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ENG If you require a copy of this document in your native language please contact your dealer 
or Great Plains. 

CZE Požadujete-li kopii tohoto dokumentu ve svém rodném jazyce, obraťte se prosím na svého 
prodejce nebo na společnost Great Plains. 

HUN Ha szeretné ezt a leírást magyarul is megkapni, kérjük, értesítse a forgalmazóját vagy a 
Great Plains-t. 

FRA Pour obtenir un exemplaire du présent document dans la langue de votre choix, veuillez 
contacter votre représentant ou Great Plains. 

LIT Jei prireiktų šio dokumento kopijos Jūsų gimtąja kalba, kreipkitės į savo platintoją arba į 
„Great Plains“. 

BUL Ако ви е необходимо копие на този документ на родния ви език, моля да се обърнете 
към вашия дилър или към Great Plains. 

RUM Dacă aveţi nevoie de o copie a acestui document în limba dumneavoastră natală vă 
rugăm să vă contactaţi dealerul sau Great Plains. 

RUS Чтобы получить копию данного документа на вашем родном языке, обратитесь к 
своему дилеру или в компанию «Great Plains» 

GER Wenn Sie ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Muttersprache brauchen, dann wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Great Plains. 

УКР Якщо вам потрібен екземпляр цього документу на вашій рідній мові, звертайтеся до 
вашого дилера або до компанії Great Plains. 
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СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Simba International Limited цим заявляє, що машина Great Plains Simba X-Press, як визначено серійним 
номером, що знаходиться на шасі машини, відповідає наступним директивам та нормам і пройшла належну 
сертифікацію. 

Директива ЄС з машин 2006/42/EC. 

Правила постачання машинного обладнання (безпека) 2008. 

Правила з надання та використання робочого обладнання 1998. 

Спеціальні застосовні гармонізовані стандарти: 

EN ISO 12100-1: 2003 (безпека машинного обладнання).  

EN ISO 12100-2: 2003 (безпека машинного обладнання).  

EN ISO 4254-1: 2009 (сільськогосподарські машини - безпека – загальні вимоги). 

ВИРОБНИК: 

Simba International Limited 

Woodbridge Road 

SLEAFORD 

Lincolnshire 

NG34 7EW 

England/Англія  

Телефон (+44) (0)1529 304654. 

СЕРТИФІКОВАНО ВІД ІМЕНІ SIMBA INTERNATIONAL LIMITED: 

Колін Адамс  

Виконавчий директор 
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ГАРАНТІЯ

ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ 

В цій гарантії Simba International Ltd. іменується "Компанія". 

1.  Згідно з умовами цієї гарантії, Компанія гарантує, що кожна нова машина, котру вона продає, не 
має дефектів матеріалу або виробничих дефектів  на період 12 місяців з дати монтажу у кінцевого 
користувача. 

Деякі окремі види обладнання отримують додаткову гарантію більш ніж 12 місяців. Подробиці 
можна отримати за запитом безпосередньо у дилера  або в компанії Simba International Ltd. 

2.  Якщо машина або її частина, що постачаються Компанією, не відповідають цим положенням про 
гарантію, встановленим в п. 1, Компанія на свій вибір: 

(a) Замінює машину або її частину за рахунок Компанії, або 

(b) Робить клієнту знижку з ціни придбання машини або її частини, або 

(c) Приймає машину назад та на вибір покупця: 

I) сплачує або повертає покупцю кошти згідно з рахунком за машину або її частину, або

II) замінює машину або її частину, залежно від того, як це можна практично здійснити.

3. Ця гарантія не зобов’язує Компанію робити будь-які сплати у відношенні втрати прибутку або інших 
непрямих втрат або можливих зобов’язань клієнта, котрі можуть випливати з дефектів машини, і не 
накладає на Компанію жодних зобов’язань, крім тих, що вказані в п. 2. 

4. Будь-які претензії по цій гарантії необхідно подавати в Компанію в письмовому вигляді, вказуючи 
предмет рекламації, на протязі 14 днів з дати ремонту. 

5. Всі претензії по цій гарантії мають висуватися компанією, що придбала машину, і не можуть бути 
передані жодній третій стороні. 

6. Якщо клієнт передає машину в оренду третій стороні, то гарантія залишається чинною лише у 
відношенні питань, повідомлених Компанії в письмовому вигляді на протязі 90 днів з дати 
постачання, і в пункті 1 слід читати «період 90 днів», замість «період 12 місяців». 

7. Гарантія анулюється, якщо: 

(a) На машину встановлюються частини, котрі вироблені та постачаються не Компанією або 
не схвалені Компанією письмово, або 

(b) Виконується ремонт машини не Компанією або не за однозначним письмовим дозволом 
Компанії, або 

(c) На машині виконуються зміни обладнання, не схвалені Компанією однозначно в 
письмовому вигляді, або  

(d) Машина отримала пошкодження у аварії, або 

(e) Машиною зловживають або перевантажують її, або використовують не за призначенням 
або з вантажами, що перевищують її проектні можливості, або використовують разом з 
трактором, що його потужність на виході виходить за межі встановленої рекомендованої 
потужності обладнання більш ніж на 40%. В цих положеннях та умовах термін 
«встановлена рекомендована потужність обладнання» стосується колісних тракторів, 
якщо не вказано інакше. Ці вимоги до потужності слід знизити на 20%, якщо обладнання 
використовуються разом з гусеничним трактором. 

(f) Машина експлуатується як частина «ланцюгу обробки ґрунту», де трактор тягне більш ніж 
одну машину, без однозначного письмового дозволу Simba International Ltd. 

(g) Не виконується технічне обслуговування згідно з сервісними схемами в інструкції з 
експлуатації. 

(h) Сервісний відділ Компанії Simba International Ltd. не отримав сертифікат гарантійної 
реєстрації (Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, England, NG34 7EW), на 
протязі 7 днів після монтажу нової машини у клієнта. 
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Ідентифікація машини

Впишіть відповідні дані в наступну табличку після отримання машини: 

Серійний номер 

Тип машини 

Ширина машини 

Рік виробництва 

Дата постачання 

Перше введення в 
експлуатацію 

Комплектуючі 

Адреса дилера:  

Назва:_______________________________________________ 

Вулиця:______________________________________________ 

Населений пункт:______________________________________ 

Тел.:__________________________   

№ клієнта для дилера:_________________________________ 

Адреса Great Plains: 

Great Plains Simba 

Woodbridge Road Ind. Est. 

Sleaford 

Lincolnshire 

NG34 7EW 

Тел.: +44(0)1529 304654 

Факс: +44(0)1529 413468 

E-Mail: simba@greatplainsmfg.com 

№ клієнта Great Plains:______________________________ 

mailto:simba@greatplainsmfg.com


Зміст Great Plains 

6 |Simba X-Press 

  601-339M-UKR 

2013-09-18 

Зміст 

Ідентифікація машини 5 
Вступ  8 
Передмова  8 
Правила гарантії  8 
1. Правила з техніки безпеки 9 
1.1 Символи з техніки безпеки   9 
1.2 Використання за призначенням   11 
1.3 Безпека під час експлуатації  11 
1.4 Виробник не несе відповідальності за непрямі збитки  11 
1.5 Безпека під час транспортування 12 
1.6 Запобігання аваріям   12 
1.6.1 Причіплювання машини   12 
1.6.2 Гідравлічна система  12 
1.6.3 Заміна обладнання  13 
1.6.4 Під час роботи  13 
1.7 Технічне обслуговування та догляд 13 
1.8 Робочі компоненти  14 
1.9 Уповноважені оператори  14 
1.10 Захисне обладнання  14 
2. Транспортування та монтаж  15 
2.1 Постачання  15 
2.2 Транспортування  15 
2.3 Монтаж  15 
2.4 Причіплювання  16 
2.4.1 Причіплювання трактора до Simba X-Press / приготування до 

транспортування  
16 

2.5 Складання та розкладання  17 
2.5.1 Розкладання в робоче положення  17 
2.5.2 Складання в транспортне положення  17 
2.6 Процедура приєднання пневматичних гальм  18 
2.6.1 Приєднання  18 
2.6.2 Від’єднання  18 
2.7 Причіплювання машини попереду і позаду 19 
2.7.1 Причіплювання дискової борони до Simba X-Press  19 
2.7.2 Транспортування X-Press позаду дискової борони   20 
2.7.3 Перехід з робочого режиму в транспортний (X-Press позаду дискової 

борони)  
20 

2.7.4 Причіплювання заднього катка до Simba X-Press   20 
2.8 Під час руху по дорозі  21 
2.9 Паркування машини  21 
3. Технічні характеристики Simba X-Press   23 



Great Plains Зміст 

2013-09-18 Simba X-Press

601-339M-UKR

7 

4. Регулювання/експлуатація  24 
4.1 Опис  24 
4.2 Диски  26 
4.3 Коток DD  27 
4.4 Коток DD Lite   27 
4.5 Робочі налаштування  28 
4.6 Використання регулювальних шайб 29 
4.7 Початкові налаштування  29 
4.7.1 Варіанти налаштувань 30 
4.8 Регулювання глибини дискової рами  31 
4.9 Робочі інструкції  31 
4.10 Перевірки  31 
5. Технічне обслуговування та догляд  32 
5.1 Обслуговування  32 
5.2 Очищення  32 
5.3 Технічне обслуговування маточин дисків   32 
5.3.1 Затягування маточин дисків  32 
5.3.2 Ущільнення підшипників  33 
5.4 Гальм та маточини коліс  33 
5.5 Осі котка DD 33 
5.6 Коток DD Lite 33 
5.7 Для регулювання тиску системи 34 
5.8 Приготування до зберігання  35 
5.9 Підтримка оператора  35 
5.10 Інтервали технічного обслуговування  35 
5.11 Карта огляду і змащування 36 
5.12 Змащування машини  37 
5.13 Роботи з мастильними матеріалами  37 
5.14 Мастильні матеріали та гідравлічна олива 38 
6. Несправності та їх усунення  39 



Вступ Great Plains 

8 |Simba X-Press 

  601-339M-UKR 

2013-09-18 

Вступ 

Передмова 

Перед використанням машини 
необхідно уважно прочитати Інструкції з 
експлуатації і виконувати їх. Так ви 
зможете запобігати нещасним 
випадкам, знизити витрати на ремонт 
та зменшити простої і підвищити 
надійність та термін експлуатації 
машини. Зверніть увагу на інструкції з 
техніки безпеки! 

