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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. 

2012-08-01 
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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. 

2012-08-01 
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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. 

2012-08-01
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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  
Позаду рамки-упора бокових секцій ; 
усього 1  

838-615C 
Жовті світловідбивачі  
Два спереду на крупленні для ліхтарів. Два 
на зовнішньому брусі центральної секції ( з 
обох сторін).Два позаду робочих органів для 
фінішної обробки, котрі видимі під час 
транспортування в складеному положенні; 
усього 8 

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.

2012-08-01 
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838-614C 
Червоні світловідбивачі 
Позаду на кріпленні для ліхтарів 
(зверху);. Усього 2 

838-603C 
Денні світловідбивачі 
Позаду на кріпленні для ліхтарів 
(внизу);. Усього 2 

838-598C 
Увага: Загальні інструкції 
Зверху на дишлі; усього 1 

2012-08-01
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838-599C 
Небезпека: Небезпека електротравм 
Спереду на центральній секції (справа); 
усього 1 

838-600C 
Небезпека: Небезпека защемлення 
На центральній трубі дишла (спереду);  
усього 1 

818-046C 
Небезпека: Небезпека удару згори 
На зовнішньому брусі центральної секції ( з 
обох сторін); усього 2 

2012-08-01 
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838-606C 
Попередження: Підйом дишла 
Спереду на дишлі (позаду); усього 1 

838-094C 
Попередження: Рідина під високим 
тиском 
Спереду на центральній секції 
(посередині); усього 1 

838-611C 
Попередження: Защемлення рук 
Спереду на центральній секції (зліва); усього 
1 
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838-612C 

Попередження: Бокові секції 
можуть впасти 
На краю рамки-упора бокових секцій (з обох 
сторін); усього 2 

838-613C 
Примітка: Транспортні замки 
На зовнішній стороні важеля циліндрів підйому-
опускання (з обох сторін); усього 2 

848-271С 

Небезпека: Травмування ніг 
На зовнішній стороні важеля циліндрів підйому-
опускання; усього 2  моделі 1800-4000 
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838-890C 
Увага: Тиск в шинах 
На диску колеса (з обох сторін); усього 2 

2012-08-01 
2012-08-01 
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ПРИМІТКА

Вступ 

Great Plains вітає вас із вступом в зростаючу 
сім’ю нових власників виробів компанії. Турбо-
Чопер моделей 1200- 4000TC ретельно 
розроблений і збудований досвідченими 
робітниками з використанням високоякісних 
матеріалів. Належне регулювання, технічне 
обслуговування та безпечні методи праці 
забезпечать задовільну експлуатацію машини на 
протязі багатьох років. 

Включені моделі 

1200TC 3,6 м 25,4 см Відстань між дисками 
1500TC 4,7 м 25,4 см  Відстань між дисками  
1800TC 5,5 м 25,4 см  Відстань між дисками  
2400TC 7,3 м 25,4 см  Відстань між дисками  
3000TC 9,1 м 25,4 см  Відстань між дисками  
4000TC 12,2 м 25,4 см  Відстань між дисками  

Опис обладнання 

Турбо-Чопер моделей 1200-4000TC – це одно, три 
або п’ятисекційний агрегат для вертикальної 
грунтообробки. Робоча ширина в діапазоні від    
3,6 м до 12,2 м. Даний агрегат призначений для 
подрібнення і розподілення решток, забезпечує 
краще прогрівання насіннєложа, і руйнує кору на 
дуже сухих полях, не створючи при цьому 
ущільненого шару. Доступні також різні елементи 
фінішної обробки для більш кращого 
вирівнювання, розподілення решток, знищення 
бур’янів і розбивання грудок. 

Група документів 

586-239Q Інструкція з передпродажної підготовки 
586-239M Інструкція з експлуатації (цей документ) 
586-239P  Каталог запчастин 

Використання цієї інструкції 

Ця інструкція ознайомить 
вас з правилами безпеки, 
монтажу, експлуатації, 
налагодження, пошуку та 
усунення несправностей та 
технічного обслуговування. 
Необхідно прочитати всі інструкції та 
виконувати рекомендації, щоб забезпечити 
безпечну та ефективну роботу. 
Інформація в цій інструкції актуальна на 
момент друку. Деякі частини можуть 
змінюватися для забезпечення найкращих 
результатів. 

Рисунок 1 
Турбо-Чопер 1800TC 

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. 
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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 вашого 
Турбо-Чопера 1200-4000TC 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 

2012-08-01 
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Підготовка та налаштування

Цей розділ допоможе вам підготувати трактор та 
Турбо-Чоппер 1200-4000TC  для використання і 
включає роботи, котрі необхідно виконувати на 
початку сезону або коли змінюється конфігурація 
трактора/Турбо-Чоппера. 
Перед використанням Турбо-Чоппера у полі 
необхідно причепити його до відповідного трактора, 
перевірити системи та вирівняти Турбо-Чоппера. 
Перед першим використанням Турбо-Чоппера і 
періодично після цього можуть знадобитися певні 
регулювання. 

Контрольний лист перед виходом в поле
Виконайте роботи, вказані в цьому контрольному 
листі, перед звичайними налаштуваннями: 

□ Прочитайте та зрозумійте розділ "Важлива
інформація з техніки безпеки" на сторінці 1.

□ Перевірте, щоб всі робочі частини рухалися
вільно, болти були затягнені, а шплінти
розведені.

□ Упевніться, що потужність трактора відповідає
масі обладнання, котре він тягне. Це важливо,
щоб працювати з найкращою продуктивністю.

□ Почистіть всі гідравлічні з’єднання та приєднайте
до трактора, як вказано на сторінці 14-16.

□ Якщо машина складена, видаліть транспортні
штифти з стопорів бокових секцій. (НЕ МОЖНА
видаляти штифти, якщо секція спирається на
штифт або тисне на нього. Перш ніж видаляти
штифти, повністю складіть бокові секції за
допомогою гідравліки.) Коли штифти видалені,
повільно розкладіть машину. В процесі
розкладання упевніться, що під боковими
секціями не знаходяться люди.

□ Знов перевірте герметичність гідравліки та
проконтролюйте, щоб шланги не були затиснені
в шарнірах, стопорах секцій  та ін.

□ Після повного розкладання машини кілька
разів підніміть та опустіть Турбо-Чоппер, щоб
стравити  повітря з гідравлічної системи. Знов
перевірте герметичність гідравліки та
затягніть або замініть у разі необхідності.

□ Перевірте, чи закріплений запобіжний ланцюг.
Упевніться, що всі ліхтарі безпеки на місці і
функціонують правильно.

□ Перевірте, щоб всі перс-маслянки були на
місці і змащені. Див. "Змащування" на
сторінці 26. Маточини змащені на заводі, їх не
треба змащувати зараз.

□ 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 сторінці 5.

□ Підкачайте шини до рекомендованого тиску
та затягніть колісні болти, як визначено в
специфікації. Див. "Тиск в шинах та
гарантія" на сторінці 30.

