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Повністю прочитайте ці інструкції з експлуатації. Коли ви 
зустрічаєте цей знак, це означає, що наведені нижче інструкції 
та попередження мають велике значення – їх слід виконувати 
беззаперечно. Від цього залежить ваше життя та життя інших!

Моделі: L, Lx, V та Vx
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UKR  Якщо вам потрібна копія вашою рідною мовою, зверніться до свого  
дилера або в компанію Great Plains.

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 v 
otre 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.
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Декларація відповідності

ВИРОБНИК: 

Great Plains UK Ltd. 
Woodbridge Road 
SLEAFORD 
Lincolnshire
NG34 7EW 
England 

Тел.  (+44) (0)1529 304654. 

СЕРТИФІКУВАВ ВІД ІМЕНІ GREAT PLAINS UK LTD:

Алан Дейвіс,
голова UK Engineering 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Great Plains UK Ltd. цим заявляє, що причіпний X-Press від Great Plains, позначений табличкою 
із серійним номером на шасі, сертифіковано належним чином і він відповідає наведеним нижче 
директивам та правилам.

Директива ЄС з машинного обладнання 2006/42/EC.

Положення (з безпеки) щодо постачання устаткування, 2008 р.

Положення та правила використання робочого обладнання, 1998 р. Конкретно погоджено 
з такими стандартами:

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

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

EN ISO 4254-1:2009 (Сільськогосподарська техніка - Безпека - Загальні вимоги).
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Гарантія

ГАРАНТІЯ
СТРОКИ ТА УМОВИ
У цій гарантії компанія Great Plains UK Ltd. буде надалі називатися Компанією.

1. Згідно з положеннями цієї гарантії Компанія гарантує, що кожний проданий нею новий агрегат  не має
дефектів у матеріалі або виготовленні протягом 12 місяців від дати запуску у кінцевого користувача.

Деякі конкретні позиції можуть мати додаткову гарантію понад стандартний 12-місячний період.
Докладну інформацію про них можна одержати за запитом безпосередньо від дистриб'ютора або
Great Plains UK Ltd.

2. Якщо агрегат або частини, надані Компанією, не відповідають гарантії, зазначеній у пункті 1, Компанія
на свій вибір:

(a) відремонтує агрегат або його частину за рахунок Компанії, або
(b) виплатить покупцеві суму за покупну ціну агрегату або його частину, або
(c) прийме повернення агрегату на вибір покупців:

I) сплатить або поверне покупцеві фактурну ціну агрегату чи його частини, або
II) замінить агрегат або його частину, якщо це можна практично здійснити.

3. Ця гарантія не зобов’язує Компанію робити будь-які виплати у зв'язку з втратою прибутку або іншими
непрямими збитками або можливими зобов’язаннями клієнта, котрі можуть виникати внаслідок
дефекту в агрегаті , і не накладає на Компанію жодних зобов’язань, крім тих, що вказані в п.

4. Претензії за цією гарантією мають бути подані в Компанію в письмовому вигляді з указанням предмета
рекламації протягом 14 днів від дати ремонту.

5. Будь-яку претензію, пов'язану з цією гарантією, має право подавати тільки перший покупець агрегату,
і вона не підлягає передачі третій стороні.

6. У разі здачі в оренду агрегату третій стороні гарантія повинна бути застосована тільки до питань, про
які Компанії було повідомлено в письмовій формі протягом 90 днів від дати доставки, а в пункті 1 слід
читати «90 днів» замість «12 місяців».

7. Гарантія закінчується, коли:

(a) на агрегат встановлено деталі, які не виготовлено, не постачаються або не схвалено у письмовій
формі Компанією, або

(b) агрегат відремонтовано не Компанією або без чіткої письмової згоди Компанії, або
(c) будь-які зміни, що внесено до агрегату, не чітко погоджено письмово з Компанією, або
(d) агрегат пошкоджено внаслідок аварії, або
(e) агрегат використовується неналежним чином або з перевантаженням, або використовується за

межами своїх проектних можливостей або використовується разом із трактором, чия потужність
перевищує встановлену потрібну потужність агрегату більш як на 40 %. У цих положеннях та умовах
термін "установлена потрібна потужність агрегату" застосовується до колісних тракторів, якщо не
зазначено іншого. У разі використання агрегату з гусеничним трактором вимоги до потужності потріб
но знизити на 20 %.

(f ) агрегат експлуатується як частина «ланцюга обробки ґрунту», де трактор тягне більш як один агрегат,
без однозначного письмового дозволу Great Plains UK Ltd.

(g) технічне обслуговування не виконується відповідно до графіка обслуговування в посібнику оператора.
(h) Сервісний відділ Great Plains UK Ltd. (Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, England, NG34 7EW) не

одержав сертифіката реєстрації постановки на гарантію протягом 7 днів від дати запуску в роботу
нового агрегату.
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Ідентифікація агрегату

Приймаючи агрегат, введіть відповідні дані у наведену нижче таблицю:

Серійний номер
Тип агрегату
Ширина агрегату
Рік випуску
Дата поставки
Перше введення в 
експлуатацію

Приладдя

Адреса дилера

Назва: __________________________________________________________________

Вулиця: __________________________________________________________________

Місце: __________________________________________________________________

Тел.: ____________________________________________________________________

№ покупця у дилера: ____________________________________________________

Ідентифікація агрегату
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Вступ

Вступ

Передмова

Перед використанням агрегату слід 
уважно прочитати ці інструкції з експлуата-
ції та дотримуватися їх. Повне дотримання 
інструкцій допоможе не допустити аварій 
та нещасних випадків, скоротити витрати 
на ремонт та час простою, підвищити 
надійність і строк служби вашого агрегату.
Зверніть особливу увагу на інструкції з 
безпеки!

Great Plains не несе відповідальності за 
пошкодження або несправності внаслідок 
недотримання інструкцій з експлуатації.

Ці Інструкції з експлуатації допоможуть 
вам ознайомитися з агрегатом та правильно 
використовувати його за призначенням. 
Спершу надається загальна інформація 
про експлуатацію агрегату.
Подальші розділи стосуються догляду, 
технічного обслуговування та дій щодо 
усунення несправностей.

Ці інструкції з експлуатації необхідно 
прочитати та виконувати всім, хто працює  
з агрегатом, тобто:

• експлуатацію (включаючи приготування,
усунення несправностей в роботі та
догляд),

• технічне обслуговування (технічне
обслуговування та огляд),

• транспортування.

Разом з інструкціями з експлуатації ви 
одержуєте каталог запчастин та бланк 
реєстрації машини. Техніки з обслугову-
вання на місцях проінструктують вас, як 
правильно експлуатувати та обслуговувати 
агрегат,

після чого бланк реєстрації агрегату слід 
заповнити та повернути вашому дилерові.
Це підтверджує ваше офіційне приймання 
агрегату. Гарантійний період починається 
від дати доставки.

З метою удосконалення агрегату ми 
залишаємо за собою право змінювати 
ілюстрації, технічні дані та дані про 
масу, наведені у цих інструкціях з 
експлуатації.

Указівки щодо
гарантійних зобов'язань

Період відповідальності за дефекти 
матеріалів (гарантія) для нашої продукції 
становить 12 місяців. У разі письмових 
відступів від норм законодавства повинні 
бути застосовані ці угоди.

Ці угоди набувають чинності після введення 
агрегату в експлуатацію для кінцевого 
користувача. Усі зношувані деталі виклю-
чено з гарантії.