Great Plains не бере на себе 
відповідальності за пошкодження або 
несправність, спричинені невиконанням 
Інструкцій з експлуатації. 

Ці Інструкції з експлуатації допоможуть 
вам ознайомитися з машиною та 
правильно використовувати її за 
призначенням. По-перше, ви отримаєте 
загальні інструкції, як поводитися з 
машиною. Далі йдуть розділи про 
сервіс, технічне обслуговування та дії у 
ситуаціях, якщо виникають 
несправності. 

Ці інструкції з експлуатації необхідно 
прочитати та виконувати усім особам, 
котрі працюють на машині або з 
машиною, тобто: 

• Експлуатація (включаючи
приготування, усунення
несправностей під час роботи та
обслуговування).

• Технічне обслуговування  (технічне
обслуговування  та інспекції)

• Транспортування.

Разом з Інструкціями з експлуатації ви 
отримуєте список запчастин та форму 
реєстрації машини. Техніки сервісної 
служби проінструктують вас з питань 
експлуатації та обслуговування вашої 
машини. Після цього необхідно 
заповнити форму реєстрації машини та 
повернути її вашому дилеру. Цим ви 
підтверджуєте формальний прийом 
машини. Період гарантії починається з 
дати постачання. 

Ми залишаємо за собою право 
змінювати ілюстрації і технічні 
параметри та дані про вагу, що 
містяться в цій Інструкції з 
експлуатації, з метою покращання 
машини. 

Правила гарантії 

Період відповідальності за дефекти 
матеріалу (гарантія) складає для нашої 
продукції 12 місяців. Якщо письмові угоди 
відрізняються від цього, чинними є ці 
угоди. 

Гарантія набуває чинності після монтажу 
машини у кінцевого користувача. 
Швидкозношувані частини з гарантії 
виключаються. 

Всі претензії по гарантії слід передавати 
в компанію Great Plains через вашого 
дилера. 
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1. Правила з техніки
безпеки
Наступні попередження та інструкції з 
техніки безпеки застосовні до всіх 
розділів цієї Інструкції з експлуатації. 

1.1 Символи з техніки безпеки 

На машині 

Під час роботи частини 
можуть відлітати. 
Витримуйте безпечну 
дистанцію від машини! 

Перед пуском машини 
прочитайте та виконуйте 
Інструкції з експлуатації! 

Будьте уважні з витоком 
рідини під тиском! 
Виконуйте правила, що 
містяться в Інструкції з 
експлуатації! 

Люди не повинні 
знаходитися в робочому 
просторі компонентів 
машини, що складаються! 

Не дозволяється 
знаходитися на машині 
під час руху! 

Не простягайте частини 
тіла всередину машини, 
якщо є небезпека 
роздавлювання 
рухомими частинами! 

Не простягайте частини 
тіла туди, де є деталі, що 
обертаються! 
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Зверніться до Інструкції 
з експлуатації, перш ніж 
виконувати технічне 
обслуговування. 

Інструкції з експлуатації: 

В Інструкції з експлуатації розрізняються три 
типи попереджень та правил безпеки. 
Використовуються наступні графічні 
символи: 

Важливо! 

Ризик травмування! 

Ризик серйозних та 
смертельних травм! 

Дуже важливо уважно прочитати та 
виконувати всі ці правила з техніки безпеки, 
що містяться в цій Інструкції з експлуатації, 
на всі знаки з попередженнями на машині. 

Упевніться, що всі знаки попередження 
розбірливі. Замініть знаки, якщо вони 
відсутні або пошкоджені. 

Ці інструкції необхідно виконувати для 
запобігання аваріям. Проінформуйте інших 
користувачів про попередження та правила 
техніки безпеки. 

Не виконуйте ті операції, що можуть 
знижувати безпечне використання машини. 

Всі посилання на «зліва» та «справа» в 
цьому посібнику стосуються положення 
оператора позаду машини, обличчям у 
напрямку руху (якщо не сказано інакше). 
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1.2 Використання за 
призначенням 

Машина Great Plains SimbaX-Press 
сконструйована та вироблена за 
найновітнішими технологіями та згідно з  
правилами з техніки безпеки. Однак під 
час користування залишається ризик 
травмування для оператора або третіх 
осіб або ризик пошкодження машини або 
інших матеріальних цінностей. 

Користуватися машиною можна тільки в 
технічно бездоганному стані та за 
призначенням, враховуючи техніку 
безпеки і ризики та виконуючи Інструкції 
з експлуатації. Несправності можуть 
знижувати безпеку машини, тому їх 
необхідно усувати негайно. 

Оригінальні частини та комплектуючі 
компанії Great Plains спеціально 
сконструйовані для цієї машини. Запасні 
частини та комплектуючі, що 
постачаються не нашою компанією, не 
пройшли випробування і не отримали 
дозволу. Монтаж або використання 
неоригінальних частин Great Plains може 
нанести шкоди проектним 
характеристикам машини та знижувати 
безпеку операторів машини і машини 
взагалі. Great Plains не бере на себе 
відповідальність за збитки, викликані 
використанням неоригінальних частин 
або комплектуючих. 

Машина Great Plains Simba X-Press 
сконструйована лише як обладнання для 
культивації. Використання з іншою 
метою, наприклад, як транспортного 
засобу, вважається застосуванням не за 
призначенням. Great Plains не бере на 
себе відповідальності за пошкодження, 
що виникають при використанні не за 
призначенням. Ризик несе лише сам 
оператор. 

Використання Simba X-Press з 
тракторами високої потужності (більш 
ніж на 40% вище за максимальну 
рекомендовану потужність) може 
призводити до високих навантажень та 
тисків, котрі можуть спричинювати 
структурні пошкодження шасі і ключових 
компонентів. Такі перевантаження 
можуть знижувати безпеку, їх необхідно 
уникати. 

1.3 Безпека під час експлуатації 

Машину необхідно вводити в експлуатацію 
тільки після навчання, котре виконує 
співробітник авторизованого дилера або 
фірми Great Plains. Необхідно заповнити 
форму "Реєстрація машини" та повернути 
її вашому дилеру. 

Всі захисні прилади та обладнання 
безпеки, наприклад, знімне захисне 
обладнання, має бути на місці і надійно 
працювати, перш ніж можна вводити 
машину в експлуатацію. 

Регулярно перевіряйте затягування 
болтів та гайок і затягуйте, якщо 
необхідно. 

У разі несправності негайно 
зупиніть і заблокуйте машину. 

Впевніться, що всі несправності 
ремонтуються негайно. 

1.4 Виробник не несе 
відповідальності за непрямі 
збитки 

Машина X-Press вироблена дуже 
дбайливо. Однак проблеми можуть 
виникати навіть тоді, якщо вона 
використовується за призначенням. Вони 
можуть бути пов’язані з наступним: 

• Зношення швидкозношуваних частин.

• Пошкодження, спричинені зовнішніми
факторами. 

• Неправильна швидкість під час руху.

• Неправильні налаштування машини
(неправильне навішування, 
невідповідність інструкціям з 
регулювання). 

Тому дуже важливо завжди 
перевіряти перед роботою та під 
час роботи правильне 
функціонування машини та належну
точність. 

Виключаються претензії за збитки, не 
пов’язані з машиною, це стосується всіх 
видів непрямих збитків, пов’язаних з 
неправильним управлінням. 
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1.5 Безпека під час 
транспортування
Під час руху дорогами загального 
користування та ділянками обов’язково 
виконуйте чинні правила дорожнього 
руху, а також спеціальні правила, котрі 
стосуються цієї машини. 

Небезпека затискування при 
маніпуляціях з паркувальними 
стійками або іншими рухомими 
частинами.  Впевніться, що всі 
важкі компоненти спираються на 
опори, перш ніж видаляти 
штифти/болти. 

Звертайте увагу на допустимі 
навантаження на осі, вантажність 
шин та загальну вагу, щоб 
забезпечити адекватне 
гальмування та управління (ці дані 
вказані на табличці з серійним 
номером). 

Суворо забороняється перевозити 
пасажирів на машині! 

Макс. швидкість руху по дорозі - 16 
миль/год (25 км/год). 

1.6.1 Причіплювання машини 

Під час причіплювання/ відчіплювання 
машини існує ризик травмування. 
Виконуйте наступні правила: 

• Зафіксуйте машину, щоб вона не могла
відкотитися.

• Будьте особливо уважні, коли трактор
рухається заднім ходом!

• Існує ризик роздавлювання між машиною
та трактором!

• Паркувати машину слід на рівній твердій
поверхні.

1.6 Запобігання аваріям 
Додатково до Інструкції з експлуатації, 
важливо виконувати правила запобігання 
нещасним випадкам, встановлені для 
сільськогосподарських об’єднань. 
Обов’язок оператора – слідкувати, щоб в 
зонах небезпеки навколо машини або на 
машині не знаходились інші особи під час 
роботи. 

У сферу відповідальності власника 
машини входить наступне: 

• Оператор повинен пройти навчання та
бути компетентним у використанні
машини і трактора,

• Трактор має відповідати вимогам
машини

• У відношенні використання машини
виконувалася оцінка ризиків та правил
контролю речовин, небезпечних для
здоров’я. Зокрема це включає питання
контакту з ґрунтом, пилом, залишками
продукції, хімікатами, мастильними
матеріалами та іншими речовинами під
час роботи або технічного
обслуговування, а також можливість
виштовхування каміння при роботі в
полі на високій швидкості.

1.6.2 Гідравлічна система
Не можна приєднувати гідравлічні лінії до 
трактора, доки в обох гідравлічних 
системах (машина та трактор) не буде 
скинутий тиск. 

