАЙКА 1/2-13 PLT

Приєднайте тягові ланцюги назад 

Див. рисунок 25 
7. Встановіть тягову ланку тягового ланцюга (39)

на новий болт (54) на брусах (8) / (9).
Протягніть ланцюг вперед та зафіксуйте
збереженою стопорною гайкою:
(64) 803-019C СТОПОРНА ГАЙКА 1/2-13 PLT

Рисунок 23  
Від’єднання тягового ланцюга 

Рисунок 24  
З’єднання напрямного ланцюга 

Рисунок 25  
Від’єднання тягового ланцюга 
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Встановлення подовження 
борони

Див. рисунок 26 (зображена борона 4.5 футів) 
Повний комплект з 4 брусами подовження борони 
може включати комбінацію брусів різної ширини 
(існують три різних ширини):  

(14) 564-042L 4 1/2 ФУТІВ ПОДОВЖЕНННЯ 
БОРОНИ НА 4 РЯДКИ   
(16) 564-044L 6 ФУТІВ ПОДОВЖЕНННЯ 
БОРОНИ НА 4 РЯДКИ   
(18) 564-046L 7 1/2 ФУТІВ ПОДОВЖЕНННЯ 
БОРОНИ НА 4 РЯДКИ  

Див. Інструкція з передпродажної підготовки для 
ідентифікації борони. 

1. Знайдіть подовження борони ((14), (16) або
(18)), що має таку ж ширину, що й наявна
борона на 12 брусів на обладнанні.

2. Зніміть та збережіть для наступного
використання два комплекти болтів та гайок  з
подовження борін:
(64) 803-019C СТОПОРНА ГАЙКА 1/2-13 PLT
(52) 802-091C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ
ГОЛІВКОЮ 1/2-13X1 1/2 GR5

3. Встановіть і вирівняйте тягові язички
подовження під тяговими язичками останнього
бруса борони. Упевніться, що пластини для
регулювання куту зубів (38) орієнтовані
однаково на подовженні борони і на основній
бороні. Докладніше про кути зубів див. Рисунок
20 на сторінці 36.

4. Зафіксуйте тягові язички болтами (52) та
гайками (64).

5. Повторіть кроки 1 - 4 для всіх секцій борони.

Див. рисунок 27 
Зсуньте з’єднувальні ланцюги, починаючи від 
центральної секції. 

6. На 12 брусі приєднаних секцій борони, видаліть
зуби
(71) 803-342C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP
LOCK 1/2-13 PLT
(96) 891-238C ЗУБ БОРОНИ - 8 1/2" DIAMOND,
що фіксує з’єднувальний ланцюг
(41) 564-092D ЛАНЦЮГ 5/16 ПЕРЕВІРЕНИЙ, 8
ЛАНОК
між секціями борони.

7. Знов встановіть зуби (96) на 12 брусі без
ланцюга (41). Затягніть гайки (71) з моментом
затягування для класу 2, щоб не пошкодити
труби.

8. Знов встановіть ланцюг (41) між тими ж
секціями борони на 16 брусі .

9. Щоб виконати з’єднання з ланцюгом, зніміть
кінцевий комплект:
(71) 803-342C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP

Рисунок 26  
Від’єднання тягового ланцюга 

Рисунок 27  
Переставлення з’єднувального ланцюга 

Ризик пошкодження машини: 
НЕ МОЖНА з’єднувати частини, що належать 
до різних бокових секцій. Ланцюги (41) 
недостатньо довгі, щоб забезпечити відстань, 
необхідну для складання секцій. 

ПРИМІТКА
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LOCK 1/2-13 PLT 
(96) 891-238C ЗУБ БОРОНИ - 8 1/2" DIAMOND 

10. Вставте кінцеву ланку ланцюга в тягову трубу.
На одному кінці перекрутіть ланцюг на ¼
оберту, щоб кінцева ланка співпала з отвором в
трубі.

11. Знов встановіть зуб (96). Затягніть гайку (71) з
моментом затягування для класу 2,  щоб не
пошкодити труби.