□ Поставте на місце транспортні замки та знов
повільно складіть машину. Установіть на
місце запобіжні штифти. Завжди користуйтеся
штифтами для транспортування, коли
переїжджаєте з одного поля на інше. Тепер
машина готова до виходу в поле.
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Причіплювання Турбо-Чоппера до 
трактора

Причіплюйте до трактора для руху по дорозі або для 
роботи в полі. Причіплюйте до обладнання, що йде 
попереду, тільки для роботи в полі. Не можна 
виконувати транспортування позаду іншого 
обладнання. 

Перед причіплюванням перевірте сумісність та 
потужність трактора або обладнання: 
Турбо-Чоппер 1200-4000TC - це причіпне 
обладнання, оснащене стандартною зчіпкою 
категорії IV з однією пластиною. Цю зчіпку можна 
переобладнати в категорію III або тягову сергу з 
використанням додаткових деталей (див. "Тягова 
серга" на сторінці 16). 
Для запобігання ущільненню ґрунту в рядках колеса 
трактора повинні проходити між рядками. На 
косогорах та крутих схилах встановлюйте колеса 
трактора якнайширше для максимальної 
стабільності. 
1. Підніміть три точкову навіску трактора (якщо

оснащений), щоб очистити Турбо-Чоппер.
2. Для тракторів З ПРИВОДОМ НА ДВА КОЛЕСА та

(MFWD) закріпіть  гак в фіксованому
центральному положенні для роботи в полі та
для транспортування. Для тракторів З
ПРИВОДОМ НА ЧОТИРИ КОЛЕСА та З
СИСТЕМОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ТЯГИ залишіть
відстань на один отвір з кожного боку зчіпної
серги для роботи в полі, бо якщо закріпити
жорстко, зчіпку можна пошкодити. Закріпіть
штифтом в центральному положенні для
транспортування, щоб забезпечити максимальну
керованість.

Див. рисунок 2 
3. Для підйому та опускання дишла Турбо-Чоппера

використовуйте домкрат (1). 
4. Підведіть трактор заднім ходом для з’єднання

зчіпної серги із зчіпкою (2).
5. Зафіксуйте за допомогою штиря зчіпного

пристрою.

Небезпека – змінюється центр ваги 
Перш ніж розкладати Турбо-Чоппер, упевніться, що 
він надійно причеплений до зчіпного пристрою 
трактора або обладнання, що йде попереду. Якщо 
Турбо-Чоппер не причеплений, а зчіпний пристрій не 
закріплений, він може перекинутися назад під час 
розкладання або складання.  

6. Зафіксуйте запобіжний ланцюг на анкері
трактора. 
Див. рисунок 3 
7. Втягніть опору домкрата. Поверніть домкрат в

позицію для зберігання. 
8. Після причеплення трактора до Турбо-Чоппера

зберігайте домкрат на кріпленні (3) на дишлі.

Загроза розгойдування вантажу: 
9. Заблокуйте зчіпну сергу в центральному положенні

для зменшення розгойдування з сторони в сторону
та забезпечення належної тяги в полі та безпечного
дорожнього руху. Про безпеку транспортування див.
"Транспортування" на сторінці 18.

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

Рисунок 2  
Домкрат та серга 

Рисунок 3  
Домкрат в положенні для зберігання 

НЕБЕЗПЕКА

УВАГА
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Під’єднання електричних кабелів 

Див. рисунок 4 
Ваш Турбо-Чоппер оснащений системою ліхтарів 
для північної Америки. 
Вставте штекер електропроводки в вихід трактора. 
Перевірте ліхтарі та сигналізацію, перш ніж 
рухатися по дорозі. 

Під’єднання гідравлічних шлангів 
Гідравлічні шланги Great Plains мають кольорове 
кодування, щоб допомогти правильно під’єднати 
шланги до виходів трактора. Шланги одного контуру 
позначені одним кольором. 

Колір Гідравлічна функція 

Чорний Підйом (2 шланги) 
Зелений Складання (2 шланги) 

Під’єднання гідравлічних шлангів 

Небезпека від рідини під високим тиском: 
Виключіть 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 заверніться по  медичну допомогу до 
лікаря, що має досвід з такими видами травм. 
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.  

Див. рисунок 5 
Щоб розрізняти шланги одного гідравлічного 
контуру, див. символи, запресовані на ручках. 

 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 рухів дишла, але не могли 
зачепитися під час руху за частини трактора, 
Турбо-Чоппера 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. 
Щоб розрізняти шланги одного гідравлічного 
контуру, див. "Під’єднання гідравлічних шлангів" 
на сторінці 15. Почистіть всі гідравлічні муфти та 
приєднайте шланги до трактора. 

Рисунок 4 
 Штекер для північної Америки 

Рисунок 5 Ручки шлангів 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Тягова серга 

Див. рисунок 6 
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:
(82) 890-798C СЕРГА ЗЧІПКИ
(48) 802-487C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ
ГОЛІВКОЮ 3/4-10X6 GR8
(62) 803-367C ШЕСТИГРАННА ГАЙКА TOP
LOCK 3/4-10 PLT

2. Квадратну сторону серги (82) догори, повністю
вставте сергу в основу зчіпки (83). Вставте болт
класу 8 (48) знизу. Зафіксуйте контргайкою (62).

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 (87), щоб забезпечити 
вертикальний рух пальця зчіпки. Завжди 
використовуйте не менш ніж одну прокладку (88).  

1. Виберіть по одній деталі з наступних:
(89) PPI-302V ВЕРХНЯ ПЛАСТИНА – КАТ.3 
(87) PPI-203VR V-ПОДІБНИЙ БЛОК 
(47) 802-383C ГВИНТ З ШЕСТИГРАННОЮ 
ГОЛІВКОЮ 3/4-10X3 GR5 

Та дві деталі: 
(88) PPI-205H ПРОКЛАДКА 

2. Поставте прокладки всередину паза зчіпки (88),
попереду від вертикального отвору для болта.
Розташуйте V-подібний блок (87) попереду від
прокладок та перевірте розмір отвору, котрий
утворився після цього. Якщо необхідно,
видаліть одну з прокладок.

3. Додайте верхню пластину (89). Зафіксуйте
знизу болтом класу 5 (47).

Рисунок 6 Регулювання зчеплення 

УВАГА
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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 
Турбо-Чоппер на поле. 

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

□ Змастіть турбо-чоппер, як вказано в розділі
"Змащування" на сторінці 26.

□ Перевірте тиск в усіх шинах. Див. "Тиск в шинах та
гарантія" на сторінці 30.

□ Перевірте всі болти, штифти та кріплення. Момент
затягуання, як вказано в розділі "Таблиця моментів
затягування" на сторінці 32.