Всі гідравлічні системи з 
гідроакумуляторами можуть 
залишатися під тиском постійно, 
навіть після виконання процедур 
скидання тиску в тракторі та 
обладнанні. Тому важливо 
регулярно перевіряти всі лінії, 
труби та різьбові з’єднання на 
герметичність та видимі зовнішні 
пошкодження. 

Гідравлічний контур має 
спеціальні фітинги, котрими не 
можна маніпулювати в жодному 
разі. Не робіть спроби змінити 
прокладання шлангів або пристрої 
для кріплення шлангів, це може 
призводити до серйозних 
пошкоджень машини та/або 
травм. 
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Під час контролю герметичності 
використовуйте лише відповідні 
допоміжні засоби. Всі пошкодження 
ремонтуйте негайно. Олива, що витікає 
під тиском, може спричинити травми та 
пожежу! 

У випадку травми негайно зверніться до 
лікаря. 

Швидкороз’ємні муфти для гідравлічних 
з’єднань  між трактором та машиною 
повинні мати кольорове кодування для 
запобігання неправильному 
використанню. 

Не можна стояти на машині під час 
роботи! 

Оператор повинен мати чинні права 
водія, щоб пересуватися по дорогам 
загального користування. В робочій зоні 
оператор несе відповідальність за третіх 
осіб. 

Відповідальна особа повинна: 

• забезпечити оператора копією
Інструкції з експлуатації,

• упевнитися, що оператор прочитав та
зрозумів інструкції,

• упевнитися, що оператор усвідомлює
специфіку вимог при пересуванні з
машиною на дорогах загального
користування.

1.7 Технічне обслуговування та 
догляд 
Необхідно регулярно виконувати 
перевірки та інспекції через проміжки 
часу, котрі вимагаються законом або в 
встановлюються цій Інструкції з 
експлуатації.  

При виконанні ремонту та технічного 
обслуговування завжди необхідно: 

• виключити двигун трактора та витягти
ключ запалювання з замка.

• почекати, доки всі частини машини не
зупиняться.

• Скинути тиск з гідравлічної системи.

В багатьох гідравлічних контурах є 
блокування або непостійно замкнені 
клапани, котрі можуть зберігати тиск в 
лініях навіть коли тиск скинутий в цих 
контурах з боку трактора. Якщо ви маєте 
сумніви, зверніться до персоналу, що 
пройшов відповідне навчання 
(наприклад, ваш місцевий дилер Great 
Plains), щоб визначити, як правильно 
скинути тиск з таких клапанів, перш ніж 
демонтувати або виконувати 
обслуговування будь-яких частин, що 
знаходяться далі в лінії за цими 
клапанами. 

    Кран закритий      Кран відкритий 

Рис. 1.01: Гідравлічні крани 

1.6.3 Заміна обладнання
• Заблокуйте машину, щоб вона не

могла випадково відкотитися! 

• Використовуйте опори для підтримки
піднятих  частин рами, під котрими ви
працюєте! 

• Увага! Ризик травмування деталями,
що виступають!

Не можна підніматися на 
обертові деталі, наприклад 
блок котка. Ці деталі можуть 
обертатися, що приведе до 
падіння і травм! 

При демонтажі компонентів під 
час технічного обслуговування 
може змінитися стабільність 
машини. Упевніться, що 
машина міцно стоїть на опорах 
на випадок неочікуваної зміни 
центра ваги. 

1.6.4   Під час роботи
Упевніться, що в робочій зоні та навкруги 
машини немає людей (дітей!), перш ніж 
починати роботу. 

Необхідно завжди забезпечувати 
хороший огляд! 
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Перевірте герметичність, щільність 
з’єднань, наявність потертості та 
пошкодження на всіх гідравлічних лініях. 
Ремонтуйте всі несправності негайно! 
Особливу увагу приділяйте інтервалам 
заміни шлангів, вказаним у наступних 
спеціальних розділах. ВСІ гідравлічні 
шланги мають максимальний термін 
безпечної експлуатації 6 (ШІСТЬ) років з 
дати монтажу, за умови, що вони не 
пошкоджені і в безпечному стані. 
Шланги,що використовуються більше 6 
років, необхідно замінювати, або 
відповідний спеціаліст повинен виконати 
інспекцію і видати письмовий сертифікат 
на подовження терміну експлуатації. 

Особливу увагу необхідно приділяти 
таким вузлам, для котрих необхідні 
спеціальні сервісні інструменти або 
спеціальне навчання, котре проводять 
кваліфіковані спеціалісти. Не робіть 
спроби виконувати ремонт цих частин 
самостійно! До них належать вузли 
підтримання тиску (наприклад, контури 
акумуляторів) або сили (наприклад, 
пружинні стійки), а також котки DD будь-
якого типу. 

Перш ніж виконувати будь-які роботи з 
ремонту та технічного обслуговування, 
упевніться, що машина розташована на 
твердій рівній поверхні та заблокована 
для запобігання відкочуванню. Не 
використовуйте жодні частини, щоб 
піднятися на машину, якщо вони не 
призначені саме для цього. 

Перед очищенням машини водою чи 
паровими форсунками (апаратами 
високого тиску) або іншими засобами 
для чищення, прикривайте всі отвори, в 
котрі не повинні потрапляти вода, пара 
або засоби для чищення, щоб не 
знижувати безпеку або експлуатаційні 
властивості (підшипники, наприклад). 

Змастіть всі точки змащування, щоб 
витиснути воду, котра могла потрапити у 
отвори. 

При виконанні робіт з ремонту та 
технічного обслуговування необхідно 
також затягнути всі ослаблені різьбові 
з’єднання. 

При обслуговуванні машини звертайте 
увагу на ґрунт, пил, залишки насіння, 
оливи або  інші небезпечні речовини, з 
котрими ви можете мати справу. 

На новій машині затягніть всі гайки та болти 
через 5 робочих годин, а потім ще раз через 
15 годин. Це стосується також частин, котрі 
були демонтовані або замінені. Після 
перших 15 годин експлуатації виконуйте 
перевірку раз на тиждень або частіше, 
залежно від щоденних робочих 
навантажень. 

1.8 Робочі компоненти 

Робочі компоненти – це зчіпний пристрій, 
гідравлічні з’єднання та обладнання для 
регулювання глибини, а також всі робочі 
точки, що потребують технічного 
обслуговування. 

Всі робочі компоненти докладно описані в 
наступних розділах з ремонту та технічного 
обслуговування. 

Виконуйте всі правила безпеки, включені в 
розділ «Правила з техніки безпеки» та в 
наступні розділи. 

1.9 Уповноважені оператори 

Управляти машиною можуть тільки особи, 
котрі отримали дозвіл та були 
проінструктовані оператором. Оператор має 
бути старшим за 16 років. 

1.10 Захисне обладнання 

Для експлуатації та технічного 
обслуговування вам необхідно: 

• Одяг, що щільно прилягає до тіла.

• Міцні захисні рукавиці (для захисту від
гострих компонентів машини). 

• захисні окуляри (щоб в очі не потрапляв
бруд). 
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2. Транспортування та
монтаж
В цьому розділі описані транспортування 
та перший монтаж машини. 

2.1 Постачання 

Зазвичай машина постачається в 
повністю зібраному вигляді. 

• Машину можна піднімати краном або
іншим придатним підйомним
обладнанням.

• Машину можна причепити до трактора
та стягнути з платформи низького
причепу.

2.2 Транспортування 

Simba X-Press може транспортуватися 
дорогами загального використання 
причепленим до трактора або на 
низькорамному причепі. 

• При транспортуванні машини важливо
дотримуватися дозволених габаритів
та ваги. 

• якщо машина транспортується на
трейлері або низькорамному причепі,
її необхідно закріпити стропами або
іншими засобами. 

• Перед транспортуванням машини по
дорогам загального використання її
слід встановити в положення для
транспортування і виконувати правила
транспортування по дорогам.

2.3 Монтаж 

При виконанні монтажу та технічного 
обслуговування існує великий ризик травм. 
Важливо, щоб ви заздалегідь 
ознайомилися з машиною та прочитали 
Інструкції з експлуатації. 

Інструктаж для операторів та первинний 
монтаж машини виконуються техніками 
нашої сервісної служби або 
авторизованими дилерами. 

Не можна використовувати машину до того 
жодним чином! Машину дозволяється 
вводити в експлуатацію тільки після 
проведення інструктажу техніками нашої 
сервісної служби або авторизованими 
дилерами. 

• Якщо якісь деталі або модулі були
видалені для транспортування, їх
необхідно знов змонтувати. Це
виконують техніки нашої сервісної
служби або авторизовані дилери, перш
ніж проводити інструктаж.

• Перевірте всі важливі різьбові з’єднання!

• Змастіть всі прес-маслянки та з’єднання!

• Перевірте всі гідравлічні з’єднання та
лінії на наявність пошкоджень.

Ширина транспортування може 
бути різною залежно від 
налагодження робочих органів 
(тобто диски, котки  та ін.). для 
цих елементів може 
знадобитися регулювання, щоб 
добитися мінімальної 
транспортної ширини. 

Регулювання, включаючи 
монтаж транспортних 
пристроїв, виконується на рівні 
ґрунту. Для цього можливо 
доведеться опустити машину. 

• максимальна допустима швидкість - 25 км/год.
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2.4 Причіплювання

2.4.1 Причіплювання трактора до 
Simba X-Press / приготування до 
транспортування

Не використовуйте авто-зчіпку 
для причіплювання машини до 
трактора. Це може призводити до 
пошкодження трактора та 
машини. 

При причіплюванні машини 
упевніться, що між трактором та 
машиною нікого немає. 

5. 

6. 

7. 

Відкрийте крани задньої осі 

Обережно управляйте гідравлікою, 
щоб опустити дишло та нахилити X-
Press на транспортні колеса. 
Повністю висуньте циліндри дишла та 
транспортної осі. 

Якщо машина розкладена, включіть 
контур складання та складіть машину. 
З’єднайте бокові секції перемичкою. 