12. Повторіть кроки 6 - 11 для всіх секцій борони з
з’єднувальними ланцюгами. В деяких
конфігураціях з’єднувальний ланцюг є лише на
центральній секції.
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Встановлення розширювача 
бокових секцій

Див. рисунок 28 
Існують два комплекти, котрі змінюють робочу 
ширину борони на 18 дюймів: 
564-048A 1 1/2 ФУТА КОМПЛЕКТ ДЛЯ 

РОЗШИРЕННЯ 12-БРУСНОЇ БОРОНИ 
564-049A 1 1/2 ФУТА  КОМПЛЕКТ ДЛЯ 

РОЗШИРЕННЯ 16-БРУСНОЇ БОРОНИ 

Ці комплекти містять відповідно 24 або 32 
комплекти: 
(19) 564-047K 1 1/2 ФУТА КОМПЛЕКТ 
РОЗШИРЕННЯ БОКОВИХ СЕКЦІЙ 

Вони монтуються на зовнішні кінці труб секцій (1). 

Повторіть процес для всіх 24 або 32 кінців труб 
секцій: 
1. Зніміть та збережіть для наступного

використання один комплект:
(71) 803-342C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP
LOCK 1/2-13 PLT
(96) 891-238C ЗУБ БОРОНИ - 8 1/2" DIAMOND

2. Виберіть один комплект:
(19)564-047K 1 1/2 ФУТА КОМПЛЕКТ
РОЗШИРЕННЯ

Вставте вільний кінець труби подовження в 
трубу бруса (1), вирівняйте отвори на одному 
рівні, зуби мають бути спрямовані донизу. 

3. Знов встановіть видалений зуб (96) і гайку (71),
використовуйте їх, щоб зафіксувати
подовження труби (19). Затягніть гайку (71) з
моментом затягування для класу 2.

Рисунок 28    
Встановлення розширювача бокових секцій 
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Гарантія 
Компанія Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантує покупцю 
оригінального обладнання, що ця сівалка не матиме недоліків 
матеріалу і виробничого браку на протязі року при її використанні в 
приватному господарстві за призначенням і в нормальних умовах 
роботи і сервісу, а при використанні з комерційною метою  або для 
здавання в оренду - на протязі 90 днів. Ця гарантія компанії Great 
Plains Manufacturing, Incorporated обмежується заміною будь-яких 
несправних деталей та монтажем таких замінних деталей в 
сервісному центрі дилера. Great Plains залишає за собою право 
виконувати інспекцію обладнання або деталі, на корті надійшли 
претензії згідно з гарантією у зв’язку з браком матеріалу та 
виробничим браком. 
Ця гарантія не застосовується у відношенні деталей та виробів, 
котрими, згідно з наслідками експертизи Great Plains, зловживали або 
котрі були пошкоджені в результаті нещасного випадку або 
недостатнього технічного обслуговування та догляду, або якщо вони 
ремонтувалися і модифікувалися  так, що це негативним чином 
відбилося на їх виробничих характеристиках або надійності, або якщо 
вони використовувалися з метою, для котрою цей виріб не 
призначений. Ця гарантія не застосовна, якщо причіпний  виріб 
транспортується зі швидкістю більше 20 миль на годину. 
Претензії за даною гарантією надаються дилеру, котрий продав цей 
виріб, і всі гарантійні налаштування також виконує дилер. Great Plains 
залишає за собою право в будь-який час та без повідомлення 
змінювати матеріали та вносити зміни в конструкцію виробу. 
Цю гарантію не слід розуміти так, що Great Plains несе 
відповідальність за матеріальні збитки будь-якого виду, прямі, непрямі 
або залежні від обставин. Крім того, компанія Great Plains не несе 
відповідальності за збитки як наслідок будь-яких причин, на котрі вона 
не може справляти вплив в розумних межах. Ця гарантія не 
поширюється на втрати врожаю, збитки, зумовлені, затримкою 
збирання врожаю або будь-які збитки або втрати, пов’язані з робочою 
силою, постачанням, орендою машин та іншими причинами. 
У відношенні цієї угоди купівлі-продажу обладнання не даються 
жодні інші гарантії, ясно виражені або ті, що припускаються; всі 
гарантії комерційної якості або придатності для певної мети, що 
виходять за межі зобов’язань, котрі письмово встановлені в цій 
гарантії, цим заперечуються та виключаються з цієї угоди. 
Ця гарантія не має сили, якщо вона не зареєстрована Great Plains 
Manufacturing, Incorporated на протязі 10 днів з дати першої покупки.
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tooth angle  ................................. 36 
torque 