□ Перевірте Турбо-Чоппер 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: 
Випустіть тиск та виключте трактор перед 
під’єднанням, від’єднанням або перевіркою 
гідравлічних ліній. Користуйтеся папером або 
картоном, А НЕ ЧАСТИНАМИ ТІЛА коли 
шукаєте місця витоку. Під час роботи з 
гідравлічними системами надягайте захисні 
рукавички та окуляри або щитки. Рідина, що 
витікає під високим тиском,має достатню силу, 
щоб проникати через шкіру і 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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Транспортування

Небезпека втрати контролю: 
Не можна транспортувати Турбо-Чоппер на поле 
позаду іншого обладнання на дорогах загального 
користування. Буксирувати Турбо-Чоппер на поле 
можна тільки трактором. Обладнання, що йде 
попереду, може не забезпечувати достатнього 
бокового контролю Турбо-Чоппера на 
транспортній швидкості. Загальна маса машини 
з усіма елементами фінішної обробки 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, трактор буде дуже 
нестійким, що може призводити до втрати 
контролю, серйозних та смертельних травм. 

Гальма та небезпека втрати контролю: 
Не перевищуйте швидкість 20 миль/год (32 
км/год). Знижуйте швидкість на нерівних дорогах. 

Етапи транспортування 

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

причепленим до трактора достатньої
потужності (сторінка 14).

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 (сторінка 14).

4. Упевніться в правильному функціонуванні
ліхтарів.

5. Встановіть транспортні замки (сторінка 20).
6. Перевірте належний тиск у шинах (сторінка

30). 
7. Сплануйте маршрут. Уникайте крутих схилів.
8. Під час руху по дорозі завжди вмикайте

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

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

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

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА
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Робота в полі

Турбо-Чоппер призначений для роботи в полі 
в постійно опущеному стані (в тому числі на 
широких поворотах). Можна піднімати Турбо-
Чоппер на короткий час, щоб очистити від 
забиття. Необхідно піднімати Турбо-Чоппер 
на крутих поворотах та при русі заднім ходом. 

Ризик пошкодження обладнання: 
Піднімайте обладнання 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 
внутрішня шина зупиняється або рухається 
назад, це означає, що поворот крутий, і 
необхідно підняти секції. 

Контрольні листи налаштувань в 
полі 

Користуйтеся наступними таблицями для 
розробки контрольного листа для вашої 
конфігурації трактора/Турбо-Чоппера. Можуть 
знадобитися додаткові пункти, або їх кількість 
може бути меншою, залежно від 
характеристик трактора, опцій Турбо-Чоппера 
або елементів фінішної обробки. 

Остаточний контрольний лист 

Механічний контрольний лист Сторінка 

□ Турбо-Чоппер причеплений 14 

□ Палець зчіпного пристрою 
заблокований  - 

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

14 

□ Паркувальний домкрат в 
положенні для зберігання 14 

□ Перевірити тиск в усіх шинах 30 

□ Транспортні замки та клапани 
блокування в положенні для 
роботи в полі 

20 

Контрольний лист гідравлічної 
системи 

Сторінка 

□ Перевірте рівень гідравлічної 
оливи в резервуарі трактора - 

□ Виконайте під’єднання шланг 15 

□ Перевірте герметичність 
гідравлічних з’єднань  - 

□ Розкладіть обладнання - 

Електричний контрольний 
лист  Сторінка 

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

15 

Виконайте всі роботи, зазначені в 
"Контрольному листі перед пуском " на 
сторінці 17 та в "Остаточному 
контрольному листі" на сторінці 19. 

Контрольний лист першого 
проходу Сторінка 

1. 
Обладнання розкладене та 
налагоджене для першого 
проходу. 

- 

2. 

Рухайтеся вперед, опустіть 
Турбо-Чоппер та розпочніть 
обробку землі на короткій 
відстані. 

- 

3. 

Зупиніться. Оцініть: 
• глибину колтерів
• роботу елементів фінішної
обробки 

4. Зробіть необхідні регулювання 22 

Контрольний лист різких 
поворотів  Сторінка 

1. Підніміть турбо-чоппер - 
2. Зробіть поворот - 
3. Опустіть турбо-чоппер - 
4. Продовжіть обробку. - 

Забороняється робити повороти з малим 
радіусом, коли колтери в ґрунті. 

Примітка: Якщо ви зупинилися на середині 
проходу, підніміть обладнання та 
переїдьте назад на 3 м, а потім 
знов розпочніть роботу. 

Контрольний лист 
завершення роботи Сторінка 

1. Закінчіть роботу, як вказано вище - 
2. Підніміть обладнання - 
3. Підготуйте трактор для складання 20 
4. Складіть бокові секції - 

5. Встановіть транспортні замки на 
циліндри 20 

6. Опустіть обладнання на 
транспортні замки - 

7. Включіть дорожні ліхтарі для 
транспортування - 

ПРИМІТКА

ПРИМІТКА
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Транспортні замки 

Див. рисунок 7 
11. Коли циліндри підключені, підніміть машину

повністю. Якщо становлені транспортні замки
(1), зніміть їх.

12. Зберігайте транспортні замки в отворі (2) на
підйомному важелі.

Розкладання секцій 

Див. рисунок 8 
13. Якщо встановлені стопорні штифти (1) бокових

секцій, зніміть їх з скоби стопора бокових секцій
(2)

14. Розташуйте штифти в трубі для зберігання (3)
на стопорі секції.

15. Коли транспортні замки та стопори бокових
секцій видалені, розкладіть бокові секції (якщо
обладнання складене).

Примітка:   Коли виконуєте розкладання, 
упевніться, що під боковими секціями 
не знаходяться люди. Перевірте 
герметичність та проконтролюйте, щоб 
шланги не були затиснені в процесі 
розкладання. 

16. Після розкладання машини підніміть та опустіть
її  кілька разів, щоб видплити повітря з системи
підйому. Знов перевірте герметичність та
підтягніть з’єднання, якщо необхідно.

Попереднє вирівнювання машини 

Примітка:   Попереднє вирівнювання машини слід 
виконувати на рівній твердій поверхні. 

Вирівнювання в поздовжньому 
напрямку

Див. рисунок 9 
17. Опустіть машину, щоб передні батареї колтерів

знаходилися на 2,5 – см над землею. Відпустіть
стопорну гайку (1) ключем для гвинтової стяжки
(2)  (зберігається на центральній трубі дишла).
Відрегулюйте гвинтову стяжку  (3) попереду
машини, щоб вона була вирівняна в
поздовжньому напрямку. (Вкоротіть, щоб
передня частина опустилася, або подовжіть,
щоб передня частина піднялася).

18. Коли передні батареї колтерів знаходяться на
такій же відстані від землі, що й задні батареї,
знов затягніть стопорну гайку (1)

Рисунок 7  
Транспортні замки 

Рисунок 8  
Стопорні штифти крил 

Рисунок 9  
Регулювання стяжної муфти на дишлі 
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Регулювання бокових секцій (3-секційні 
моделі)

Див. рисунок 10 
19. Коли машина вирівняна в поздовжньому

напрямку, можна почати вирівнювання бокових 
секцій. Розпочніть з розкладання бокових 
секцій. 