Коли Simba X-Press встановлюється 
на зберігання на тривалий проміжок 
часу, найкращим буде залишити 
машину в розкладеному, тобто 
робочому стані для забезпечення 
стабільності, безпеки та доступу для 
технічного обслуговування. Однак 
можливе також  паркування X-Press 
в складеному стані  (з 
використанням паркувальних стійок, 
що постачаються з машиною) при 
нормальній експлуатації. 

Регулювання потоку тракторної 
оливи: 

Загальне правило: потік оливи з 
трактора необхідно встановити на 
найнижчому рівні перед початком 
роботи. Потім його можна збільшити 
до потрібного рівня, якщо треба. 
Завдяки цьому зменшується до 
мінімуму потік оливи та пов’язане з 
цим використання потужності і 
утворення тепла.  

Машина повинна бути 
опущеною, щоб можна було 
з’єднати бокові секції з землі. 
Не можна підніматися на 
машину. 

8. Упевніться, що паркувальні стійки
заблоковані в робочому положенні.

Рис. 2.01: Циліндр задньої осі 

1. Упевніться, що з гідравліки трактора
скинутий тиск, і вона знаходиться в
заблокованому або закритому стані (не
плаваючому).

2. Упевніться, що крани задньої осі закриті,
щоб уникнути високого тиску на
швидкороз’ємних муфтах.

3. Приєднайте гідравлічні шланги до
трактора. Два шланги бокових секцій
(жовті) повинні бути разом, і два шланги
циліндра зчіпного пристрою (червоні) також
разом. 

4. За допомогою гідравліки підніміть або
опустіть дишло перед під’єднанням до
зчіпного пристрою трактора.

Рис. 2.02: Розподільний блок 
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2.5 Складання та розкладання 

2.5.1 Розкладання в робоче 
положення 

1. Упевніться, що крани на циліндрах
задньої осі (рис. 2.01, крани A та B)
знаходяться у відкритому положенні
(тобто в напрямку потоку).

2. Зніміть транспортну перемичку з
циліндрів бокових секцій.  Щоб зняти
перемичку, не можна підніматися на
машину.

3. Підніміть машину над землею в
положення для розкладання.

4. Ввімкніть гідравліку, щоб крила
повністю розклались.

Коли крила повністю опущені, 
здається, що вони опущені з 
зовнішніх країв. Це нормально, і 
дозволяє машині «плавати» на 
нерівному ґрунті в робочому 
режимі. 

5. Упевніться, що паркувальні стійки в
повністю піднятому положенні.

6. Опустіть машину на землю, щоб
циліндр дишла торкнувся стопорів
глибини.

7. Втягніть циліндр задньої осі повністю.

8. Закрийте крани на задній осі, щоб
заблокувати колеса над землею під
час роботи. 

9. Перевірте тиск бокових секцій на
манометрі (показаний на рис. 2.02).
Якщо він вище або нижче потрібного
значення, тоді подайте тиск на
розкладання крил, завдяки цьому
налаштування повернеться до нуля.
Підвищуйте тиск в циліндрах шляхом
регулювання клапанів (рис.2.02,
клапан 3) у напрямку годинникової
стрілки. 

При повертанні проти годинникової 
стрілки тиск зменшується (детальніше 
див. сторінку 34). Коли необхідний тиск 
буде досягнутий, подайте тиск в контур 
розкладення бокових секцій. 

10. Встановіть X-Press в робоче
положення, потім відрегулюйте
необхідний нахил машини шляхом
додавання або видалення шайб на
циліндрі дишла або на регулятор рами
дисків. В ідеальному випадку рама йде
з невеликим підняттям передньої
частини вгору. Гідравліка дишла може
працювати в плаваючому режимі, якщо
треба.

2.5.2 Складання в транспортне 
положення 

1. Відкрийте крани осі (рис. 2.01, крани A
та B). 

2. Ввімкніть гідравліку, щоб повністю
підняти машину.

3. Складіть крила повністю.

4. Опустіть машину, щоб її стабільність
була максимальною та був
забезпечений адекватний кліренс під
час транспортування по дорозі.

5. Закрийте крани на задній осі.
Встановіть транспортну перемичку для
забезпечення безпеки при
транспортуванні. Перемичку монтувати
з землі, підніматися на машину не
можна. 

6. Машина готова до транспортування.
Якщо X-Press відчіплюється від
трактора в складеному положенні,
необхідно опустити  паркувальні стійки.

Рис. 2.03 Складена машина 
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2.5.3 Робота з бороною позаду 

До роботи: 

1. Після прибуття на поле розкладіть
машину згідно з  інструкціями з
експлуатації

2. В задній частині машини закрийте
крани осі, одночасно пересуньте
штифти (кількість: 2) з передніх
отворів в задній отвір.

3. Витягніть штифт в плиті зовнішнього
квадранта та переставте його в
найвищій можливий отвір для
зберігання.

4. Рухайтесь вперед, щоб зачепити
борону в робоче положення.

5. Коли повертаєте під час роботи,
штовхніть машину назад на каток.
Рухаючись з машиною заднім ходом
в цьому положенні, можна
переключити борону тимчасово в
транспортне положення. Потім
трактор рухається вперед, і борона
знов переходить с робоче
положення.

 Повертати під час роботи 
можна тільки на задньому 
катку DD700. Коли борона 
знаходиться в робочому 
положенні, спроба опустити 
транспортну вісь призводить 
до серйозного пошкодження 
компонентів наступної 
борони. 

Під час транспортування:
1. Зіпріть Simba X-Press на задній каток

та трохи посуньте машину заднім
ходом, як під час поворотів на краю
поля.

2. Одночасно відкрийте крани
транспортної осі в задній частині
машини, і пересуньте штифти для
кріплення борони (кількість: 2) з
передніх отворів в задні отвори.

3. Штифт в плиті зовнішнього квадранта
вставити в найнижче дозволене 
положення, щоб він заблокував 
кронштейн борони внизу. 

4. Продовжуйте складати X-Press згідно з
інструкціями. 

2.6 Процедура приєднання 
пневматичних гальм 

Наступна процедура описує приєднання 
або від’єднання будь-якого обладнання 
Great Plains, котре оснащене 
ПНЕВМАТИЧНОЮ або 
ПНЕВМАТИЧНОЮ ТА ГІДРАВЛІЧНОЮ  
гальмівною системами. Зверніть увагу, 
що ця процедура не стосується машин, 
оснащених ТІЛЬКИ гідравлічною 
системою 

2.6.1 Приєднання 

1. Під’їдьте трактором до машини заднім
ходом та з’єднайте машину з
трактором, як описано в розділі 2.4.1.

2. Коли машина причеплена, приєднайте
пневматичні лінії. Слід приєднувати
спочатку жовту лінію, а червону після
неї.

3. Тепер шланги гальмівної системи
приєднані і готові до експлуатації.

4. Продовжуйте процес приєднання, як
описано в розділі 2.4.1.

2.6.2 Від’єднання 

1. Поставте машину в положення для
паркування, як описано в розділі 2.9.

2. Машина залишається приєднаною до
трактора. Від’єднайте червону
гальмівну лінію, а після цього - жовту.
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3. Ваші гальма тепер ВВІМКНЕНІ і
триматимуть машину в цьому
положенні, за умови, що вони
налагоджені і що регулярно
виконується їх обслуговування
(примітка: якщо з ресивера машини
випустити повітря, коли всі лінії
від’єднанні, гальма розчепляться). Це
ж саме буде й при натисненні на
байпасний клапан. 

4. Продовжуйте від’єднувати машину і
закінчіть цей процес повністю.

5. Підніміть дишло X-Press над зчіпним
пристроєм дискової борони (прибл. 200 
мм).  

6. Підніміть дискову борону на таку ж
висоту, що й дишло X-Press, потім 
подайте дискову борону назад, щоб 
зчепити дві машини. Пара додаткових 
кранів (P00774) можуть бути необхідними 
в контурі підйому на дисковій бороні або 
на X-Press. Вони ізолюють контур дишла. 

7. Ввімкніть гідравліку, щоб опустити
задню вісь та дишло, зіпріть X-Press на 
транспортні колеса. Повністю витягніть 
циліндри дишла. 

8. Ввімкніть гідравліку для складання
крил. 

9. Ввімкніть гідравліку, щоб підняти
дискову борону в транспортне 
положення. 

10. Встановіть на дискову борону
транспортні перемички. 

11. Встановіть транспортну перемичку на
бокові секції X-Press, щоб утримувати їх 
разом. 

12. Упевніться, що паркувальні стійки
заблоковані в робочому положенні. 

Коли X-Press використовується разом з 
дисковою бороною, диск необхідно 
встановити згідно з інструкцією з 
експлуатації, тобто передня батарея 
дисків ближче до землі на 50 мм, ніж 
відповідна задня батарея дисків. 

Коли обидві машини в транспортному 
положенні, тобто підняті і складені, 
головна рама дискової борони має бути 
злегка нахилена вперед або 
горизонтально рівна, коли вертикальне 
навантаження від X-Press діє на зчіпний 
пристрій дискової борони. 

Раму можна вирівняти, якщо змінити 
нахил X-Press назад, щоб збільшити або 
зменшити навантаження на задній 
зчіпний пристрій дискової борони. 

Коли ви виконуєте наведені 
вище інструкції, зверніть увагу, 
щоб НІКОЛИ в процесі 
приєднання або від’єднання 
шлангів червона лінія не 
залишалася в тракторі сама. Це 
загальне «правило» для всіх, 
його слід виконувати при 
приєднані шлангів. 

2.7 Причіплювання машин 
попереду та позаду 

2.7.1 Причіплювання дискової 
борони до Simba X-Press 

1. Зніміть транспортні перемички з
дискової борони, будьте дуже
УВАЖНІ, коли висувається циліндр
осі.

2. Заднім ходом підведіть дискову
борону до дишла X-Press так, щоб два
зчіпних пристрої були на одному рівні,
з невеликим проміжком, котрий
дозволяє з’єднати дві машини між
собою. 

3. Опустіть дискову борону на землю.