fastener  .................................. 33 
JIC  .......................................... 26 

towing  ......................................... 19 
towing vehicle capability  ............. 19 
tractor horsepower  ..................... 13 
transport  ..................................... 19 
transport chain  ................... 16, 18 
transport speed  ............................ 3 
troubleshooting 

implement  ............................. 24 

turns  ............................................ 20 

U 

unfold  ........................................... 16 
URLs, tires ................................... 32 

V 
V-block  ........................................ 35 

W 

WARNING, defined  ....................... 1 
warranty  ....................... 20, 32, 40 
weight  .......................................... 19 
weight, implement  ....................... 19 
welding  .......................................... 4 
wing droop  ................................... 22 
wing extension  .................... 30, 39 
wing fold height  ........................... 22 
www  ............................................. 32 

Numerics 

12-Bar  .......................................... 10 
12.5Lx15 SL  ................................ 32 
13 mph  .........................................  3 
196-430D, orifice  ......................... 26 
20 mph  .................................. 3, 19 
20, option ..................................... 30 
22 degrees  .................................. 36 
22 kph  ............................................ 3 
30x8.8x15  .................................... 32 
32 kph  ............................................ 3 
40 degrees  .................................. 36 
556-236D, support  ...................... 34 
564-000M, manual  ...................... 10 
564-042L, drag ext.  ..................... 38 
564-044L, drag ext.  ..................... 38 
564-046L, drag ext.  ..................... 38 
564-047K, extension  ................... 39 
564-048A, extension  ........... 30, 39 
564-049A, extension  ........... 30, 39 
564-059A, drag kit  ....................... 30 
564-061A, drag kit  ....................... 30 
564-063A, drag kit  ....................... 30 
564-065A, drag kit  ....................... 30 
564-066A, drag kit  ....................... 30 
564-067A, drag kit  ....................... 30 

564-068A, drag kit  ...................... 30 
564-070M, manual  ...................... 10 
564-070P, manual  ...................... 10 
564-070Q, manual  ...................... 10 
564-092D, chain  ......................... 38 
564-097D, shim  .......................... 23 
564-098D, shim  .......................... 23 
564-099D, shim  .......................... 23 
6400HD  ....................................... 10 
6600HD  ....................................... 10 
6800HD  ....................................... 10 
802-091C, bolt  .................... 37, 38 
802-128C, bolt  ............................ 37 
802-383C, bolt  ............................ 35 
802-487C, bolt  ............................ 35 
802-722C, bolt  ............................ 36 

802-877C, bolt  .............................. 34 
802-019C,nut  .............. 36, 37, 38 
803-031C, nut  ............................. 34 
803-036C, nut  ............................. 37 
803-319C, nut  ............................. 36 
803-342C, nut  ..................... 38, 39 
803-367C,nut  .............................. 35 
803-027C,washer  ....................... 34 
818-055C, SMV  ............................ 5 
818-337C, decal  ........................... 7 
818-398C, decal  ........................... 8 
838-094C, decal  ...........................  8 
838-598C, decal  ...........................  8 
838-599C, decal  ...........................  6 
838-600C, decal  ...........................  7 
838-602C, decal  ...........................  8 
838-603C, reflector  .......................  6 
838-614C, reflector  ....................... 5 
838-615C, reflector  ....................... 6 
848-705C, decal  ...........................  7 
848-706C, decal  ...........................  9 

890-798C, clevis  ........................... 35 
890-189C,hitch  ........................... 34 
891-238C, tooth  .................. 38, 39 
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