20. Бокові секції регулюються так, щоб вони були
на рівні центра. Це робиться налаштуванням
підйомних гвинтових стяжок секцій (4), як для
стяжки на дишлі (гвинтові стяжки слід
вкоротити, щоб підняти секцію, та подовжити,
щоб вона знаходилася нижче).

Примітка:    На бокові секції можна прикласти 
гідравлічне зусилля. Якщо бокові секції 
знаходяться занадто високо, збільшіть 
налаштування гідравлічного притискання, 
якщо вони знаходяться занадто низько, 
зменшіть налаштування. Початкові 
налаштування та управління див. 
"Налаштування байпасного клапана" 
на сторінці 24. 

Налаштування пружин колтерів 

Див. рисунок 11 
21. Пружини колтерів відрегульовані на довжину

25 см, це надає колтерам початкове зусилля в 
181 кг. Такі налаштування відповідають різним 
умовам нульової обробки ґрунту. Для легших 
умов нульової обробки, якщо проблему 
становлять уламки каміння або інші перешкоди, 
можна подовжити пружини  для захисту колтерів 
від зіткнення. 

Рисунок 10  
Регулювання бокових секцій 

Рисунок 11  
Пружини колтерів 

Довжина пружини Зусилля 

 26,0 см  136 кг 
 25,4 см  181 кг 
 24,8 см  238 кг 

Примітка:    Якщо пружини колтерів регулюються на 
довжину, меншу 26 см, це може сприяти 
передчасним поломкам та призводить до 
анулювання гарантії. Якщо потрібна 
додаткова сила, додайте вантажі на 
обладнання.  

Регулювання висоти колтерів для 
компенсації колій від коліс  (опція) 

Див. рисунок 12 
Примітка: Налаштовуйте пружини (1) для компенсації 

колії, як зазначено вище.  Див. "Налаштування 
пружин колтерів" на сторінці 21. 

22. Початкова висота колтерів для компенсації колії –
на 3,8 – 5,0 см глибше, ніж батареї колтерів. Для
регулювання висоти відпустіть установчі гвинти
(2) на скобах (3) та зсуньте стрижень догори або
донизу до потрібної висоти, потім затягніть
установчі гвинти.

Примітка:   Регулювання висоти колтерів може бути 
різним залежно від умов у полі. 

23. Упевніться, щоб всі болти були добре затягнуті
згідно з специфікацією, див. "Таблиця моментів
затягування" на сторінці 32.

Рисунок 12  
Регулювання батарей для компенсації колій 

коліс 
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Загальні інструкції з експлуатації та 
регулювання в полі 

24. Зніміть транспортні штифти, див. "Транспортні
замки" на сторінці 20, та розкладіть машину.
Упевніться, що циліндри складання  повністю
витягнуті, щоб бокові секції повністю розклались.

25. Встановіть гідравлічне притискання згідно з
інструкціями, див. "Налаштування байпасного
клапана" на сторінці 24.

Не залишайте важіль гідравліки в плаваючому 
положенні  під час роботи машини. Результатом 
можуть стати пошкодження машини, якщо бокові секції 
рухаються догори або донизу. Циліндри  гідравлічного 
притискання не мають функції повертання бокових 
секцій, і для руху догори або донизу необхідний потік 
оливи. Гідравлічний важіль контуру складання повинен 
бути положенні "опускання"  або в "плаваючому" 
положенні, перш ніж бокові секції можуть рухатись 
залежно від рельєфу в піднятому або опущеному 
положенні. 

26. Якщо можливо, слід попросити когось спостерігати
за машиною на початку роботи, чи зберігається
горизонтальність в поздовжньому напрямку та
паралельність бокових секцій відносно центральної
рами. Налаштуйте, якщо потрібно. Для регулювання
в поздовжньому напрямку подовжіть або укоротіть
довжину гвинтової стяжки на дишлі. Не можна
експлуатувати машину, якщо задня частина нижче,
ніж передня. Для регулювання машини в
поперечному напрямку використовуйте гвинтові
стяжки підйому на кожній секції.

27. Для найкращих результатів, якщо взагалі можливо,
бажано вести машину під невеликим кутом до рядків.
Це покращує рух рослинних залишків та допомагає
більш рівномірно розподіляти їх на полі.

Обмежувач глибини 

Див. рисунок 13 
28. Коли машина стоїть рівно та необхідна робоча

глибина налаштована, необхідно налаштувати
обмежувач глибини (1) на трубі обмежувача глибини
(2). Вона розташовані в передній частині машини.
Обмежувач підтримує постійну глибину завжди після
підняття та опускання машини. Один повний оберт
ручки (3) змінює глибину приблизно на 6 мм.

Примітка: Слід підтримувати невеликий тиск коліс на 
ґрунт, щоб запобігти зношенню штоків 
циліндрів та серги. Якщо після регулювання 
обмежувача глибини фіксатор положення на 
тракторі вимикаїться до того, як стопор 
торкається штифта (4) на обмежувачі 
глибини, слід зменшити величину потоку 
оливи. Якщо існує проблема, зв’яжіться з 
представником сервісної служби компанії, 
котрий надасть рекомендації з інших 
можливих налаштувань. На тракторах з 
налаштуваннями фіксатора за часом 
налагодіть його так, щоб коли машина 
піднімається, насос продовжував працювати 
1/2 - 1 секунду після повного підйому. Якщо 
він працюватиме довше, це може спричинити 
пошкодження ущільнень підйомних циліндрів. 

Рисунок 13 
 Налаштування обмежувача глибини 

УВАГА

2012-08-01 
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Зубова борона 

Див. рисунок 14 
29. Налаштуйте зубову борону, щоб отримати

необхідні результати для забезпечення потоку
рослинних залишків через борону.

30. На зубовій бороні почніть з 5 ланок ланцюга,
що висять в нижній щілині кронштейна борони.
(Це стартова точка для найгірших умов.) Якщо
ґрунт чистий, тяговий ланцюг можна зробити
коротшим. На зубовій бороні одна з ланок в
першому ряді кутових профілів перевернута.
Це дозволяє рослинним залишкам легше
проходити через борону, бо змінюється кут
першого ряду зубів. Завжди необхідно
впевнитися, що борона не висить на ланцюгах-
підвісах. Якщо так, вкоротіть тягові ланцюги.

Коток 
Рисунок 14  

Регулювання зубової борони 

Див. рисунок 15 
31. Якщо наявний коток(1), регулюйте силу

притискання вкороченням рим-болта (2) для
зменшення тиску, або подовженням болта для
збільшення тиску.

Упевніться, що котки встановлені так, що 
вигнуті пластини були спрямовані вперед (1), як 
видно на рисунку. Монтаж в напрямку назад (3) 
може призводити до пошкодження котків в 
каменистому ґрунті. 

Рисунок 15  
Регулювання котків 

Встановіть жолоби та обмежувачі на зовнішньому боці 
бокових секцій тільки на п’ятисекційних моделях. 
Змонтуйте жолоби з внутрішньої сторони обох 
кронштейнів (рисунок нижче зображує  монтаж для 
внутрішнього кронштейна лівої зовнішньої секції

Змонтуйте з передніми ланками 
догори, як показано. В деяких умовах 
передні ланки борони можуть 
монтуватися внизу, щоб полегшити 
початковий потік рослинних залишків 
через борону. 