4. Приєднайте чотири гідравлічні шланги
від X-Press до виходів дискової
борони, пересвідчившись, що два
шланги крил були разом, та два
шланги циліндрів дишла були разом.
Упевніться, що контури складання та
контури підйому дишла приєднані
правильно. 
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2.7.2 Транспортування X-Press Втягування циліндра дишла Simba 
X-Press підвищує навантаження 
на задню частину рами дискової 
борони. Це може знадобитися для 
вирівнювання головної рами для 
транспортування по дорозі. 

2.7.4 Причіплювання заднього 
котка до Simba X-Press 

Виконайте процедуру 2.4 (сторінка 16), 
щоб з’єднати трактор та X-Press.  Коли 
трактор надійно причеплений до 
обладнання, і обладнання знаходиться в 
складеному положенні, підніміть машину 
повністю над землею. 

1. Підведіть X-Press заднім ходом до
катка. 

2. Вирівняйте зчіпні пристрої X-Press та
катка, опустіть X-Press на землю та
скиньте тиск з гідравліки підйому.

3. Підніміть / опустіть вісь, якщо треба,
щоб вирівняти зчіпні пристрої машин
один відносно одного, та зчепіть їх.

4. З’єднайте задній каток контуром
підйому X-Press, упевніться, що шланги
приєднані до відповідного контуру.

5. З’єднайте контур крил заднього катка
(складання) з контуром крил
(складання) X-Press.

6. Повністю підніміть X-Press та каток над
землею. 

7. Перевірте, щоб були встановлені всі
транспортні перемички / пристрої.

Позаду дискової борони
Коли обидві машини в транспортному 
положенні, тобто підняті і складені, 
головна рама дискової борони має бути 
злегка нахилена вперед або 
горизонтально рівна, коли вертикальне 
навантаження від X-Press діє на зчіпний 
пристрій дискової борони. 

Головна рама НІКОЛИ не повинна бути 
нахилена назад в транспортному 
положенні, бо це створює високе 
негативне навантаження на трактор, що 
може призводити до втрати зчеплення 
задніх коліс з дорогою. 

Особливо уважними необхідно бути, 
коли Simba X-Press транспортується по 
крутим схилам або вздовж схилів. На 
широких моделях можна досягнути 
вищого навантаження на зчіпний 
пристрій, якщо зменшити довжину 
циліндра дишла. Перш ніж виїжджати з 
поля на дороги загального користування, 
зчистіть з машини всі грудки ґрунту, щоб 
вони не забруднювали дорогу.  

МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РУХУ ПО 
ДОРОЗІ - 16 МИЛЬ/ГОД (25 КМ/ГОД). 

2.7.3 Перехід з робочого режиму 
в транспортний (X-Press позаду 
дискової борони) 

1. Зніміть стопорні болти бокових секцій
дискової борони. 

2. Ввімкніть гідравліку і підніміть дискову
борону та X-Press.

3. Ввімкніть гідравліку та складіть крила
на дисковій бороні та X-Press.

4. Встановіть транспортні перемички на
обох машинах.

Може бути необхідним вкоротити 
вирівнювальні пружини, щоб головна 
рама дискової борони була в 
горизонтальному положенні або злегка 
нахилена вперед, перш ніж починати 
рухатися з машинами. 
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2.8 Під час руху по дорозі 

Під час руху по дорозі машина має бути в 
положенні для транспортування. 

Під час руху по дорозі повністю підніміть 
машину, щоб запобігти волочінню 
робочих органів по землі. 

2.9 Паркування машини 

Щоб уникнути пошкодження машини в результаті 
дії вологи, слід паркувати машину в приміщення, 
якщо можливо, або накривати її брезентом. 

Коли виконуються маневри машини, 
звертайте увагу на оточення. 
Упевніться, що на ділянці, де 
виконується маневр, нікого немає 
(особливо дітей!) 

• Припаркуйте машину на рівній та твердій
поверхні.

• Поставте під колеса упори. 

• Коли машина піднята, поставте паркувальні
стійки в потрібне положення.

• Опустіть машину на паркувальні стійки, щоб
вона стояла стабільно.

• Витягніть палець зчіпного пристрою, повільно
рухайтеся вперед, доки серга дишла не вийде
з зчіпного пристрою трактора.

• Опустіть зчіпний пристрій на землю.

• Вимкніть трактор.

• Від’єднайте гідравлічні лінії від трактора.

Рис. 2.04. Упори під колеса 
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3. Технічні характеристики Simba X-Press

4.6 м 5.5 м 6.6 м 

Робоча ширина 4600 мм 5500 мм 6600 мм 

Транспортна ширина 2950 мм 2950 мм 2950 мм 

Транспортна висота 2790 мм 2790 мм 2790 мм 

Довжина 6700 мм 6700 мм 6700 мм 

Вага 5540 кг 6350 кг 7570 кг 

Необхідна потужність 
трактора * 

140-150 к.с. 160-180 к.с. 200-220 к.с. 

Навантаження на 
зчіпний пристрій ** 

1350 кг 1680 кг 2050 кг 

Навантаження на вісь 4010 кг 4670 кг 5520 кг 

Центр ваги *** 4536 мм 4536 мм 4536 мм 

* Для оптимальної продуктивності важливо, щоб обладнання і трактор відповідали одне
одному. 

** Залежить від підйому, нахилу та опцій. 

*** Розмір від серги в положенні для транспортування. 
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4. Регулювання/експлуатація

4.1 Опис 

Рис. 4.01: Great Plains Simba X-Press 

1. Дишло

2. Паркувальні стійки

3. Диски

4. Каток DD700

5. Регулятор куту дисків

6. Регулятор нахилу дискової рами

7. Задній зчіпний пристрій

8. Упори під колеса

9. Транспортні колеса
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Great Plains Simba X-Press – це універсальне 
обладнання для виконання неглибокої культивації 
в комбінації з ефективним ущільненням. 

Його можна використовувати в системах 
обмеженої обробки ґрунту для загортання 
післяжнивних залишків або для обробки після 
орання на легких типах ґрунтів. Як усі машини 
Great Plains, ця машина включає останні 
розробки, комбінація котрих забезпечує 
ефективну міцну конструкцію з неперевершеною 
надійністю. 

Ущільнення – це ключ до багатьох операцій. 
Конструкція Simba X-Press гарантує, що її якість 
не зменшується під час роботи. Це стає 
можливим завдяки тому, що проникнення 
передніх дисків досягається шляхом 
встановлення батарей дисків під визначеним 
кутом, а не шляхом перенесення ваги з задніх 
котків на диски. Задній коток створює рівномірне 
ущільнення за дисками по всьому полю. 

Simba X-Press може працювати в умовах з 
великою кількістю післяжнивних залишків на 
поверхні. Це стає можливим завдяки великим 
проміжкам між вузлами всередині машини. 
Передні та задні батареї дисків знаходяться на 
відстані 1050 мм (42"), дистанція між задньою 
батареєю та котком становить ще 815 мм (33"). 

Simba X-Press сконструйована для роботи з 
високою швидкістю – 8-12 км/год. Висока власна 
вага (близько 1 тони на метр) гарантує, що 
підтримується потрібна глибина при оптимальній 
швидкості. 

Переїзд з поля на поле або по дорозі простий та 
безпечний. Крила Simba X-Press складаються 
вертикально, головна рама опускається 
паралельно землі, що забезпечує мінімальну 
висоту та ширину для  транспортування. Опція - 
задній зчіпний пристрій – дозволяє причіплювати 
ще одне робоче знаряддя (наприклад, 
кембриджський каток), котре працює одночасно з 
Simba X-Press. 
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4.2 Диски 

Simba X-Press має два ряди дисків, котрі 
ріжуть та перемішують післяжнивні залишки. 
Відстань між дисками 250 мм гарантує 
ретельну обробку ґрунту. Вони розташовані 
симетрично навколо центральної лінії 
машини, тому виключається зміщення , і 
машина йде рівно, завдяки чому 
забезпечується найбільш ефективне 
використання наявної потужності. 

Диски, встановлені на Simba X-Press, мають 
діаметр 500 мм (20") та товщину 6 мм. Вони 
вироблені з легованої хромом сталі, завдяки 
чому забезпечується високий опір зношенню 
та подовжений термін експлуатації. 

Кожен диск монтується на пружинній стійці 
Pro-Active, що кріпиться до системи 
регулювальних тяг. Кути батареї можна 
легко та точно змінювати за допомогою 
регулятора зі шкалою. 

Пружинні стійки Pro-Active 
забезпечують захист проти 
пошкодження, а також у певній мірі 
копіювання рельєфу, бо вони можуть 
під час роботи згинатися вгору та вниз. 

Задня батарея дисків може 
регулюватися незалежно від передніх 
дисків, щоб гарантувати рівномірну 
фінішну обробку по всій ширині 
машини. 

Рис. 4.02: Рама дисків 

Регулювання кутів дисків (в діапазоні 10°-
25°) забезпечує проникнення в ґрунт та 
перемішування післяжнивних залишків за 
один робочий прохід. Робоча глибина може 
легко змінюватися регулятором зі змінними 
шайбами. Всі ці налаштування не змінюють 
ущільнення ґрунту за машиною. 

Рівна поверхня з рівномірно обробленим 
ґрунтом підтримується шляхом регулювання 
балансу переміщення ґрунту між передніми 
та задніми дисками. 
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4.3 Коток DD 

Стандартний каток DD700 виконаний з 
окремих подвійних дисків у формі кільця 
(патент). 

Кільця DD сконструйовані так, щоб 
забезпечити рівномірність ущільнення 
ґрунту шляхом розрізання та 
роздавлювання грудок. 

Навіть на важких вологих ґрунтах каток 
працює легко з мінімальним забиттям. 

На задній каток DD перенесено частину 
ваги машини, щоб забезпечити 
ущільнення ґрунту. Він також регулює 
глибину батарей дисків. Хвиляста 
поверхня, котра залишається позаду 
котка, стійка до погодних впливів – як до 
занадто вологих, так і занадто сухих 
умов. 

4.4 Коток DD Lite 

Коток DD Lite виконаний з окремих 
подвійних дисків у формі кільця (патент). 

Коток DD Lite сконструйований так, щоб 
забезпечити рівномірність забезпечити 
рівномірність ущільнення ґрунту шляхом 
розрізання та роздавлювання грудок. 