Усі претензії щодо гарантії слід подавати 
до Great Plains через вашого дилера.

Використання за
призначенням

Причіпна коротка дискова борона X-Press 
від Great Plains виготовлена за найсучасні-
шими технологіями і згідно з відповідними 
правилами техніки безпеки. Проте під час 
використання агрегату може виникнути 
ризик небезпеки одержання травми 
оператором або третіми особами, ушкод-
ження агрегату або матеріальних активів.

Агрегат можна експлуатувати в стані 
повної технічної справності і тільки за 
призначенням, беручи до уваги  
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безпеку та ризики, а також відповідно до 
інструкцій з експлуатації. Зокрема, пошкод-
ження, що знижують рівень безпеки, повинні 
бути усунені негайно.

Деталі та приладдя заводу-виробника Great 
Plains спеціально розроблено для цього 
агрегату. Запчастини та приладдя, придбані в 
інших постачальників, не випробувано і не 
затверджено для застосування. Встановлення 
та використання деталей не заводу-виробника 
Great Plains може негативно впливати на 
конкретні конструктивні особливості агрегату 
та зменшити рівень безпеки оператора і самого 
агрегату. Great Plains не несе відповідальності 
за ушкодження внаслідок використання 
деталей або приладдя не заводу-виробника.

Причіпна коротка дискова борона X-Press від 
Great Plains призначена тільки для культивації 
ґрунту. Використання з будь-якою іншою 
метою, наприклад як транспорт, вважається 
неправильним. Great Plains не бере на себе 
відповідальності за ушкодження внаслідок 
неналежного використання. Ризик і 
відповідальність цілком бере на себе опера-
тор.

Використання борони X-Press з потужними 
тракторами (більш як на 40 % вище макси-
мально рекомендованої потужності) може 
спричинити високі навантаження та механічні 
напруження. Це може призвести до стійкого 
пошкодження конструкції шасі та основних 
компонентів. Таке перевантаження може 
поставити під загрозу безпеку, і його слід 
уникати.
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1. Дані про безпеку

1.1 Попереджувальні знаки
на агрегаті

1. Дані про безпеку

Наведені нижче застереження та інструк-
ції з безпеки стосуються всіх розділів 
інструкції з експлуатації.

Частини можуть відлітати 
під час експлуатації. 
Тримайтеся на безпечній 
відстані від агрегату!

Перед запуском агрегату 
прочитайте інструкції з 
експлуатації та дотримуй-
тесь їх!

Зберігайте безпечну 
відстань і тримайтеся подалі 
від складаних частин агрега-
ту!

Остерігайтеся викиду рідин 
або газів під тиском! Суворо 
дотримуйтесь інструкцій з 
експлуатації!

Пасажири не допускаються на 
агрегат!

Не чіпайте місць, де існує 
ризик стискування рухоми-
ми частинами!

Тримаєтеся якомога далі від 
деталей, що обертаються!
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Перед проведенням технічного 
обслуговування див. інструкції з 
експлуатації
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Слід регулярно перевіряти,
наскільки добре затягнуті 
гвинти та болти і за потреби 
підтягувати.

У разі несправностей слід 
негайно зупинити агрегат.

Забезпечте негайне усунення
всіх несправностей.

Важливо!

Ризик травмування!

Ризик серйозних і
смертельних травм!

1. Дані про безпеку

1.2 Інструкції з
експлуатації:

В інструкціях з експлуатації є три види 
попереджень та вказівок з правил 
безпеки. Використовуються такі 
графічні знаки:

Важливо уважно ознайомитися з усіма 
інструкціями з техніки безпеки та з 
усіма попереджувальними знаками на 
агрегаті.

Переконайтеся, що попереджувальні 
знаки розбірливі. Замініть знаки у разі 
відсутності або пошкодження.

Дотримуйтесь цих інструкцій, щоб 
уникнути аварій та нещасних випадків.
Інформуйте інших про попередження та 
вказівки з безпеки.

Не виконуйте жодних дій, які можуть 
вплинути на безпечну експлуатацію 
агрегату.

Будь-які посилання на «ліворуч» та 
«праворуч» у цьому посібнику 
застосовні до правого та лівого боку, 
якщо стояти у напрямку руху агрегату 
(якщо не зазначено іншого).

1.3 Безпека експлуатації

Розпочати експлуатацію агрегату можна 
тільки після проведення інструктажу 
працівником уповноваженого дилера або 
працівником Great Plains. Бланк реєстрації 
агрегату слід заповнити та повернути 
дилеру.

Перед експлуатацією агрегату все запобіжне 
оснащення та устаткування, що забезпечує 
безпеку робіт, повинні бути в наявності та 
повністю справні.

1.4 Відсутність
зобов’язань за ймовірні
пошкодження

Борона X-Press виготовлена дуже якісно. 
Проте під час її використання за призна-
ченням все ж можуть виникати проблеми. 
Серед них такі:

• Зношення зношуваних деталей.
• Поломки під впливом зовнішніх чинників.
• Неправильна робоча швидкість.
• Неправильне налаштування агрегату
(неправильне кріплення, недотримання 
інструкцій з налаштування).
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Тому важливо перевірити агре-
гат до та під час експлуатації для 
його правильної роботи та 
застосування.

Не приймаються претензії щодо компен-
сації за збитки, не пов’язані з агрегатом. 
До них також належать і непрямі збитки 
внаслідок неправильної експлуатації

1.5 Безпека під час 
дорожнього руху

Під час руху дорогами та зонами загально-
го користування обов’язково дотримуй-
тесь чинних правил дорожнього руху, а 
також спеціальних правил, що стосуються 
цього агрегату.

Слід звертати увагу на допустимі 
осьові навантаження, несучу 
здатність шин та повну масу, щоб 
можна було здійснити гальмуван-
ня та нормально керувати (ці дані 
наведено в табличці із серійним 
номером).

Суворо заборонено перевозити 
людей на агрегаті!

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

1.6 Запобігання аваріям 
та нещасним випадкам

Окрім інструкцій з експлуатації, важливо 
дотримуватись правил запобігання 
аваріям та нещасним випадкам, встанов-
лених сільськогосподарськими об'єднан-
нями. Обов’язок оператора – слідкувати, 
щоб в зонах небезпеки навколо або на 
агрегаті під час роботи не перебували 
інші особи.

Оператор повинен пройти навчання та вміти
користуватися агрегатом і трактором
Трактор повинен підходити агрегату
Щодо агрегату, потрібно ураховувати оцінку   
ризиків та правила 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 
викидання каміння під час роботи в полі на 
високій швидкості.

 Небезпека затискування під час 
маніпуляцій з паркувальними 
стійками або іншими рухомими 
частинами. Перш ніж видаляти 
штифти/болти переконайтесь, 
що всі важкі частини спираються 
на опори.

1.6.1   Причеплення агрегату

Під час причеплення та відчеплення агрегату 
існує ризик травмування. Слід зважати на таке:
• Зафіксуйте агрегат, щоб він не рухався.
• Будьте особливо уважні, коли трактор

рухається заднім ходом!
• Існує небезпека бути затисненим між

агрегатом і трактором!
• Паркувати агрегат слід на рівній твердій

поверхні.

1.6.2   Під'єднання гідравлічних 
шлангів

Не можна з'єднувати гідравлічні шланги агрега-
ту з трактором, доки тиск не буде скинутий в 
обох гідравлічних системах (агрегату і трактора).