НАПРЯМОК РУХУ  

Рекомендується 
встановлювати котки 
так, щоб вигнуті 
пластини були 
спрямовані вперед, 
як вказано, для 
подрібнення грудок.

Якщо необхідно не стільки 
подрібнювати грудки, як 
ущільнювати ґрунт, напрямок 
котків можна змінити. Однак 
зворотний монтаж котків може 
привести допошкодження в 
каменистому ґрунті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

2012-08-01 
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Налаштування байпасного 
клапана 

Гідравлічне притискання на 1800-3000ТС

Див. рисунок 16 
Примітка:   Ця процедура регулювання призначена 

для тракторів з гідравлікою з закритим 
центром або з компенсацією по тиску. 
Гідравліка з відкритим центром не 
підтримується. Регулюйте клапан 
притискання, як зазначено на наклейці  (3), 
що знаходиться попереду зліва на 
центральній рамі. Див. рисунок 17. 

Не залишайте важіль гідравліки в нейтральному 
положенні під час роботи в розкладеному положенні. 
Результатом можуть стати пошкодження машини, 
якщо бокові секції рухаються догори або донизу. 

Ця машина сконструйована для роботи з постійним 
гідравлічним потоком до циліндрів складання секцій  під 
час роботи в полі. Її можна використовувати тільки на 
тракторах, що оснащені гідравлікою  з ЗАКРИТИМ 
ЦЕНТРОМ. Якщо на вашому тракторі гідравліка З 
ВІДКРИТИМ ЦЕНТРОМ, проконсультуйтесь з вашим 
дилером з приводу експлуатації. 

32. Відрегулюйте байпасний клапан /редукційний
клапан ручкою (1), закрутіть повністю за
годинниковою стрілкою, а потім відкрутіть назад
на 1 оберт.

33. Встановіть в тракторі величину потоку контуру
складання на низьке значення.

Примітка:   Чим вища швидкість потоку оливи через 
систему, тим сильніше нагрівається олива, 
збільшується зношення та пошкоджується 
гідравлічна система. 

34. Зафіксуйте гідравлічний важіль складання в
положенні “опускання”.

35. За допомогою ручки (2) байпасного/редукційного
клапана встановіть тиск на манометрі 1200
фунтів/кв.дюйм. Тиск ніколи не повинен
перевищувати 1400 фунтів/кв.дюйм.

36. Спостерігаючи за манометром, повільно
відкручуйте ручку (1), доки манометр не покаже
1100 фунтів/кв.дюйм. Тиск може підвищуватися, а
потім впасти, коли ручка повернута. Якщо тиск
вищий за 1400 фунтів/кв.дюйм на цьому етапі,
потік оливи зависокий, необхідно знизити потік.
Зафіксуйте ручку  (1), коли манометр показує
1100 фунтів/кв.дюйм.

37. Остаточно налаштуйте ручку (2) до необхідного
тиску притискання бокових секцій – 300 - 400
фунтів/кв.дюйм. Тиск не повинен перевищувати
700 фунтів/кв.дюйм.

38. Під час роботи в полі зафіксуйте гідравлічний
важіль складання в положенні “опускання”. Якщо
бокові секції рухаються зависоко, збільшіть
налаштування тиску, ручка (2) на клапані, щоб
вирівняти машину. Якщо зависоко центр, знизьте
налаштування тиску ручкою (2) на клапані. Не
залишайте гідравлічний важіль в нейтральному
положенні при роботі в розкладеному положенні.
Результатом можуть стати пошкодження машини,
якщо бокові секції рухаються догори або донизу.

Рисунок 16  
Гідравлічне притискання моделей 1800-3000ТС 

ІНСТРУКЦІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ КЛАПАНУ ПРИТИСКАННЯ: 
1. Закрутіть задній клапан (в напрямку годинникової стрілки);

відкрийте на один оберт.
2. Встановіть низьку швидкість потоку оливи для контуру складання.
3. Зафіксуйте гідравлічний важіль в положенні “опускання”.
4. Відрегулюйте передній клапан на тиск 1200 фунтів/кв.дюйм.
5. Відрегулюйте задній клапан на тиск 1100 фунтів/кв.дюйм;

зафіксуйте клапан.
6. Відрегулюйте передній клапан до необхідного тиску притискання 

(зазвичай 300 - 400 фунтів/кв.дюйм) 
7. Якщо бокові секції йдуть зависоко, збільшіть тиск. Якщо зависоко 

центр, зменшіть тиск. Тиск не повинен бути більшим, ніж 700 
фунтів/кв.дюйм.

УВАГА:  
Ця машина сконструйована для роботи з постійним гідравлічним 
потоком до циліндрів складання секцій  під час роботи в полі. Її можна 
використовувати тільки на тракторах, що оснащені гідравлікою  з 
ЗАКРИТИМ ЦЕНТРОМ. Якщо на вашому тракторі гідравліка З 
ВІДКРИТИМ ЦЕНТРОМ, проконсультуйтесь з вашим дилером з 
приводу експлуатації. 

Рисунок 17  
Наклейка тиску притискання 1800-3000ТС 

УВАГА

УВАГА

2012-08-01 
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Гідравлічне притискання на 4000ТС 

Див. рисунок 18 
Примітка:   Ця процедура регулювання призначена 

для тракторів з гідравлікою з закритим 
центром або з компенсацією по тиску. 
Гідравліка з відкритим центром не 
підтримується. Відрегулюйте клапан 
притискання, як зазначено на наклейці  
(4), що знаходиться попереду зліва на 
центральній рамі.  Див. рисунок 19 

Не залишайте важіль гідравліки в нейтральному 
положенні під час роботи в розкладеному положенні. 
Результатом можуть стати пошкодження машини, 
якщо бокові секції рухаються догори або донизу. 

Ця машина сконструйована для роботи з постійним 
гідравлічним потоком до циліндрів складання секцій  під 
час роботи в полі. Її можна використовувати тільки на 
тракторах, що оснащені гідравлікою  з ЗАКРИТИМ 
ЦЕНТРОМ. Якщо на вашому тракторі гідравліка З 
ВІДКРИТИМ ЦЕНТРОМ, проконсультуйтесь з вашим 
дилером з приводу експлуатації. 

39. Відрегулюйте байпасний /редукційний клапан
ручкою (1), закрутіть повністю за годинниковою
стрілкою, а потім відкрутіть назад на 1 оберт.

40. Встановіть в тракторі величину потоку контуру
складання на низьке значення.

Примітка:  Чим вища швидкість потоку оливи через 
систему, тим сильніше нагрівається 
олива, збільшується зношення та 
пошкоджується гідравлічна система. 

41. Зафіксуйте гідравлічний важіль складання в
положенні “опускання”.