Навіть на важких вологих ґрунтах коток 
працює легко з мінімальним забиттям. 

На задній каток DD Lite перенесено 
частину ваги машини, щоб забезпечити 
ущільнення ґрунту. Він також регулює 
глибину батарей дисків. Хвиляста 
поверхня, котра залишається позаду 
котка, стійка до погодних впливів – як до 
занадто вологих, так і занадто сухих 
умов. 

Рис. 4.04: Коток DD Lite 

Рис. 4.03: Коток DD 
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4.5 Робочі налаштування 

В робочому режимі циліндри крил 
повинні бути повністю висунутими. 
Батареї можуть плавно долати 
нерівності ґрунту завдяки плаваючим 
рамам. Простий гідравлічний контур під 
тиском автоматично регулюється, коли 
крила розкладені. 

Встановлено, що оптимальна 
продуктивність досягається, коли на 
кільцях котка зношене фарбове 
покриття, і залишається гладка 
блискуча поверхня. Коли кільця котка 
нові або іржаві, ґрунт більш інтенсивно 
осідає на поверхні і може забивати 
коток, налипання зменшиться, коли 
кільця знову блищатимуть. 

Simba X-Press має працювати в 
положенні, коли рама трохи піднята в 
передній частині. Це досягається 
висуванням циліндра на дишлі до 
потрібного положення. На практиці 
можливо використовувати X-Press при 
умовах ґрунту, котрі зазвичай не 
дозволяють досягти потрібного ефекту, 
і, як правило, в таких несприятливих 
умовах коток також може працювати 
без частого забивання, якщо осі 
затягнуті, а кільця гладкі. В такому 
випадку, особливо в умовах високої 
вологості, рекомендуємо перевіряти 
якість роботи машини. 

На машинах, оснащених катком DD700, 
не треба опирати X-Press на 
транспортні колеса під час повороту на 
краю поля, ані тоді, коли машина 
використовується незалежно, ані тоді, 
коли вона працює разом з дисковою 
бороною. X-Press можна опирати на 
каток DD700, доки диски не будуть над 
поверхнею ґрунту (в цьому положенні 
колеса задньої осі ще не мають 
контакту з ґрунтом). На машинах, на 
котрих встановлений коток DD Light, 
машину слід повертати на 
транспортних колесах, щоб уникнути 
пошкодження котків (упевніться, що 
коток DD Light під час поворотів 
знаходиться над поверхнею ґрунту). 

Загальні правила для 
регулювання Simba X-Press 

• Чим легші умови ґрунту, тим меншим
повинен бути кут дисків, і можна
збільшити швидкість руху.

• Чим вологіший ґрунт, тим меншим має
бути кут дисків, і швидкість руху.

• Важчий ґрунт вимагає більшого кута
дисків і меншої швидкості руху.

• Чим більше післяжнивних залишків, тим
меншим має бути кут дисків, і
швидкість руху.

• На ораному полі зменште кут дисків,
щоб підвищити ефект
різання/розбивання ґрунту.

• В складних умовах збільшить кут
дисків, щоб збільшити проникнення.

Регулювання кута дисків 

Зменшити кут дисків 

Збільшити кут дисків 
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4.6 Використання 
регулювальних шайб 
Перш ніж використовувати регулювальні 
шайби для зміни налаштування машини, 
упевніться, що машина стоїть стабільно, 
а трактор виключений і ключ запалення 
витягнутий. Упевніться, що оператори не 
знаходяться біля машини та що наявні 
шайби на циліндрах і штоках регулятора 
глибини машини не під навантаженням. 

Щоб встановити шайбу, тримайте її за 
ручку і натискайте, доки вона не 
заскочить на шток, як показано на рис. 
4.05. Зняти шайбу можна, якщо 
потягнути пальцем за ручку. 

4.7 Початкові налаштування 
На наступних сторінках пояснюється 
рекомендовані початкові налаштування 
для X-Press. Ці налаштування можна 
використовувати як базу для подальших 
налаштувань, щоб забезпечити 
максимальну продуктивність вашої 
машини. 

Упевніться, що всі налаштування з 
правої та лівої сторони машини 
ідентичні. 

Циліндр дишла 

Перш ніж ставити шайби, 
перевірте циліндри і штоки 
регулятора глибини на наявність 
пошкоджень та забруднення. 

Ставте або знімайте шайби 
тільки за ручку. Використання 
кліщів для встановлення або 
видалення шайб може приводити 
до травм. 

При зміні налаштування машини 
упевніться, що обидві сторони 
ідентичні. Наприклад, лівий 
циліндр має містити таку саму 
кількість шайб, що й правий. 
Якщо це не виконується, 
результатом може бути 
пошкодження машини. 

Налаштування шайб циліндра 
дишла залежать від висоти 
зчіпного пристрою трактора. 
Тому вказані вище 
налаштування шайб є лише 
прикладом. Машину слід 
регулювати так, щоб залежно 
від робочої глибини перед рами 
був вище відносно заду. 

Рис. 4.05: Регулювальні шайби 

Срібляста 51 мм         Червона 10 мм 

Жовта 20 мм 

Чорна 29 мм         Синя 7 мм 
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Нахил рами дисків

Відстань між осями регулятора 640 мм встановлюються на заводі, коли машина 
відвантажується покупцю. Це ідеальна стартова точка, перш ніж починати додавати 
шайби для регулювання нахилу рами. 

Регулятор кута дисків 

 Передня батарея 

4.7.1 Варіанти налаштувань

Якщо змінюються робочі умови (наприк
наступної таблиці, де приведені можлив

ЗМІНА УМОВ ЗМІНА НА

ВІД ТВЕРДОГО/СУХОГО ГРУНТУ ДО 
ПУХКОГО/ВОЛОГОГО 

ЗМЕНШІТ

ЗБІЛЬШІТ
(СПІВВІДН

ВІД СТЕРНІ ДО ВИСОСКОЇ КІЛЬКОСТІ 
ПОЖНИВНИХ РЕШТОК (ДЛЯ 
ПОКРАЩЕННЯ ЗАГОРТАННЯ) 

ЗБІЛЬШІТ

ЗМЕНШІТ

ЗБІЛЬШІТ

ВІД НЕГЛИБОКОГО ДО ГЛИБОКОГО 
ОБРОБІТКУ (МАКСИМАЛЬНА РОБОЧА 
ГЛИБИНА - 75-100 ММ) 

ЗМЕНШІТ
(СПІВВІДН

ЗБІЛЬШІТ

ЗМЕНШІТ

Синя 7 мм             Червона 10 мм 

Жовта 20 мм 
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Задня батарея 

лад, волога чи суха погода), зверніться до 
і дії. 

ЛАШТУВАНЬ 

Ь КУТ ДИСКІВ 

Ь НАХИЛ ДИСКОВОЇ РАМИ & ДОВЖИНУ ШАЙБ ДИШЛА 
ОШЕННЯ: ДИШЛО 2: НАХИЛ ДИСКІВ 1) 

Ь КУТ ДИСКІВ 

Ь ШВИДКІСТЬ 

Ь КІЛЬКІСТЬ ШАЙБ ДИШЛА 

Ь НАХИЛ ДИСКОВОЇ РАМИ & ДОВЖИНУ ШАЙБ ДИШЛА 
ОШЕННЯ: ДИШЛО 2: НАХИЛ ДИСКІВ 1) 

Ь КУТ ДИСКІВ 

Ь ШВИДКІСТЬ 
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4.8 Регулювання глибини 
дискової рами 

Регулювання глибини дискової рами 
досягається необхідним подовженням 
або укороченням регуляторів в 
комбінації з підйомом або опусканням 
рам дисків відносно котка DD шляхом 
додавання або видалення шайб дишла 
(наприклад, для збільшення глибини 
дисків зніміть шайби дишла та 
відрегулюйте у разі необхідності 
регулятор). Після налагодження 
заблокуйте регулятор шайбами на 
нижньому кінці різьби і затягніть. 

Для зміни налаштувань рекомендуємо 
трохи підняти рами дисків над землею, 
щоб можна було в достатній мірі 
подовжити регулювальні пристрою, щоб 
встановити потрібну кількість шайб. Коли 
шайби встановлені, машину можна 
опустити, щоб було легше затягнути 
регулятор. 

4.9 Робочі інструкції 

Швидкість руху 
Simba X-Press може рухатися зі 
швидкістю до 12 км/год. 

Це залежить від умов в полі (тип ґрунту, 
стерня на поверхні та ін.). 

В складних умовах, або якщо потрібне 
більше ущільнення, рухайтеся 
повільніше. 

Повертання: 

Перед повертанням, якщо 
машина оснащена стандартним 
катком DD700, машину слід 
підняти із робочого положення, 
щоб вона спиралася на задній 
каток під час руху, а після 
закінчення повороту її слід 
опустити в робоче положення. На 
машинах з котком DD Lite перед 
поворотом машину слід підняти, 
щоб вона спиралася на 
транспортні колеса. За жодних 
обставин не можна допускати, 
щоб коток DD Lite залишався на 
ґрунті при поворотах машини. 

Паркування машини
Щоб уникнути пошкоджень під дією 
вологості слід паркувати машину, якщо 
можливо, в приміщенні, або накривати її 
брезентом. 

Коли виконуються маневри 
машини, звертайте увагу на 
оточення. Упевніться, що на 
ділянці, де виконується маневр, 
нікого немає (особливо дітей!) 

• Припаркуйте машину на рівній та
твердій поверхні.

• Поставте під колеса упори.

• Коли машина піднята, поставте
паркувальні стійки в потрібне
положення.

• Опустіть машину на паркувальні стійки,
щоб вона стояла стабільно.

• Витягніть палець зчіпного пристрою,
повільно рухайтеся вперед, доки серга
не вийде з зчіпного пристрою трактора.

• Опустіть зчіпний пристрій на землю.

• Вимкніть трактор.

• Від’єднайте гідравлічні лінії від трактора

4.10 Перевірки 
Якість роботи залежить від регулювання 
та контролю перед роботою та під час 
роботи, а також від технічного 
обслуговування та догляду за машиною. 