•

•
•

Відповідальність власника агрегату:



14Причіпний X-Press/ 616-292M-UKR 02-02-2018

Рис. 1.01. Гідравлічні вентилі

1. Дані про безпеку

Будь-яка гідравлічна система, 
що містить гідроакумулятор, 
може постійно залишатися під 
тиском (навіть після виконання 
процедур ручного скидання 
тиску в тракторі / разом із зна-
ряддям). Тому важливо регуляр-
но перевіряти всі лінії, труби, 
болтові з'єднання на
герметичність та ознаки
зовнішніх ушкоджень.

Гідравлічний контур має 
спеціальні фітинги, котрі у 
жодному разі не можна чіпати. 
Не робіть спроби змінити місце 
прокладання шлангів або при-
строї для їх кріплення, бо це 
може призвести до серйозних 
пошкоджень агрегату та/або 
травм.

Під час перевірки течі слід використовувати 
тільки засоби, призначені для цих цілей, і 
негайно усунути ушкодження. Викид
мастила може призвести до травм і пожежі!

У разі травми негайно зверніться до лікаря.

Гнізда та роз'єми гідравлічних з'єднань між 
трактором і машиною повинні мати 
відповідне позначення кольором, щоб не 
допустити неправильного використання.

1.6.3   Зміна устаткування

• Захистіть агрегат від випадкового
мимовільного руху!

• Використовуйте відповідні опори для
закріплення піднятих над вами секцій
рами!

• Обережно! Небезпека травмування від
деталей, які виступають!

Не можна підніматися на обер-
тові деталі, наприклад коток. Ці 
частини можуть почати рух, і ви 
впадете, що призведе до серйоз-
них травм!

агрегат

Видалення частин під час
технічного обслуговування може
вплинути на стійкість агрегату. 
Переконайтесь, що агрегат міцно 
стоїть на опорах на випадок 
неочікуваної зміни центра мас.

1.6.4   Під час експлуатації

Перед роботою переконайтесь, що в робочій 
зоні та навколо агрегату відсутні люди (діти!).

Завжди перевіряйте, щоб була хороша 
видимість!

Не стійте на агрегаті під час його роботи!

Оператори повинні мати відповідне
посвідчення водія для їзди на дорогах загаль-
ного користування. У робочих зонах опера-
тор несе відповідальність за третіх осіб.

Відповідальна особа повинна:

• надати операторові копію інструкцій з
експлуатації та забезпечити прочитання
та розуміння цих інструкцій оператором

Вентиль
закрито

Вентиль
відкрито
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• Забезпечити знання оператором
спеціальних правил управління агрегатом
на дорогах загального користування.

1.7 Технічне обслугову-
вання та догляд

Слід забезпечити регулярність перевірок 
та інспекцій відповідно до законодавства 
або вимог, викладених в цих інструкціях з 
експлуатації.

Під час виконання сервісних робіт і робіт з 
технічного обслуговування завжди:

• вимикайте двигун трактора і витягуйте
ключ запалення,

• дочекайтеся повної зупинки рухомих
деталей агрегату,

• скидайте тиск у гідравлічній системі.

У багатьох гідравлічних контурах є замки 
або непостійно замкнені клапани, котрі 
можуть зберігати тиск у лініях, навіть коли 
тиск скинуто в цих контурах з боку тракто-
ра. Якщо 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 якісь частини, що містяться 
далі в лінії за цими клапанами, або здійсни-
ти їх обслуговування.
Слід перевіряти всі гідравлічні лінії на 
герметичність, нещільні з'єднання, про-
терті місця та ушкодження. Негайно усунь-
те всі несправності!

Особливу увагу приділяйте періодичності 
заміни шлангів, зазначеній у наведених 
нижче спеціальних розділах. УСІ гідравліч-
ні шланги мають максимальний строк 
безпечної експлуатації 6 (шість) років від 
дати монтажу, за умови, що вони не 
пошкоджені і в безпечному стані.

 Шланги, що використовуються понад 6 років, 
необхідно замінювати, або відповідний 
спеціаліст повинен виконати інспекцію і видати 
письмовий сертифікат на подовження строку 
експлуатації.

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

Перед виконанням робіт із ремонту і технічного 
обслуговування слід забезпечити установлення 
агрегату на твердій рівній горизонтальній 
поверхні і запобігти мимовільному скочуванню. 
Не підіймайтеся по частинах агрегату, якщо 
вони спеціально не призначені для цього.

Перед миттям агрегату водою, струменем пари 
(промивання струменем пари під високим 
тиском) або іншими мийними засобами слід 
закрити всі отвори, в які, з причин безпеки або 
експлуатації, не повинні потрапляти вода, пара 
або мийні засоби (наприклад, підшипники).

Змастіть усі точки змащення, щоб звідти вийшла 
вся вода, що до них потрапила.

Під час здійснення технічного обслуговування 
та догляду підтягніть болтові з'єднання, що 
ослабли.

Під час обслуговування агрегату звертайте 
увагу на ґрунт, пил, залишки насіння, мастила 
або інші небезпечні речовини, з котрими 
можете мати справу.

Працюючи на новому агрегаті, спочатку через 
5 робочих годин після першої експлуатації, а 
потім ще раз через 15 годин підтягніть усі гайки 
та болти. Це стосується також частин, котрі  
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було демонтовано або замінено. Після перших 
15 годин експлуатації виконуйте перевірку раз 
на тиждень або частіше, залежно від щоденних 
робочих навантажень.

1.8  Робочі зони

Робочі зони включають зчіпку, гідравлічні 
з'єднання, устаткування з встановлення робо-
чої глибини, а також інші робочі точки, що 
вимагають технічного обслуговування.

Усі робочі зони буде визначено і докладно 
описано в розділах з догляду та технічного 
обслуговування.

Дотримуйтесь усіх правил техніки безпеки, що 
викладені у розділі техніки безпеки і наступних 
розділах.

1.9  Оператори, яким надано
дозвіл на експлуатацію

Керувати агрегатом можуть тільки особи, які 
отримали дозвіл і були проінструктовані 
оператором. Оператору повинно бути не 
менше 16 років.

1.10   Засоби захисту

Для експлуатації та технічного обслуговування 
потрібно мати:

• одяг, що щільно прилягає до тіла,
• міцні захисні рукавиці (для захисту від

гострих частин агрегату),
• захисні окуляри (щоб в очі не потрапляв

бруд).
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2. Транспортування та
встановлення

У цьому розділі описано транспортування і 
початкове встановлення агрегату.

2.1 Доставка

Зазвичай машина постачається повністю в 
зібраному вигляді.

• Агрегат можна підіймати краном або іншим
придатним для підіймання обладнанням.

• Агрегат можна причепити до трактора і
стягнути з платформи низького причепа.

2.2 Транспортування

X-Press можна транспортувати дорогами 
загального користування причепленим до 
трактора або на низькорамному причепі.

• Під час транспортування агрегату важливо
дотримуватися дозволених габаритів та
ваги.

• Якщо агрегат транспортується на трейлері
або низькорамному причепі, його необхід-
но закріпити стропами або іншими засобами.

• Перед транспортуванням агрегату дорога-
ми загального користування його слід
встановити в положення для
транспортування і виконувати правила
транспортування дорогами.

Ширина транспортування може 
бути різною, залежно від 
налагодження робочих частин 
(тобто диски, котки тощо).
Можливо, потрібно буде відре-
гулювати їхнє положення, щоб 
добитися мінімальної транспорт-
ної ширини.