42. Відрегулюйте редукційні клапани ручками (2) та
(3), щоб манометри показували тиск 1200
фунтів/кв.дюйм. Тиск ніколи не повинен
перевищувати 1400 фунтів/кв.дюйм.

43. Спостерігаючи за манометрами, повільно
відкривайте байпасний клапан ручкою (1), доки
манометр не покаже 1100 фунтів/кв.дюйм. Тиск
може підвищуватися, а потім впасти, коли ручка
повернута. Якщо тиск вищий за 1400
фунтів/кв.дюйм на цьому етапі, потік оливи
зависокий, необхідно знизити потік . Зафіксуйте
ручку (1), коли на  манометрі буде тиск 1100
фунтів/кв.дюйм.

44. Остаточно налаштуйте клапан ручкою  (2) до
необхідного тиску притискання 650-900
фунтів/кв.дюйм. Тиск не повинен перевищувати
1100 фунтів/кв.дюйм. Налаштуйте клапан
ручкою  (3) до тиску 650-750 фунтів/кв.дюйм.
Тиск не повинен перевищувати 1000
фунтів/кв.дюйм.

45. Під час роботи в полі зафіксуйте гідравлічний
важіль складання в положенні “опускання”.
Якщо бокові секції знаходяться зависоко,
збільшіть налаштування тиску відповідного
клапану, ручка (2) або (3) на клапані, щоб
вирівняти машину. Якщо зависоко центр,
знизьте налаштування тиску ручкою (2) на
внутрішні бокові секції.

Рисунок 18  
Гідравлічне притискання на 4000ТС 

ІНСТРУКЦІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ КЛАПАНУ ПРИТИСКАННЯ: 
1. Закрутіть задній клапан (за годинниковою стрілкою); відкрутіть на 

один оберт.
2. Встановіть низьку швидкість потоку оливи для контуру складання.
3. Зафіксуйте гідравлічний важіль в положенні “опускання”.
4. Відрегулюйте передні клапани на тиск 1200 фунтів/кв.дюйм кожен 
5. Відрегулюйте задній клапан на тиск 1100 фунтів/кв.дюйм;

зафіксуйте клапан.
6. Відрегулюйте передні клапани на необхідний тиск притискання 

(650 - 900 фунтів/кв.дюйм, внутрішні секції – лівий клапан) (650 -
900 фунтів/кв.дюйм, зовнішні секції – правий клапан) 

7. Якщо бокові секції йдуть зависоко, збільшіть тиск. Якщо зависоко 
центр, зменшіть тиск. Тиск не повинен бути більшим, ніж 1100 
фунтів/кв.дюйм.

УВАГА:  
Ця машина сконструйована для роботи з постійним гідравлічним 
потоком до циліндрів складання секцій  під час роботи в полі. Її можна 
використовувати тільки на тракторах, що оснащені гідравлікою  з 
ЗАКРИТИМ ЦЕНТРОМ. Якщо на вашому тракторі гідравліка З 
ВІДКРИТИМ ЦЕНТРОМ, проконсультуйтесь з вашим дилером з 
приводу експлуатації. 

Рисунок 19  
Наклейка тиску притискання 4000ТС 

УВАГА

УВАГА

2012-08-01 
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Технічне обслуговування 
та змащування 

 Технічне обслуговування 

1. При роботах на Turbo Max або виконанні
технічного обслуговування завжди
використовуйте транспортні замки. Коли
знаряддя складено, переконайтеся, що
стопорні штифти бічних секцій знаходяться
на місці і що клапан складання бічних
секцій закритий. Прочитайте всі наклейки з
правилами техніки безпеки на обладнанні і
переконайтеся, що ви їх зрозуміли.

2. Протягом першого сезону роботи, і
періодично після цього, перевірте затяжку
болтів. Перевірте затяжку болтів стійки
колтера. Перевірте затяжку болтів
кріплення колтера до стійки, вони повинні
бути затягнутими, щоб запобігти
надмірному зносу стійки.

3. При необхідності замініть або поміняйте
місцями зношені деталі – болти зчіпки,
пальці серги, підшипники, колтери і т.д.

4. Перевірте і затягніть або замініть всі деталі
на ділянках течі в гідравлічній системі.
Перевірте герметичність шлангів. Важливо,
щоб на обладнанні не було витоків оливи.

5. Змащуйте колісні підшипники і тандеми
економно. Надмірне змащування може
привести до пошкодження ущільнень і
скоротити термін служби підшипника.
Змащуйте шарніри періодично.

6. Перевірте болти борини на предмет
ослаблення або надмірного зносу. Замініть
зламані або погнуті зуби. Борона є
важливим елементом фінішної обробки
ґрунту.

7. Якщо машина в зимові місяці зберігається
поза приміщенням, слід скласти машину,
потім поставити її на грунт так, щоб всі
циліндри були втягнуті для захисту штоків.
Цим подовжується термін служби манжет
циліндрів і знижуються зовнішні і внутрішні
витоки.

Виконуючи вказівки наступного розділу та 
програми планового обслуговування і 
змащування, ви забезпечите багато років 
бездоганної роботи вашого агрегату. 

Сама остання версія даної інструкції 
міститься на сайті Great Plains за адресою, 
вказаною нижче. Ви можете отримати 
підтримку з питань експлуатації, наладки та 
технічного обслуговування вашого Турбо-
Чопера. 
Контакти: 

Грейт Плейнз Юкрейн 
03680, м. Київ  

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

info@greatplainsmfg.com.ua 

Змащування

Ступиці коліс 

1 точка змащування на ступицю,  
Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: Помірно, не змащуйте надмірно, 
це може пошкодити манжету 

Замініть мастило на нове через 1000 га. 

Універсальний 
спрей для 
змащування 

Універсальне 
мастило 

Універсальна 
олива 

Інспекція 

Інтервали 
(години 
експлуатації), 
коли необхідне 
обслуговування 
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Підшипники колтерів і чоперних котків 

По одній ззаду на кожній с-подібній стійці і 
чоперному котку. 
Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: Змащуйте через кожні 50 год роботи. 
У важких умовах змащуйте через кожні 10 годин 
роботи або щоденно. 

Шарніри крил 

Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: Помірно або 2 качки шприца. 

Шарніри зовнішніх крил 4000ТС 

Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: Помірно або 2 качки шприца. 

Зубова борона 

По одній точці змащування на кожному підшипнику  
Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: Змащуйте через кожні 50 год роботи. 
У важких умовах змащуйте через кожні 10 годин 
роботи або щоденно. 

2012-08-01 
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Шарнір колтера для колії трактора 

1 точка змащування на кожному колтері 
Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: До появи мастила 

Підшипник колтера для колії трактора 

1 точка змащування на кожній ступиці 
Тип змащувального матеріалу: Консистентне мастило 
Кількість: До появи зусилля; надмірне 
змащування може видавити манжету або кришку 
ступиці.

2012-08-01 
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Додаток 

Специфікації та параметри 

З постійним прагненням вдосконалювати нашу продукцію, ці характеристики можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення. 