Перед початком роботи дуже важливо 
виконати всі необхідні налаштування та 
змастити машину у разі необхідності. 

Перевірка перед роботою та під 
час роботи:
• Машина причеплена правильно, зчіпний

пристрій заблокований?

• Гідравлічні лінії з’єднані згідно
кольорового кодування?

• Машина в робочому положенні
вирівняна, робоча глибина встановлена
правильно?

Робоче обладнання
• Диски та інші робочі органи

знаходяться в робочому стані?

• Чистики в робочому стані, котки не
забиваються?
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5. Технічне обслуговування
та догляд

Виконуйте правила з техніки 
безпеки при технічному 
обслуговуванні і догляді. 

5.1 Технічне обслуговування 
Ваша машина сконструйована та вироблена 
для максимальної продуктивності, 
ефективності та зручності в експлуатації в 
широкому діапазоні робочих умов. 

Перед постачанням ваша машина пройшла 
випробування на заводі та у вашого 
авторизованого дилера, щоб впевнитись, що 
ви отримаєте машину в оптимальному стані. 

Щоб забезпечити безперебійну 
експлуатацію, важливо виконувати 
роботи з технічного обслуговування 
та догляду через рекомендовані 
інтервали. 

5.2 Очищення 

Щоб забезпечити постійну готовність 
машини до експлуатації та досягнути 
оптимальної продуктивності, необхідно 
через регулярні проміжки часу виконувати 
роботи з очищення та обслуговування. 

Не слід чистити підшипники катків/дисків 
напором води під високим тиском. Корпус, 
різьбові з’єднання та шарикопідшипники не є 
водонепроникними. 

5.3 Технічне обслуговування 
маточин дисків 

  Змащуйте консистентним мастилом
кожну маточину диска, доки 
мастило не виступить крізь 
сальник у достатній кількості. 
Змащування виконуйте згідно з  
інтервалами змащування на 
сторінці 36. 

  Регулярно перевіряйте, чи щільно 
затягнені маточини дисків. 

Регулярно перевіряйте кришки 
маточин, ущільнення, болти осей та всі 
болти на щільність затягнення 
та ефективність двічі на тиждень або 
кожні 50 годин експлуатації (залежно від 
того, що настає раніше). 

5.3.1 Затягування маточин 
дисків 

1 Під час заміни/монтажу компонентів 
упевніться, що ущільнення 
підшипника знаходиться в 
правильному положенні. 

2 Упевніться, що цапфа очищена від 
бруду, і гайка та зовнішній підшипник 
можуть легко ковзати по осі. 

3 Затягуйте корончату гайку звичайним 
ключем (динамометричний ключ не 
потрібний),паралельно обертаючи 
маточину за годинниковою стрілкою, 
доки підшипник не почне гальмувати 
(ви відчуєте, що маточина 
обертається важче). Деякий опір 
виникає внаслідок тертя від 
ущільнення. 

4 Поверніть корончату гайку назад на 
один отвір. Навіть якщо при 
затягуванні гайки досягнуте точне 
положення отвору, поверніть її назад. 

5 Вставте стопорний штифт. 

6 Спробуйте потрясти /потягти зовнішній 
край маточини/цапфи: люфт 0.1 / 0.2 
мм не зменшує термін експлуатації 
підшипників та, крім того, запобігає 
перегріванню.  Якщо регулювання 
виконане правильно, маточина 
обертається вільно, і тертя є тільки на 
ущільненні.  

Рис. 5.01: Перевірка регулювання підшипників 
диска 
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5.3.2 Ущільнення підшипників 

При заміні підшипникового ущільнення 
лабіринтового типу в маточинах дисків 
важливо, щоб ущільнення було 
встановлене правильно по колу. 
Скошений край має бути ззовні на 
корпусі підшипника, котрий ближче до 
кронштейна диску (див. рис. 5.02). Цей 
скошений край попереджає проникнення 
бруду в корпус, а також випускає старе 
мастило під час змащування. 

5.5 Осі котка DD 

Осі на цьому котку затягнуті на головній осі 
через центри кілець та підшипників. 

Необхідне спеціальне обладнання 
для демонтажу осей котка DD. 
Зв’яжіться з вашим дилером, якщо 
вимагається демонтаж цих осей. 

Технічне обслуговування цих котків 
обмежене щоденним змащенням 
підшипників, щоб видавити з них бруд, та 
регулярною інспекцією, щоб забезпечити 
щільність з’єднань та правильне регулювання 
чистиків. Вісі можна затягувати, якщо U-
подібні болти стійки підшипника не затягнуті, 
щоб не допустити додаткового навантаження 
на підшипники, бо вони зсуваються вбік один 
до одного. Після цього упевніться, що стійки 
підшипників знов затягнені на головній рамі. 

№ 
Частина 

№ 
ОПИС 

5.6 Коток DD Lite 
Дистанційні шайби та кільця на котку DD Lite 
утримуються під натягом кінцевими 
пластинами на зовнішніх кінцях труби котка. 

1 - Кронштейн диска 
2 P12900 Прес-маслянка M8 
3 P14593 Корпус маточини 
4 P14594 Кришка маточини 
5 P12908 Пружний штифт 
6 P12907 Корончата гайка M27x1.5 
7 

P12415 
Ущільнення 64x45x9.5 

8 Підшипник 32008 40x68x19 
9 Підшипник 32206 30x62x21 

Рис. 5.02: Правильне розташування ущільнення 

5.4 Гальма та маточини коліс 
Перед першим використанням та після 
першого проходу під навантаженням 
необхідно перевірити гальма. 

Для монтажу котків DD Lite  
необхідне спеціальне 
обладнання. Зв’яжіться з вашим 
дилером, якщо вимагається 
демонтаж цих катків. 

Перед використанням машини 
перевірте, щоб робочі та 
паркувальні гальма працювали 
та розчіплялися правильно. 

Перевірте герметичність 
гідравліки та пневматики. 

Технічне обслуговування та 
ремонт гальм та маточин має 
виконувати авторизований 
дилер Great Plains. 

Технічне обслуговування котків обмежується 
змащуванням підшипників раз на рік / 
наприкінці сезону та регулярною інспекцією, 
щоб забезпечити щільність з’єднань та 
правильне регулювання чистиків. 

Чистики необхідні для зчищення бруду, щоб 
не було забивання сусідніх кілець. Якщо 
необхідне регулювання чистиків, зверніть 
увагу, що чистики не повинні торкатися 
розпірних деталей навіть під 
навантаженням. Регулярно перевіряйте 
розпірні деталі на ознаки зношення та 
регулюйте чистики, щоб не було контакту 
між ними. 

Скошене ущільнення 
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5.7 Для регулювання тиску 
системи 

Підніміть машину над землею. 

1. Подайте тиск на крила, щоб розкласти
їх. Коли почнеться розкладання, манометр 
покаже зниження тиску. Коли крила 
повністю розкладуться, значення тиску 
почне збільшуватися. Продовжуйте 
подавати тиск на бокові секції, доки 
показання манометра не стабілізується на 
попередньо заданому значенні. Стандартні 
заводські налаштування - 15 бар. 

2. Якщо систему потрібно налаштувати:
частково складіть бокові секції і утримуйте 
їх в цьому положенні. Для регулювання 
тиску використовуйте клапан 3 (показаний 
на рис. 5.03). Відкручуйте гвинт для 
регулювання, доки не перестане 
відчуватися опір (майже повністю 
відкручена позиція). Розкладіть бокові 
секції повністю, як раніше, і контролюйте 
показання манометра. Утримуйте важіль 
в положенні на розкладання бокових 
секцій та відрегулюйте клапан 

При повертанні регулятора за 
годинниковою стрілкою тиск зростає. 

При повертанні регулятора проти 
годинникової стрілки тиск зменшується. 

Коли потрібний тиск досягнений, 
зафіксуйте клапан. Для контролю частково 
складіть бокові секції, зупиніться, а потім 
знов розкладіть, при цьому подавайте тиск, 
доки показання манометра не 
стабілізуються на потрібному рівні. 

Регулювання виконується з 
низьким потоком оливи, тобто 
вибирайте холості оберти двигуна 
трактора або низький потік.  

Управління контуром крил 
здійснюється через постійно 
замкнений клапан, котрий 
міститься в блоці розподільника і 
позитивно замикає потік оливи, 
доки з боку трактора не подається 
тиск. Тиск системи утримується в 
контурі навіть тоді, коли тиск 
скинутий на швидкороз’ємних 
муфтах на тракторі. 

Будьте особливо уважними під час 
контролю клапанів та контурів, та 
за жодних обставин не робіть 
спроби регулювати або 
роз’єднувати фітинги. Для цього 
спочатку треба звернутися до 
вашого авторизованого дилера 
Great Plains та отримати докладні 
інструкції з технічного 
обслуговування. 

Нормальний робочий тиск - 10-20 бар. Тиск 
може бути збільшений до макс. 40-50 бар 
або зменшений до 5 бар залежно від умов. 
Коли тиск високий, це призводить до того, 
що краї бокових секцій заглиблюються в 
ґрунт, внаслідок чого центр машини 
піднімається. Занадто низький тиск 
призводить до того, що краї бокових секцій 
підіймаються, а центр машини працює на 
більшій глибині. Коли за Simba X-Press 
причеплене інше знаряддя, тиск можна 
підвищити для компенсації цього знаряддя. 

В усякому разі, нормальний метод 
регулювання – це зниження тиску системи 
до мінімуму, а потім підвищення шляхом 
регулювання клапана, щоб досягнути 
потрібного тиску. 

Незалежно від виробника трактора, 
регулювання завжди слід починати від нуля 
(мінімальний тиск) та поступово 
збільшувати до потрібного значення. 

Рис. 5.03: Розподільний блок 
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5.8 Підготовка до зберігання 

Якщо необхідно поставити машину на 
зберігання на тривалий час, виконайте 
наступне: 

• Припаркуйте машину в закритому
приміщенні, якщо можливо. 