Регулювання, включаючи вста-
новлення транспортних замків, 
виконується на рівні ґрунту. Для 
цього, можливо, доведеться 
опустити агрегат.

• Максимальна допустима швидкість  —
25 км/год.

2.3 Установлення

Під час виконання робіт із введення в 
експлуатацію та технічного обслуговування 
підвищується ризик травм. Важливо заздале-
гідь вивчити інструкції з експлуатації та 
ознайомитися з агрегатом.

Навчання оператора й первинне введення 
агрегату в експлуатацію проводиться 
нашими сервісними техніками або уповнова-
женими дистриб'юторами.

Без цих процедур використання агрегату 
категорично заборонено! Агрегат можна 
експлуатувати тільки після проведення 
навчання оператора нашими сервісними 
техніками або уповноваженими 
дистриб'юторами.

• Якщо вузли або деталі було знято з метою
транспортування, то вони встановлюються
нашими сервісними техніками або
уповноваженими дистриб'юторами до
проведення навчання.

• Перевірте всі болтові з'єднання!
• Змастіть усі гайки та шарніри!
• Перевірте всі гідравлічні з'єднання і лінії

на відсутність ушкоджень.
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2. Транспортування/встановлення

Колір Функція

Помаранчевий Замок крил
Синій Рама котків

Червоний Піднімання
Жовтий Складання

2.4 Причеплення

2.4.1 Причеплення трактора 
до X-Press / Підготовка до 
транспортування

Під час причіплювання агрегату 
переконайтесь, що між ним і 
трактором нікого немає.

Під час паркування борони X-Press 
на тривалий час, найкращим 
варіантом буде залишити його у 
робочому стані (не складеному 
вигляді) для стійкості, безпеки та 
надання доступу для технічного 
обслуговування. Проте паркування 
X-Press в складеному стані (з вико-
ристанням паркувальних стійок, що 
постачаються з ним) також прий-
нятне в нормальних умовах.

Регулювання потоку оливи в 
тракторі. Як правило, потік оливи в 
тракторі встановлюється на най-
нижче значення перед запуском, 
який надалі може бути збільшений 
відповідно до потреб роботи. Це 
зменшить зайву витрату оливи, 
споживання енергії та теплови-
ділення.

1. Забезпечте скидання тиску в гідравлічній
системі трактора і переконайтесь, що вона 
перебуває в замкнутому або закритому 
положенні (не плаваючому).

2. Перевірте, що вентилі задньої осі закриті,
щоб не допустити високого тиску на швидко-
роз'ємних з'єднаннях.

3. Під'єднайте гідравлічні шланги до тракто-
ра, переконавшись, що їх з'єднано парами 
згідно з кольором.

4. Якщо X-Press оснащено сергою:

• За допомогою гідравліки підніміть або
опустіть сергу перед причепленням до
буксирної зчіпки трактора.

• Не використовуйте автозчіпку для
причіплювання агрегату до трактора. Це
може призвести до пошкодження трактора і
агрегату.

Якщо X-Press оснащено 2-точковою зчіпкою:
• Під'єднайте розкіс тяг до навісного при
    строю та забезпечте правильне розміщення  
    куль.

5. Відкрийте вентилі задньої осі.

6. Обережно, за допомогою гідравліки,
опустіть дишло та встановіть X-Press на 
транс-портні колеса. Повністю витягніть 
циліндри дишла та осі транспортних коліс.

7. Якщо агрегат в розкладеному положенні,
застосуйте контур складання/розкладання і 
складіть агрегат. Встановіть стяжки крил, щоб 
з'єднати дві секції крил разом.

8. Переконайтесь, що паркувальну стійку
заблоковано у робочому положенні.
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Рис. 2.02. Гідравлічний блок

2. Транспортування/встановлення

Рис. 2.01. Циліндр задньої осі

2.5 Складання та розкла-
дання

2.5.1   Встановлення в 
робоче положення

1. Перевірте, щоб вентилі на циліндрі
задньої осі (рис. 2.01, вентилі А та В)
було відкрито (тобто у напрямку
потоку).

2. Підніміть машину над землею, щоб
розкласти.

3. Відкрийте замок складання.

4. Повністю розкладіть крила за
допомогою гідросистеми.

Коли крила повністю опущені, їхні кінці будуть 
нижче за іншу частину рами. Це нормально, бо 
дає змогу агрегату вільно копіювати нерівну 
поверхню поля.

5. Перевірте, щоб паркувальна стійка
перебувала повністю у піднятому
положенні.

6. Повністю втягніть циліндри задньої осі.

7. Закрийте вентилі на циліндрах задньої
осі, щоб зафіксувати колеса над землею
під час роботи.

8. Перевірте тиск крил за манометром (як
показано на рис. 2.02), який розміщено
спереду ліворуч на рамі. Якщо тиск
вищий або нижчий за потрібну величину,
то почніть складати крила, щоб скинути
тиск на нуль. Збільште тиск на крила за
допомогою регулювання клапана (рис.
2.02, клапан 3) за годинниковою стріл-
кою. Під час обертання проти годинни-
кової стрілки тиск знижуватиметься
(докладніше див. на с. 44). Продовжуйте
розкладати крила, доки не одержите
потрібний тиск на манометрі.

9. Розпочніть роботу, після чого зупиніть і
встановіть потрібний нахил агрегату,
додаючи або прибираючи регулювальні
шайби із циліндра дишла (якщо вста-
новлено) або циліндра рами котків.
Найкращий варіант, коли рама під час
роботи буде трохи піднятою передньою
частиною.

2.4.1   Встановлення в транс-
портне положення

1. Відкрийте вентилі осі (рис. 2.01, вентилі
A та B).
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Рис. 2.03. Складений агрегат

2. Транспортування/встановлення

2. Повністю підніміть машину за
допомогою гідросистеми.

3. Повністю складіть машину.

4. Опустіть машину, щоб підвищити
стійкість, та переконайтесь, що
забезпечено достатній кліренс для
транспортування дорогою.

5. Закрийте вентилі на задній осі.

6. Закрийте замок крил.
7. Агрегат готовий до транспортування.

Якщо X-Press треба буде відчепити від
трактора в складеному положенні, то
слід опустити паркувальні стійки.

2.6  Процедура під'єднання 
пневматичних гальм

Наведена нижче процедура описує під'єд-
нання або від’єднання будь-якого обладнан-
ня Great Plains, котре оснащене ПНЕВМАТИЧ-
НОЮ або ПНЕВМАТИЧНОЮ ТА ГІДРАВЛІЧНОЮ 
гальмівними системами. Зверніть увагу, що 
ця процедура не стосується машин, оснаще-
них ТІЛЬКИ гідравлічною системою.

2.6.1  Під'єднання

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

2. Коли агрегат причеплено, під'єднайте
пневматичні лінії. Слід під'єднувати
спочатку жовту лінію, а потім червону.

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

4. Продовжіть процес під'єднання
згідно з вказівками у розділі 2.4.1.

2.6.2  Під час роз'єднання

1. Поставте агрегат у положення парку-
вання згідно з вказівками у розділі 2.9.

2. Агрегат залишається приєднаним до
трактора. Від’єднайте червону гальмівну
лінію, а після цього — жовту.

3. Ваші гальма тепер УВІМКНУТО, і вони
триматимуть агрегат в цьому положенні,
за умови, що вони в нормальному стані та
відрегульовані. (Примітка: якщо з ресиве-
ра агрегату випустити повітря, коли всі
лінії від’єднано, гальма розчепляться). Це
ж саме буде й при натисненні на
байпасний клапан.