Модель 1200TC 1500TC 1800TC 

Робоча ширина, м 3,7 4,60 5,5 
Центральна секція, м  3,66 4,60  2,43 
Бокові секції (Внутрішні), м N/A N/A 1,52 
Бокові секції (Зовнішні), м N/A N/A N/A 
Кількість колтерів, шт 29 37 43 
Відстань між дисками, см 25 25 25 
Маса (без борони і котка), кг 2540 3366 4191 
Транспортна ширина, м 3,73 4,72 3,73 
Транспортна висота, м N/A N/A 2,67 
Довжина (без борони і котка), м 5,41 5,41 5,41 
Розмір шин (Центр) 11L x 15 F-ply 11L x 15 F-ply 380/55R 16,5 F-ply 
Розмір шин (Крила) N/A N/A 11L x 15 12-ply 
Необхідна потужність трактора, 
к.с.  115-140 140-180 180-230 
Кіловатт 86-104 104-135 135-172 

Модель 2400TC 3000TC 4000TC 

Робоча ширина, м 7,3 9,1 12,2 
Центральна секція, м 3,05 3,05 3,66 
Бокові секції (Внутрішні), м 1,98 3,05  3,05 
Бокові секції (Зовнішні), м N/A N/A 1,22 
Кількість колтерів, шт 57 73 97 
Відстань між дисками, см 25 25 m 25 
Маса (без борони і котка), кг  5098 5851 7484 
Транспортна ширина, м 4,72 4,72 5,33 
Транспортна висота, м 3,12 4,11 4,34 
Довжина (без борони і котка), м 5,41 5,41  5,41 
Розмір шин (Центр) 11L x 15 F-ply 12.5L x 15 F-ply 380/55R 16.5 F-ply 
Розмір шин (Крила) 11L x 15 12-ply 11L x 15 12-ply 12.5L x 15 F-ply 
Необхідна потужність трактора, 
к.с.  230-285 285-340 380-450 
Кіловатт 172-213 213-254 283-336 
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Тиск в шинах і гарантія

Таблиця тиску в шинах 

Колесо Розмір шин Тиск 

Бокові секції 11L x 15 8-Ply RI  2,5 бар 

Бокові секції 11L x 15 12-Ply RI 3,6 бар 

Транспортні і 
Бокові секції 11L x 15 F-Ply RI 6,2 бар 

Бокові секції 12L x 15 F-Ply RI 6,2 бар 

Транспортні і 
Бокові секції 12L x 15 12-Ply RI 3,6 бар 

Транспортні 12.5L x 16.5 Load G 
Galaxy 7,25 бар 

Транспортні 33 x 15.5 x 16.5 14-
Ply Skid Steer 4,8 бар 

Транспортні 32-1505 x 16.5 Load 
G Galaxy 7,25 бар 

Транспортні 380/55R x 16.5 Load 
F RI 5,0 бар 

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

Виробник       Веб-сторінка 
Firestone www.firestoneag.com 
Gleason www.gleasonwheel.com 
Titan www.titan-intl.com 
Galaxy www.atgtire.com 
BKT   www.bkt-tire.com 
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Гідравлічні з’єднання та моменти затягування 

Див. рисунок  20 (гіпотетичний фітинг) 
Захисні ковпачки повинні залишатися на 
місці до моменту з'єднання. 

® NPT - Національна трубна різьба (США) 
Зверніть увагу на конічну різьбу, немає 
конуса / розширення та O-образного 
кільця.  

Для гідравлічних з'єднань нанесіть рідкий 
герметик для труб. Не використовуйте 
ізоляційну стрічку, яка може засмітити 
фільтр і / або забити отвори. 

 © JIC - об'єднана промислова конференція 
(SAE J514)  
Зверніть увагу на прямий різьбу,  і конус 
37 °  на фітингах "M" (або розширення 
37 ° на фітингах "F").  
На фітингах JIC не використовуйте 
ущільнення (стрічку або рідину). 

© ORB - з'єднання з О-подібним кільцем 
(SAE J514)  
Зверніть увагу на прямий різьбу  і O-
подібне кільце з еластомеру .  
Перед монтажем для запобігання 
стирання при затягуванні змастити О-
подібне кільце чистим гідравлічним 
маслом. Не використовувати ущільнення 
(стрічку або рідина) ORB-фітингах. 

Якщо фітінг ORB потрібно правильно 
орієнтувати, наприклад, як зображений на 
малюнку фітінг, необхідні також шайба  і 
контргайка  ("регульоване різьбове 
з'єднання"). Відкрутіть контргайку в напрямку 
від шайби. Вкрутіть фітінг, щоб O-подібне 
кільце доторкнулось до контактної поверхні. 
Викрутіть фітінг до потрібного його 
положення. Затягніть контргайку з вказаним 
моментом. 

Момент затягування фітингів 
Розмір  Фітинг Н-м Фунт-фут 

-4 V4-18 NPT 
1.5-3.0 обертів 
після затягування 
вручну 

-5 1/2-20 JIC 19-20 14-15 
-5 1/2-20 ORB с контргайкою 12-16 9-12 
-5 1/2 -20 ORB прямий 19-26 14-19 
-6 5/16-18 JIC 24-27 18-20 
-6 5/16-18 ORB с контргайкою 16-22 12-16 
-6 5/16-18 ORB прямий 24-33 18-24 
-8 3/4 -16 JIC 37-53 27-39 
-8 3/4 -16 ORB с контргайкою 27-41 20-30 
-8 3/4-16 ORB прямий 37-58 27-43 

Рисунок 20 
Ідентифікація гідравлічних з’єднань 

2012-08-01 



32   1200-4000TC   Great Plains Manufacturing, Inc 

586-239М-UKR 

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 
різьбиa 

Н-мb фунт-
футd 

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
11/8-7 480 355 1080 795 1750 1290 M30X2 1060 785 1680 1240 2320 1710 
11/8-12 540 395 1210 890 1960 1440 M36 X 3.5 1730 1270 2650 1950 3660 2700 
11/4-7 680 500 1520 1120 2460 1820 M36X2 1880 1380 2960 2190 4100 3220 
11/4-12 750 555 1680 1240 2730 2010 a. дюйм-крок різьби = номінальний діаметр різьби в

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

13/8-6 890 655 1990 1470 3230 2380

13/8-12 1010 745 2270 1670 3680 2710

11/2-6 1180 870 2640 1950 4290 3160

11/2-12 1330 980 2970 2190 4820 3560

Допуски моментів затягування + 0%, -15% від табличних значень. Якщо не вказано інакше, 
використовувати значення моментів затягування з таблиці. 
.  
Гайки батарей колтерів 1 3/4”- 5            1152 Н-м (75 кг на 1,5 м подовжувач) 
Гайки зубової борони 1 1/2"- 6               881-1017 Н-м (79 кг на 1,2 м подовжувач) 
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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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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Алфавітний покажчик 

A 
address, Great Plains  ........................ 12, 26 
amber reflectors  ............................................. 5 