• Захистіть котки / диски від корозії. Якщо
потрібно, покрийте знаряддя олією у 
вигляді спрею, використовуйте олії, що 
розкладаються біологічно, наприклад, 
рапсову олію. 

5.10 Інтервали технічного 
обслуговування 

Крім щоденного технічного 
обслуговування, інтервали технічного 
обслуговування ґрунтуються на кількості 
годин експлуатації  та періодах. 

Ведіть записи про часи експлуатації, 
щоб витримувати вказані інтервали 
технічного обслуговування як 
найточніше. 

Не можна користуватися машиною, для 
котрої підійшов термін технічного 
обслуговування. Візьміть за правило, що 
всі недоліки, знайдені під час 
регулярних перевірок, усуваються 
негайно. 

Перш ніж використовувати 
олію у вигляді спрею, накрийте 
всі гумові частини. Ці частини 
не треба змащувати. 

Зніміть всі сліди олії відповідним засобом 
для чищення. 

5.9 Підтримка оператора 

Якщо у вас є проблема, зверніться до 
дилера. Дилери докладуть всіх зусиль для 
рішення будь-якої проблеми, котра може 
виникнути, та забезпечать вам підтримку 
в будь-який час. 

Щоб  дилер міг вирішити проблему 
якомога швидше, ви повинні допомогти 
йому, надавши наступну інформацію. 
Завжди вказуйте: 

• Номер клієнта

• Назву та адресу 

• Модель машини

• Серійний номер машини

• Дату придбання та години експлуатації

• Вид проблеми

Коли працюєте на машині, 
будьте уважні – на ній є деталі 
з гострими кромками та вістря 
(дискові ножі та ін.). 

Поставте машину на відповідні 
опори, коли працюєте під 
машиною! Не можна 
працювати під машиною, якщо 
опор немає! 

На новій машині затягніть всі гайки та 
болти через 5 робочих годин, а потім ще 
раз через 15 годин. Це стосується також 
частин, котрі були демонтовані або 
замінені. Після перших 15 годин 
експлуатації виконуйте перевірку раз на 
тиждень або частіше, залежно від 
щоденних робочих навантажень.  
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5.11 Карта огляду і змащування 

Пояснення 

Перевірка 

Циліндри 
дишла/задньої 

осі 

Вся гідравліка 

Перед кожним 
використанням 

Стяжка 

Перед кожним 
використанням 

Перед кожним 
використання

м

Ліхтарі 

Налаштування 

10 годин 

Паркувальні 
стійки 

Перед кожним 
використанням  

Чистики 

10 годин 

Момент затягування
колісних гайок:

270 Нм
Шини:

500х/50-17 14ply
Макс. тиск в шинах:  

50 футів/кв.дюйм, 3,5 бар 

Перед кожним 
використанням 

50 годин 

200 годин 

200 годин 

50 годин 

200 годин 10 годин 

600 годин 

Шарніри 
дишла/крил 

Підшипники 
котка DD Lite 

(не показано) 
Підшипники 

котка DD 700 

Тільки один качок 

Маточини 

Див. розділ 5.14 на стор. 38 

Змащування 

Маточини дисків Регулятор кута 
дисків 
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5.12 Змащування машини 

Уважно причитайте розділ під назвою 
"Використання мастильних матеріалів", 
перш ніж виконувати змащування 
машини. Машину необхідно змащувати 
регулярно, щоб вона залишалася в 
робочому стані. Регулярне змащування 
також сприяє подовженню терміну 
експлуатації вашої машини. 
Рекомендовані інтервали змащування 
вказані в розділах "Інспекція" та " 
Інтервали технічного обслуговування". 

Після миття машини напором води під 
високим тиском слід завжди змастити з 
використанням шприцу для змащування. 

5.13 Робота з мастильними 
матеріалами 

Необхідно ознайомитися з наступними 
інструкціями та відповідною 
інформацією. Це стосується також всіх 
ваших робітників, котрі працюються з 
мастильними матеріалами. 

Гігієна 

Мастильні матеріали не становлять 
небезпеки для здоров’я, якщо вони 
використовуються за призначенням. 

У разі тривалого контакту зі шкірою 
мастильні матеріали  - особливо оливи 
низької в’язкості – можуть видаляти 
природний шар жиру в шкірі, що 
призводить до сухості шкіри та можливих 
подразнень. 

Важливо бути дуже уважними, коли ви 
працюєте з відпрацьованими оливами, 
бо вони можуть містити інші 
подразнюючі речовини. 

Пара від засобів для очищення та оливи 
може становити ризик для здоров’я. 
Тому не слід носити одяг, забруднений 
оливами. Міняйте забруднений оливою 
одяг як найскоріше. 

Завжди будьте дуже обережні та 
виконуйте рекомендовані правила гігієни, 
коли працюєте з мінеральними оливами. 
Подробиці цих правил роботи з оливами 
можна знайти в інформаційних 
матеріалах, що надаються органами 
охорони здоров’я. 

Зберігання 
• Зберігайте мастильні матеріали тільки

там, де до них не мають доступу діти.

• Ніколи не зберігайте мастильні
матеріали в відкритій або немаркованій
тарі. 

Свіжа олива 

• Крім виконання загальних правил
безпеки та гігієни, не потрібні
спеціальні заходи при роботі з свіжою
оливою. 

Відпрацьована олива 
• Відпрацьована олива може містити

шкідливі забруднення, котрі викликають
рак шкіри, алергії та інші захворювання.

Увага! 

Олива – це токсична речовина. Якщо ви 
проковтнули оливу, не намагайтеся 
викликати блювання. Негайно зверніться 
до лікаря. 

Захищайте руки захисними кремами або 
рукавицями, щоб не припускати 
потрапляння оливи на шкіру. 

Ретельно змивайте всі сліди оливи 
милом та гарячою водою. 

• Ретельно мийте шкіру милом та водою.

• Використовуйте спеціальні засоби, щоб
зчистити весь бруд з рук.

• Ніколи не змивайте залишки оливи на
руках бензином, дизельним паливом
або парафіном.

• Уникайте контакту зі шкірю одягу,
просякнутого оливою.

• Не тримайте ганчір’я, просякнуте
оливою, в кишенях.

• Необхідно прати забруднений одяг,
перш ніж одягати його знов.

• Упевніться, що забруднене оливою
взуття утилізується належним чином.
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Заходи у випадку травмування 
оливою

Очі: 

Якщо олива потрапила в очі, промивайте 
їх водою на протязі 15 хвилин. Якщо 
подразнення триває, негайно зверніться 
до лікаря 

Якщо ви проковтнули оливу 

Якщо ви проковтнули оливу, важливо не 
викликати блювання. Негайно зверніться 
до лікаря. 

Подразнення шкіри, викликане 
оливою 
У разі тривалого контакту зі шкірою 
змийте оливу милом та водою. 

Пролита олива 
Використовуйте пісок або відповідний 
гранульований абсорбент, котрі 
вбирають оливу. Утилізуйте абсорбент, 
просякнутий оливою, належним 
способом. 

Пожежа від оливи
Не можна використовувати воду, щоб 
загасити оливу, що горить. Олива буде 
плавати зверху на воді, що призводить 
до поширення пожежі. 

Мастильні матеріали на базі оливи слід 
гасити у разі пожежі за допомогою 
порошку двоокису вуглецю або пінним 
вогнегасником. Під час гасіння такої 
пожежі надягайте респіратори. 

Утилізація відпрацьованої 
оливи
Відходи, забруднені оливою, та 
відпрацьована олива утилізуються згідно 
з чинним законодавством. 

Відпрацьовану оливу необхідно збирати 
та утилізувати згідно з місцевими 
правилами. Не можна зливати 
відпрацьовану оливу в негерметичні 
каналізаційні системи канави або на 
землю. 

5.14 Мастильні матеріали та 
гідравлічна олива 

Гідравлічна система 

Гідравлічна рідина з трактора змішується 
з гідравлічною рідиною машини. 

Гідравлічна система машин містить оливу 
Total AZOLLA ZS  32. 

Мастильні матеріали 
Great Plains настійно рекомендує 
використовувати літієве мастило Lithium 
Complex EP2 для маточин дисків та коліс 
вашої машини X-Press. Це мастило є 
комплексним літієвим милом, 
диспергованим в мінеральній оливі. IARC
відносить його до не канцерогенних 
матеріалів. Туби з мастилом можна 
замовити в компанії Great Plains. При 
використанні цього мастила разом з 
сальниками лабіринтового типу дозволяє 
подовжити інтервал змащування маточин 
дисків до 200 годин. При використанні 
стандартного сільськогосподарського 
мастила маточини дисків слід змащувати 
кожні 50 годин. 

Переваги комплексного літієвого 
мастила Lithium Complex EP2  

■ Прекрасна механічна стабільність.

■ Прекрасна здатність витримувати
навантаження. 

■ Широкий температурний діапазон.

■ Прекрасна стабільність проти
окислення. 

■ Прекрасна стійкість до дії води.

■ Сумісність з іншими видами мастила.

Всі інші точки змащування на машині 
можна змащувати універсальним 
консистентним мастилом, вказаним в DIN 
51825 KP/2K -40. 
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6. Несправності та їх усунення

Simba X-Press Пошук та усунення несправностей 

Несправність Можлива причина Заходи з виправлення 

Зовнішні краї крил 
піднімаються. 

Крила не притиснені. Підніміться на транспортні 
колеса та притисніть крила 
донизу. 

Занадто низький тиск на 
крила. 

Збільште тиск на крила. 

Складні умови. Збільште тиск на крила. 

Центр підіймається. Тиск на крила завеликий. Зменште тиск на крила. 

Машина під час роботи 
«підскакує». 

Кут дисків завеликий. Зменште кут дисків. 

Швидкість завелика. Зменште швидкість (<12 
км/год). 

Коток DD регулярно 
забивається. 

Чистики відрегульовані 
неправильно 

Відрегулюйте чистики, щоб 
вони вичищали бруд між 
кільцями котка DD. 

Умови не придатні для 
використання вашої 
машини. 

Почекайте, щоб змінилися 
умови зовнішнього 
середовища 
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Для заміток:
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