4. Продовжуйте від’єднувати агрегат і
завершіть цей процес повністю.

Коли виконуєте наведені вище 
інструкції, зверніть увагу, щоб 
НІКОЛИ у процесі під'єднання або 
від’єднання шлангів червона лінія не 
залишалася в тракторі сама. Це 
загальне правило для всіх, його слід 
виконувати під час під'єднання 
шлангів.
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Рис. 2.04. Противідкатні упори під колеса

2. Транспортування/встановлення

2.7 Під час руху по 
дорогах

Для їзди дорогою агрегат слід перевести у 
транспортне положення.

Перед їздою дорогою підніміть 
агрегат цілком, щоб робочі елементи 
не тяглися по землі.

2.8 Паркування агрегату

Щоб не допустити пошкоджень через 
вплив вологи, агрегат рекомендовано 
паркувати, якщо це можливо, в закритому 
приміщенні або під накриттям.

Маневруючи агрегатом, уважно стежте за 
тим, що робиться довкола. Переконайтесь, 
що в зоні маневрування нема нікого (слід-
куйте за дітьми!)

• Паркуйте агрегат на рівній і твердій
поверхні.

• Установіть противідкатні упори під
колеса.

• Установіть паркувальні стійки при підня-
тому агрегаті.

• Опустіть агрегат на паркувальні стійки,
забезпечивши його стійке положення.

• Витягніть палець серги і повільно просу-
вайтесь вперед, доки серга не зійде з 
буксирної зчіпки трактора.

• Опустіть буксирну зчіпку на землю.

• Заглушіть трактор.

• Від'єднайте гідравлічні шланги від трактора.
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3. Технічні дані X-Press

3. Технічні дані

   

* Розмір від зчіпного пристрою під час транспортування дорогою.
** Важливо правильно підібрати своє знаряддя до трактора для оптимальної продуктив-
ності.

РОБОЧА ШИРИНА (мм)
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА (мм)

5,0 м 6,0 м 7,0 м
5000 6000 7000
2995 2995 2995
2998 3498 3998
6716 6716 6716
7000 7600 8900
3875 3705 3893ЦЕНТР ВАГИ (мм)**

ПОТРІБНА ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА
(к.с.)*

ТРАНСПОРТНА ДОВЖИНА (мм)
МАСА (кг)

ТРАНСПОРТНА ВИСОТА (мм)

150-160 к.с.          180-190 к.с.               230-240 к.с.
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Рис. 4.01. Причіпний X-Press від Great Plains
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4. Регулювання/експлуатація

11

4. Регулювання/експлуатація

4.1 Опис

1. Зчіпний пристрій
2. Паркувальна стійка
3. Дишло
4. Загортачі колісних слідів (опція)
5. Диски
6. Вирівнювальна дошка (опція)
7. Коток DD700
8. Противідкатні упори під колеса (опція)
9. Транспортні колеса
10. Регулятори кута дисків
11. Регулятор вирівнювальної дошки
12. Регулятор рами котка
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4. Регулювання/експлуатація

Причіпний X-Press від Great Plains — універсаль-
ний агрегат, розрахований на виконання якісної 
неглибокої культивації у поєднанні з ефективною 
консолідацією ґрунту.

Його можна використовувати в системах міні-
мальної ґрунтообробки або глибокої обробки на 
пухких ґрунтах. Як і всі машини Great Plains, ця 
теж створена з урахуванням останніх технологій, 
що забезпечує її ефективність та неперевершену 
надійність.

Консолідація ґрунту є ключем до багатьох ґрун-
тообробних операцій. Конструкція X-Press від 
Great Plains забезпечує його надійне використан-
ня для таких цілей.
Заглиблення передніх дисків досягається 
шляхом нахилу батарей дисків, а не переносом 
маси від заднього котка на диски. Задній коток 
забезпечує рівномірне ущільнення ґрунту по 
всій ширині.

X-Press може працювати в умовах з високою 
кількістю пожнивних решток. Це досягається 
завдяки великому кліренсу в машині. Передня та 
задня батареї дисків розміщені на відстані 
1050 мм (42"), а відстань між задньою батареєю і 
котком становить 815 мм (32").

X-Press розроблено для високошвидкісної 
роботи – 8-12 км/год. Велика власна маса (при-
близно 1 тонна на метр ширини захвату) гаран-
тує підтримання потрібної глибини за оптималь-
ної швидкості.

Переміщення від поля до поля або по дорозі 
безпечне та просте. Крила X-Press складаються 
вертикально, тоді як основна рама піднімається 
паралельно землі, забезпечуючи мінімальну 
ширину та висоту для транспортування.
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Рис. 4.02. Рама дисків  

4. Регулювання/експлуатація

4.2 Диски

X-Press має два ряди дисків, які подрібнюють та 
змішують пожнивні рештки. Відстань в 250 мм 
між дисками забезпечує добру обробку ґрунту.

Стандартні диски, встановлені на X-Press, мають 
діаметр 500 мм (20 дюймів) і товщину 6 мм. 
Вони виготовлені з термообробленої хро-
мистої бормісткої сталі, яка забезпечує відмін-
ну зносостійкість та довший строк служби.

Кожен диск, установлений на пружинну стійку 
Pro-Active, з'єднаний з системою поперечних 
тяг. Кут дисків можна легко та точно змінювати 
за допомогою градуйованого регулятора.

Регульований кут дисків (10°–25°) забезпечує 
проникнення у ґрунт і змішування стерні за 
один прохід. Робочу глибину можна просто 
змінити за допомогою змінних шайб. Усе це 
досягається без шкоди ущільненню ґрунту.

Рівна, рівномірно оброблена поверхня забез-
печується шляхом регулювання балансу 
переміщення ґрунту між передніми і задніми 
дисками.

Пружинні стійки Pro-Active забезпечу-
ють захист від пошкоджень і копіюван-
ня поверхні поля під час роботи.
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Рис. 4.03.  Коток DD

Рис. 4.04.  Коток ML

4. Регулювання/експлуатація

4.3 Коток DD

Стандартний коток DD700 складається з 
окремих (патентованих) подвійних дисків.

Коток DD призначений для ущільнення 
ґрунту під час розбиття ґрунтових грудок та 
брил.

Він легко працює навіть з важким та воло-
гим ґрунтом, мінімально засмічуючись.

Задній ущільнювач несе частину маси 
агрегату для забезпечення ущільнення. 
Крім того, він регулює глибину батарей 
дисків. Хвиляста поверхня, що залишається 
позаду котка, стійка як до надмірного 
природного зволоження, так і висушування.

4.4 Коток ML

Будучи комбінацією спицевих коліс і зубів 
для переміщення та піднімання великої 
кількості ґрунту, коток Maxi�ift забезпечує 
чудову обробку, водночас ущільнюючи 
землю трохи нижче поверхні поля. Цей 
коток дає хороший ефект змішування на 
високій швидкості.
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4. Регулювання/експлуатація

4.5 Робочі налаштування

У робочому режимі циліндри крил повинні 
бути повністю висунутими. Секції можуть 
плавно долати нерівності ґрунту завдяки 
плаваючим рамам. Простий гідравлічний 
контур під тиском виконує автоматичне 
регулювання, коли крила розкладені.