B 
bearings  ....................................................... 26 
bolts  .............................................................. 26 

C 
Category III  ........................................ 14, 16 
Category IV  .................................................. 14 

Caution 
Read Operator's Manual  ......................... 6 

CAUTION, defined  ......................................... 1 
chain  ............................................................. 14 

checklists 
electrical  ................................................ 19 
ending tilling  .......................................... 19 
field  ....................................................... 19 
field turns  .............................................. 19 
first pass  ................................................ 19 
hydraulic system  ................................... 19 
mechanical  ............................................ 19 
pre-setup  ............................................... 13 
pre-start  ................................................. 17 

children  ........................................................... 2 
clevis hitch  .................................................... 16 
color code, hose  ........................................... 15 
contact Great Plains  .......................... 12, 26 
coulter bearings  ............................................ 27 
Coulter Spring Adjustment  ........................... 21 
covered models  ............................................ 11 
cushion  ......................................................... 16 
customer service  .......................................... 12 
cylinder symbols  ........................................... 15 

D 
Danger 

Crushing Hazard  ..................................... 7 
DANGER, defined  .......................................... 1 
decal replacement  .......................................... 5 

decals 
caution 

read manual  ..................................... 6 
tire pressure  ................................... 10 

danger 
crushing  ............................................ 7 
cutting of foot  .................................... 9 
electrocution  ..................................... 7 

notice 
transport lock  .................................... 9 

overhead crushing hazard  ....................... 7 
pic 

not a step  ........................................ 10 
speed 

30km per hr  ............................9, 10 
warning 

hand crushing  ................................... 8 
high pressure fluid  ............................ 8 
tongue rising  ..................................... 8 
wings could fall  ................................. 9 

decal, safety  ................................................... 5 
definitions  ..................................................... 11 
depth stop  .................................................... 22 
directions  ..................................................... 11 
drag bolts  ..................................................... 26 

E 
email, Great Plains  ............................. 12, 26 

F 
fire  .................................................................. 1 

H 
handles, hose  ..............................................15 
high pressure fluid ........................................15 
high pressure fluids  ........................................ 2 
hills  ..................................................... 14, 18 
hitch pin  .......................................................18 
hitch turnbuckle adjustment  .........................20 
hitching  ........................................................14 
hose handles  ...............................................15 
hoses, hydraulic  ...........................................15 
hydraulic connectors  ....................................31 
hydraulic hoses  ............................................15 
hydraulic safety  .............................................. 2 

I 
inflation  ........................................................30 

J 
jack  .............................................................. 14 
JIC  ............................................................... 31 
Joint Industry Conference  ............................ 31 
J514  ............................................................. 31 

L 
leaks  .................................................... 2, 26 
left-hand, defined  .........................................11 
lights  .............................................................. 2 
lubrication  ....................................................26 

M 
Maintenance  ................................................26 
maintenance safety  ........................................ 4 
medical assistance  ..................... 2, 15, 17 
model number  ..............................................12 

N 
National Pipe Thread  ...................................31 
negative tongue weight  ................................14 
Note, defined  ...............................................11 
Notice, defined  .............................................11 
NPT  ..............................................................31 

O 
orange reflector  .............................................. 6 
ORB  ............................................................. 31 
orientation rose  ............................................ 11 
O-Ring Boss  ................................................ 31 
outside wing hinge  ....................................... 27 
owner assistance  ......................................... 12 

P 
parts  ............................................................. 26 
phone number, GP ....................................... 13 

pin, hitch  ...................................................... 18 
PPI-203VR, block  ......................................... 16 
PPI-205H, cushion  ....................................... 16 
PPI-302V, plate  ............................................ 16 

R 
red reflectors  ................................................... 6 
reel  ............................................................... 23 
reflectors 

amber  .......................................................5 
orange  ......................................................6 
red  ........................................................... 6 
SMV  .........................................................5 

reflectors, safety .............................................. 5 
repair parts  ................................................... 12 
reverse  ......................................................... 19 
riders  ............................................................... 2 
right-hand, defined  ....................................... 11 
rose, oriention  .............................................. 11 

S 
SAE J514  ..................................................... 31 
safety chain  .......................................... 2, 14 
safety decal  ..................................................... 5 
safety information  ............................................ 1 
safety symbol  .................................................. 1 
scale  ............................................................ 18 
serial number  ............................................... 12 
setup  ............................................................ 13 
shutdown  ........................................................ 3 
slopes  .......................................................... 14 
SMV (Slow Moving Vehicle)  ............................ 5 
Specifications and Capacities  ...................... 29 
speed limit 

forward  .................................................. 18 
transport  ................................................ 18 

Spike Drag  ................................................... 23 
storage  ............................................................ 3 
storing machine ............................................ 26 
support  ............................................... 12, 26 
symbol, safety  ................................................. 1 

T 
tables 

coulter spring  ......................................... 21 
document family  .................................... 11 
fittings torque  ......................................... 31 
hose color code  ..................................... 15 
models covered  ..................................... 11 
tire inflation  ............................................ 30 
torque values  ......................................... 32 

tilling, ending  .................................................19 
tire inflation  ...................................................30 
tires  ................................................................. 3 
towing  ...........................................................18 
towing vehicle capability  ...............................18 
transport  ........................................................18 
transport lock  ................................................26 
transport locks  ..............................................20 
transport locks storage  ..................................20 
transport speed  ............................................... 3 
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transporting  .................................................. 17 
turns  ............................................................. 19 

V 
V-block  ......................................................... 16 

W 
WARNING, defined  ........................................ 1 
warranty  ............................................ 30, 33 
weight  ........................................................... 18 
weight, implement  ........................................ 18 
welding  ........................................................... 4 
Wheel Bearing Hub  ...................................... 26 
Wing Depth Adjustment  ............................... 21 
www  ............................................................. 30 

Numerics 
12.5Lx15 SL  ................................................. 30 
13 mph  ............................................................ 3 
20 mph  ................................................. 3, 18 
22 kph  ............................................................. 3 
30x8.8x15  .....................................................30 
32 kph  ............................................................. 3 
586-239M, manual  ....................................... 11 
586-239P, manual  ........................................ 11 
586-239Q, manual  ....................................... 11 
802-383C, bolt .............................................. 16 
802- 487C, ....................................... bolt 

16 
803- 367C, ....................................... nut 

16 
818-046C,decal  ............................................... 7 
818-055C, reflector  ......................................... 5 

838-094C, decal  .............................................  8 
838-362C, decal  .......................................... 10 
838-598C, decal  .............................................  6 
838-599C, decal  .............................................  7 
838-600C, decal  .............................................  7 
838-603C, reflector  ......................................... 6 
838-606C, decal  .............................................  8 
838-611C, decal  ............................................. 8 
838-612C, decal  ............................................. 9 
838-613C, decal  ............................................. 9 
838-614C, reflector  ......................................... 6 
838-615C, reflector  ......................................... 5 
848-271C, decal  ............................................. 9 
890-798C, clevis  .......................................... 16 
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