Встановлено, що оптимальна продуктив-
ність досягається, коли на кільцях котка 
стерте фарбове покриття і залишається 
гладка блискуча поверхня. Коли кільця 
котка нові або іржаві, ґрунт інтенсивніше 
осідає на поверхню і може забивати коток, 
але налипання зменшиться, коли кільця 
знову блищатимуть.

X-Press повинен працювати в положенні, 
коли рама трохи вище в передній частині. 
Це досягається висуванням циліндра на 
дишлі або підніманням навіски трактора до 
потрібного положення. На практиці можли-
во використовувати X-Press за умов ґрунту, 
котрі зазвичай не дають змоги досягти 
потрібного ефекту, і, як правило, в таких 
несприятливих умовах коток також може 
працювати без частого забивання, якщо осі 
затягнуті, а кільця чисті. У такому разі, 
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.

X-Press можна опирати на коток DD700, 
доки диски не будуть над поверхнею ґрунту 
(в цьому положенні колеса задньої осі ще 
не мають контакту з ґрунтом). На машинах, 
на яких установлено інший коток, а не 
DD700, машину слід повертати на транс-
портних колесах, 

щоб уникнути пошкодження котків (переко-
найтесь, що коток DD Light під час пово-
ротів перебуває над поверхнею ґрунту).

Загальні правила під час
налаштування 

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

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

• У складних умовах збільште кут дисків,
щоб збільшити заглиблення.
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Рис. 4.05. Регулювальні шайби

4. Регулювання/експлуатація

4.6 Використання
регулювальних шайб

Перш ніж використовувати регулювальні 
шайби для зміни налаштування агрегату, 
переконайтесь у стійкості агрегату, а також 
що трактор заглушено і ключ запалення 
витягнуто. Переконайтесь, що оператори не 
перебувають біля агрегату та що наявні 
шайби на циліндрах і штоках регулятора 
глибини агрегату не перебувають 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.

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

Ставте або знімайте шайби тільки 
за ручку. Використання кліщів 
для встановлення або видалення 
шайб може призвести до травм. 
При зміні налаштування агрегату 
переконайтесь, що обидві 
сторони ідентичні. Наприклад, 
лівий циліндр повинен містити 
таку саму кількість шайб, що й 
правий. Якщо це не 
виконується, результатом може 
бути пошкодження агрегату.

4.7   Початкові
налаштування

На сторінках нижче наводяться 
рекомендовані початкові налаштування 
для X-Press. Ці налаштування можуть бути 
використані згодом як основа для 
подальших регулювань з метою 
досягнення оптимального режиму роботи 
агрегату.

Переконайтесь, що всі налаштування на 
лівому і правому боці однакові.
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Циліндр котка

1x1x

4. Регулювання/експлуатація

Налаштування шайб циліндра 
котка залежать від висоти 
дишла/навісного пристрою 
трактора. Тому показані вище 
налаштування шайб є лише 
прикладом. Агрегат слід 
регулювати так, щоб залежно 
від робочої глибини передня 
частина рами була вище 
відносно задньої.

Чорний
29 мм

Червоний
10 мм
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4.8   Регулювання робочої 
глибини дисків

Щоб відрегулювати робочу глибину, 
підніміть агрегат на котки, висунувши 
циліндри рами котків. Використовуйте 
шайби для зміни налаштувань глибини. 
Слід використовувати однакову кількість 
шайб на всіх чотирьох циліндрах. Опустіть 
агрегат знову, доки циліндри рами котків 
не будуть опиратись на шайби. Нахил 
агрегату можна встановити за допомогою 
нижніх розкосів тяг на тракторі або цилін-
дра дишла залежно від встановленого типу 
зчіпного пристрою. Якщо встановлено 
циліндр дишла, використовуйте надані 
шайби для регулювання нахилу.
X-Press повинен працювати горизонтально 
або з трохи піднятою передньою частиною.

4.9 Робочі інструкції

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

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

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

Розворот:
Перед розворотом, якщо агрегат оснащено 
стандартним котком DD700, його слід 
підняти із робочого положення, щоб він 
спирався на задній коток під час руху, а 
після закінчення розвороту його слід 
опустити в робоче положення. На агрегатах 
з іншим котком, ніж DD700, агрегат слід 
підняти, щоб він опирався на транспортні 
колеса перед розворотом. 

За жодних обставин не можна допускати, щоб 
коток DD Lite залишався на ґрунті під час 
розвороту агрегату.

Паркування агрегату

Щоб не допустити пошкоджень через вплив 
вологи, агрегат рекомендовано паркувати, 
якщо це можливо, в закритому приміщенні або 
під накриттям.

Маневруючи агрегатом, уважно 
стежте за тим, що робиться довкола. 
Переконайтесь, що в зоні маневру-
вання нема нікого (особливо дітей)!

• Паркуйте агрегат на рівній і твердій
   поверхні.

• Установіть противідкатні упори під колеса.

• Коли агрегат піднято, поставте паркувальні
стійки у потрібне положення.

• Опустіть агрегат на паркувальні стійки,
забезпечивши його стійке положення.

• Витягніть палець з буксирної зчіпки і
повільно просувайте вперед, доки серга не
зійде з буксирної зчіпки трактора.

• Опустіть дишло на землю.

• Заглушіть трактор.

• Від'єднайте гідравлічні шланги від трактора.
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4.10    Перевірки

Якість роботи залежить від регулювання і 
контролю перед роботою та під час роботи, а 
також від технічного обслуговування та 
догляду за агрегатом.

Перед початком роботи дуже важливо вико-
нати всі необхідні налаштування та у разі 
потреби змастити агрегат.

Перевірки перед роботою та під час роботи:

• Чи правильно причеплений агрегат, чи
зчіпний пристрій заблокований?
• Чи з’єднані гідравлічні шланги за кольо-
ром?
• Чи вирівняно агрегат в робочому положен-
ні, чи правильно встановлено робочу глиби-
ну?

Робоче обладнання

• Диски та інші робочі органи перебувають у
робочому стані?
• Чистики в робочому стані, а котки не
забиваються?
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5.1 Технічне обслуговуван-
ня та догляд

Дотримуйтесь правил з техніки 
безпеки під час технічного 
обслуговування та догляду.

5.3   Технічне обслуговування 
маточин дисків

5. Технічне обслуговування та догляд

5.2 Обслуговування

Ваш агрегат сконструйовано та виготовлено 
для максимальної продуктивності, ефектив-
ності та зручності в експлуатації в широкому 
діапазоні робочих умов.

Перед доставкою ваш агрегат пройшов 
випробування на заводі та у свого уповнова-
женого дилера, щоб упевнитися, що він у 
справному стані.

Щоб забезпечити безперебійну 
експлуатацію, важливо виконувати 
роботи з технічного обслуговуван-
ня та догляду з рекомендованою 
періодичністю.

5.3   Чищення

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

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

Змащуйте консистентним мастилом 
кожну маточину диска, доки мастило не 
виступить крізь сальник у достатній 
кількості. Змащування виконуйте згідно з 
періодичністю змащування, наведеною 
на с. 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 частин
переконайтесь, що ущільнення   
підшипника перебуває у правильному  

 положенні.

2 Переконайтесь, що цапфу очищено від  
бруду, а гайка та зовнішній підшипник  
можуть легко ковзати по осі.

3 Затягуйте корончасту 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 затягуван- 
ні гайки досягнуте точне положення  
фіксації, поверніть її назад.

5 Вставте стопорний шплінт.

6 Спробуйте потрясти / потягти 
зовнішній край маточини / цапфи:  
люфт 0,1/0,2 мм не зменшує строк   
експлуата ції підшипників та, крім того,  
запобігає перегріванню. Якщо 
регулювання виконано правильно,  
маточина обер тається вільно, і тертя є  
тільки на ущільненні.
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Рис. 5.01. Перевірка регулювання 
підшипників диска

Рис. 5.02. Правильне розміщення 
ущільнення

5. Технічне обслуговування та догляд

5.3.2 Ущільнення підшип-
ників

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

5.4 Гальма та маточини 
коліс

Перед першим використанням та після 
першого проходу під навантаженням 
необхідно перевірити гальма.

Перед використанням агрегату 
перевірте, щоб робочі та парку-
вальні гальма працювали та 
відпускались правильно.

Перевірте герметичність гідрав-
ліки та пневматики.

Технічне обслуговування та 
ремонт гальм і маточин повинен 
проводити уповноважений дилер 
Great Plains.

скошене
ущільнення
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5.5 Осі котка DD

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

Необхідне спеціальне облад-
нання для демонтажу осей 
котка DD. Неодмінно зв’яжіться 
зі своїм дилером, якщо потрі-
бен демонтаж цих осей.

Технічне обслуговування цих котків обме-
жується регулярним оглядом для впевне-
ності у тому, що вузли затягнуто, а чистики 
правильно встановлені. Осі можна затягу-
вати, якщо U-подібні болти стійки підшип-
ника не затягнуті, щоб не допустити додат-
кового навантаження на підшипники, бо 
вони зсуваються вбік один до одного.
Після цього переконайтесь, що стійки 
підшипників знов затягнуто на головній 
рамі.

5.6 Коток DD Lite

Проставки та кільця на котку DD Lite утри-
муються під натягом кінцевими пластинами 
на зовнішніх кінцях труби котка.

Для монтажу котків DD Lite потрібне 
спеціальне обладнання.
Зв’яжіться зі своїм дилером, якщо потрібен 
демонтаж цих ущільнювачів.

Технічне обслуговування цих котків обме-
жується оглядом для впевненості у тому, 
що вузли затягнуто, а чистики правильно 
встановлені.

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

5.7 Регулювання тиску в 
системі

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

Керування контуром крил здійснюється 
урівноважувальним клапаном, котрий 
міститься в блоці гідросистеми і пози-
тивно замикає потік масла, доки з боку 
трактора не подається тиск. Тиск у 
системі утримується в контурі навіть 
тоді, коли тиск скинуто на швидко-
роз’ємних муфтах на тракторі.

Будьте особливо уважними під час 
контролю клапанів і контурів та за 
жодних обставин не робіть спроби 
регулювати або роз’єднувати фітинги. 
Для цього спочатку треба звернутися 
до свого уповноваженого авторизова-
ного дилера Great Plains та одержати 
докладні інструкції з технічного обслу-
говування.

Нормальний робочий тиск — 10-20 бар. Тиск 
може бути збільшено до макс. 40-50 барів або 
зменшено до 5 барів залежно від умов. Коли 
тиск високий, це призводить до того, що краї 
секцій заглиблюються в ґрунт, унаслідок чого 
центр агрегату піднімається. Занадто низький 
тиск призводить до того, що краї секцій підні-
маються, а центр агрегату працює на більшій 
глибині.
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Рис. 5.03. Блок гідросистеми
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У будь-якому разі звичайний метод регулю-
вання – це зниження тиску системи до міні-
муму, а потім підвищення шляхом регулюван-
ня клапана, щоб досягнути потрібного тиску.
Незалежно від виробника трактора, регулю-
вання завжди слід починати від нуля (міні-
мальний тиск) та поступово збільшувати до 
потрібного значення.

Підніміть агрегат над землею.

1. Подайте тиск на крила, щоб розкласти їх.
Коли почнеться розкладання, манометр 
покаже зниження тиску. Коли крила повністю 
розкладуться, значення тиску почне збільшу-
ватися. Продовжуйте подавати тиск на бічні 
секції, доки показання манометра не 
стабілізується на попередньо заданому 
значенні. Стандартні заводські 
налаштування — 10 барів.

2. Якщо систему потрібно налаштувати:
частково складіть крила і утримуйте їх у 
цьому положенні. Для регулювання тиску 
використовуйте клапан 3 (показаний на 
рис. 5.03). Відкручуйте регулювальний ґвинт, 
доки не перестане відчуватися опір (поло-
ження майже повного відкручення). 
Розкладіть крила повністю, як раніше, і 
контролюйте показання манометра. 
Підтримуйте гідравлічний тиск, розкладаючи 
крила, і регулюйте ґвинт під час підвищення 
тиску.

• При повертанні регулятора за годиннико-
вою стрілкою тиск зростає.

• При повертанні регулятора проти годинни-
кової стрілки тиск зменшується.

Коли потрібний тиск буде досягнуто, зафік-
суйте клапан. Для контролю частково 
складіть крила, зупиніться, а потім знов 
розкладіть, при цьому утримуйте тиск, доки 
показання манометра не стабілізуються на 
потрібному рівні.

5.8 Підготовка до зберігання

Якщо агрегат потрібно поставити на тривале 
зберігання, дотримуйтесь наведених нижче 
пунктів:

• За можливості припаркуйте агрегат в закритому
приміщенні.

• Захистіть котки / диски від корозії. Якщо потріб-
но покрити знаряддя мастилом у вигляді спрея, 
використовуйте легкі олії, що біологічно розкла-
даються, наприклад ріпакову олію.

Перш ніж використовувати олію у вигляді спрея, 
накрийте всі гумові частини. Ці частини не треба 
змащувати. Видаліть усі сліди олії відповідним 
засобом для чищення.

5.9 Технічна підтримка опера-
тора

У разі виникнення запитань просимо зв'язатися зі 
своїм дилером. Він спробує вирішити всі питання, 
які можуть виникнути, і завжди надасть підтримку.

Для того щоб ваш дилер міг швидко та ефективно 
відповісти на ваше запитання, рекомендовано 
надати йому наведену нижче інформацію. Завжди 
повідомляйте:
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• Номер користувача
• Ім'я та адресу
• Модель агрегату
• Серійний номер агрегату
• Дату купівлі та наробіток
• Тип проблеми

5.10  Періодичність техніч-
ного обслуговування

На відміну від щоденного технічного обслу-
говування, періодичність технічного обслу-
говування залежить від кількості годин 
експлуатації та періодів.

Ведіть записи про години експлуатації, щоб 
якнайточніше витримувати вказану періо-
дичність технічного обслуговування.

Ніколи не використовуйте агрегат, який вже 
час направити на технічне обслуговування. 
Забезпечте негайне усунення всіх неполадок, 
знайдених під час регулярних перевірок.

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

Поставте агрегат на відповідні опори, 
коли працюєте під ним! Категорично 
заборонено працювати під агрегатом, 
якщо опор немає.

На новому агрегаті затягніть усі гайки та болти 
через перших 5 робочих годин, а потім ще раз 
через 15 годин. Це стосується також частин, 
котрі було демонтовано або замінено. Після 
перших 15 годин експлуатації виконуйте 
перевірку раз на тиждень або частіше, залежно 
від щоденних робочих навантажень.

5.10.1  Кінець сезонного об-
слуговування / зберігання

Агрегат слід залишити припаркованим у 
розкладеному вигляді.

Підшипники коліс потрібно оглянути і за 
потреби поповнити мастило.

Потрібно змащувати всі осі / штифти.

Перевірте зношені і пошкоджені частини та 
обладнання, за потреби замініть.

Якщо вони встановлені, перевірте, де потрібно, 
затягніть гайки осі котка DD.

Там, де є відкриті штоки гідроциліндрів, покри-
йте хром оливою / мастилом.

Якщо агрегат було помито перед зберіганням, 
то перед тим як зберігати його, доцільно 
перевірити роботу всіх гідравлічних циліндрів 
та пристроїв.



5.11   Карта огляду і змащування

Ключ технічний 

Огляд

Змащування

Вся гідравліка 

Перед кожним 
використанням

Маточини 

600 годин

Момент затягування 
гайки колеса:

270 Нм 
Шини: 

500х/50-17  14 шарів 
 Макс. тиск у шинах: 

50 psi/3,5 бара
Перед кожним 

використанням

Лампа

Перед кожним 
використанням

Чистики

10 годин

Причіпний 
пристрій 

50 годин

Шарніри 
циліндрів 

50 годин

Регулятори 
кута дисків 

50 годин

Маточини 
дисків 

200 годин

Налаштування

10 годин

Паркувальна 
стійка  

Перед кожним 
використанням

5. Технічне обслуговування та догляд
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5.12  Змащування агрегату

Уважно прочитайте розділ під назвою "Викори-
стання мастильних матеріалів", перш ніж вико-
нувати змащування агрегату. Агрегат необхідно 
змащувати регулярно, щоб він залишався в 
робочому стані. Регулярне змащування також 
сприяє подовженню його строку експлуатації. 
Рекомендовану періодичність 
змащування вказано в розділах "Огляд" та 
"Періодичність технічного обслуговування".

Після миття агрегату напором води під висо-
ким тиском слід його завжди змащувати з 
використанням шприца для змащування.

5.13   Робота з мастильними 
матеріалами

Потрібно ознайомитися з наведеними нижче 
інструкціями та відповідною інформацією. Це 
стосується також усіх ваших робітників, котрі 
працюють 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 мастила низької 
в’язкості – можуть видаляти природний шар 
жиру шкіри, що призводить до сухості шкіри та 
можливих подразнень.

Важливо бути дуже уважними, коли працюєте з 
відпрацьованими мастилами, бо вони можуть 
містити інші подразнювальні речовини.

Пара від засобів для очищення та мастила 
може становити ризик для здоров’я.
Тому не слід носити одяг, забруднений 
мастилами. Міняйте забруднений мастилом 
одяг якнайшвидше.

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

Зберігання та поводження
• Зберігайте мастильні матеріали тільки
там, де до них не мають доступу діти.
• Ніколи не зберігайте мастильні матеріали
у відкритій або непозначеній тарі.

Свіже мастило
• Крім дотримання загальних правил
безпеки та гігієни, не потрібні спеціальні 
заходи під час роботи зі свіжим мастилом.

Відпрацьоване мастило
• Відпрацьоване мастило може містити
шкідливі забруднення, котрі викликають 
рак шкіри, алергії та інші захворювання.

Увага!
Мастило – це токсична речовина. Якщо ви 
проковтнули мастило, не намагайтеся 
викликати блювання. Негайно зверніться 
до лікаря.
Захищайте руки захисними кремами або 
рукавицями, щоб не допустити 
потрапляння мастила на шкіру. Ретельно 
змивайте всі сліди мастила милом та 
гарячою водою.

• Ретельно мийте шкіру милом та водою.

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

• Ніколи не змивайте залишки мастила на
руках бензином, дизельним паливом або 
парафіном.
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• Уникайте контакту одягу, просякнутого
мастилом, зі шкірою.

• Не тримайте ганчір’я, просякнуте масти-
лом, в кишенях.

• Потрібно випрати забруднений одяг,
перш ніж одягати його знов.

• Переконайтесь, що забруднене масти-
лом взуття утилізується належним чином.

Заходи у випадку шкоди 
здоров'ю від мастила

Очі:
Якщо мастило потрапило в очі, промийте 
їх водою протягом 15 хвилин. Якщо под-
разнення триває, негайно зверніться до 
лікаря.

Якщо ви проковтнули мастило
Якщо ви проковтнули мастило, важливо 
не викликати блювання. Негайно звер-
ніться до лікаря.

Подразнення шкіри, викликане
мастилом
У разі тривалого контакту зі шкірою 
змийте мастило милом та водою.

Пролите мастило
Використовуйте пісок або відповідний 
гранульований абсорбент, котрі вбирають 
мастило. Утилізуйте абсорбент, просякну-
тий мастилом, належним способом.

Пожежа від мастила
Не можна використовувати воду, щоб 
загасити мастило, що горить. Мастило 
плаватиме зверху на воді, що призводить 
до поширення пожежі.

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

Утилізація відпрацьованої оливи
Відходи, забруднені мастилом, та відпрацьо-
вана олива утилізуються згідно з чинним 
законодавством.

Відпрацьоване мастило необхідно збирати та 
утилізувати згідно з місцевими правилами.
Не можна зливати відпрацьоване мастило в 
негерметичні каналізаційні системи канави 
або на землю.

5.14    Мастила та гідравлічна 
олива

Гідравлічна система
Гідравлічна рідина з трактора змішується з 
гідравлічною рідиною машини.

Гідравлічна система машини містить олива 
Total AZOLLA ZS 32.

Мастильні матеріали
Great Plains настійно рекомендує використо-
вувати літієве мастило Lithium Complex EP2 
для маточин дисків та коліс вашої машини 
X-Press.

Це мастило є комплексним літієвим мастилом, 
диспергованим у мінеральній оливі. Міжна-
родна асоціація вивчення раку (IARC) відно-
сить його до неканцерогенних матеріалів.
Туби з мастилом можна замовити у компанії 
Great Plains. Використання цього мастила 
разом із сальниками лабіринтового типу дає 
змогу подовжити періодичність змащування 
маточин дисків до 200 годин. При викори-
станні стандартного сільськогосподарського 
мастила маточини дисків слід змащувати 
кожні 50 годин.
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Переваги комплексного літієвого мастила
Lithium Complex EP2

Прекрасна механічна стабільність.
Відмінна здатність витримувати 

 навантаження.
Широкий температурний діапазон.
Чудова стійкість проти окислення.
Неабияка стійкість до дії води.
Сумісність з іншими видами мастил.

Усі інші точки змащування на машині можна 
змащувати універсальним консистентним 
мастилом, вказаним в DIN 51825 KP/2K -40.
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Причіпний X-Press: пошук та усунення несправностей

Несправність Можлива причина Заходи з усунення 
несправностей

Крила не притиснені 

Занадто низький 
тиск на крила
 

Складні умови

Центр підіймається  Тиск на крила завеликий   

Машина під час роботи
«підскакує»

Коток DD регулярно
забивається

 

6. Несправності та їх усунення

6. Несправності та їх усунення

Зовнішні краї крил 
піднімаються

Кут дисків завеликий

Швидкість завелика

Чистики відрегульовані 
неправильно

Умови не підходять для 
використання вашої машини

Підніміть на транспортні колеса 
та притисніть крила донизу

Збільште тиск на крила

Збільште тиск на крила

Зменште кут дисків

Зменште швидкість 
(<12 км/год)

Зменште тиск на крила

Відрегулюйте чистики, щоб вони 
вичищали бруд між кільцями 

котка DD
Почекайте, щоб змінилися умови 

зовнішнього середовища
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