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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.
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Декларация за съответствие

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Great Plains UK Ltd. с настоящето декларират, че култиваторът модел Great Plains Field Cultivator, 
идентифициран със серийния номер, закрепен на рамата на машината, отговаря на изискванията на 
следните директиви и регламенти, и е получил съответната сертификация. 

 Директива за машините (2006/42/EC)

 Регламенти за безопасност на машините от 2008 г.

 Регламенти за предоставяне и използване на работното оборудване от 1998 г.

Конкретно свързани хармонизирани стандарти са следните: 

 EN ISO 12100-1: 2003 (Безопасност на машините). 

 EN ISO 12100-2: 2003 (Безопасност на машините). 

 EN ISO 4254-1: 2009 (Земеделска техника - Безопасност - Общи изисквания).

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 

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

Тел. (+44) (0)1529 304654. 

СЕРТИФИЦИРАНО ОТ ИМЕТО НА GREAT PLAINS UK LTD: 

Колин Адамс

Управляващ директор 
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ГАРАНЦИЯ
Основни положения и условия

В тази гаранция Great Plains UK Ltd. се наричат “Компанията”.

1.  В съответствие с условията на тази гаранция, Компанията гарантира, че всяка нова машина, 
продадена от тях, е свободна от дефекти в материалите или изработката за период от 
12 месеца от датата на инсталирането й от крайния потребител.

Някои специфични елементи имат допълнителна гаранция извън и над стандартните 
12 месеца.  Подробности за тях могат да бъда получени при поискване от дистрибутора 
или от Great Plains UK Ltd.

2.  Ако машината или част от нея, доставени от Компанията, не са в съответствие с гаранцията, 
дадена в клауза 1, Компанията по свое усмотрение ще:

(а) Отстрани несъответствието в машината или в част от нея за сметка на машината или 
част от нея, или

(б) компенсира цената на машината или част от нея за купувача, или
(в) ще приеме връщане на машината и по усмотрения на купувача някое от следните: 

(I)  изплати или намали за купувача цената на машината или част от нея, или
(II) замени машината или част от нея, което е по-подходящото в дадения случай.

3.  Тази гаранция не задължава Компанията да извършва плащания във връзка с пропуснати 
печалби или други свързани загуби или условни отговорности на Купувача, за които се 
предполага, че са възникнали поради дефект в машината, и не се налагат каквито и да било 
отговорности върху Компанията, освен посочените в кауза 2.

4.  За всякакви рекламации във връзка с тази гаранция Компанията трябва да бъде уведомявана 
писмено и с описване на съдържанието на рекламацията в рамките на 14 дни от датата на 
ремонта.

5.  Всякакви рекламации във връзка с тази гаранция трябва да бъдат извършвани от купувача 
на машината и не могат да бъдат възлагани на трети страни.

6.  Ако купувачът отдава под наем машината на трети страни, гаранцията ще се отнася само 
за това, за което е била уведомена писмено Компанията в рамките на 90 дни от датата на 
доставката, като в клауза 1 периодът от 90 дни ще се интерпретира като период от 12 месеца.

7.  Гаранцията ще се прекрати ако:

(а) в машината са инсталирани каквито и да било части, които не са направени, доставени или 
одобрени писмено от Компанията, или

(б) извършени са ремонти на машината не от Компанията или без изрично писмено одобрение 
на Компанията, или

(в) извършени са промени, които не са били изрично упълномощени от Компанията в писмен 
вид, или

(d) машината е била повредена при някакъв инцидент
(д) машината е била експлоатирана с нарушения на нормите или претоварвана, или използвана 

за цели или товари извън проектните си възможности, или се използва с трактор, чиято 
изходна мощност превишава посоченото изискване за прилагана мощност с повече от 40%.  
За целите на настоящите основни положения и условия "посоченото изискване за прилагана 
мощност" се отнася за колесни трактори, освен ако не е било указано нещо друго.  Това 
изискване за прилагана мощност трябва да се намали с 20% при съвместна работа с верижни 
трактори.

(е) машината е била експлоатирана като елемент от "култивационна верига", в която повече от 
едно съоръжение е било теглено, без изрично писмено одобрение на Great Plains UK Ltd.

(ж) някаква поддръжка не е била изпълнявана в съответствие с графиците за обслужване в 
Наръчника на оператора.

(з)  не е бил получен сертификат за инсталиране и регистриране на гаранцията от Great Plains 
UK Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, England, NG34 7EW, в рамките 
на 7 дни след монтажа на нова машина.

Гаранция
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Идентифициране на машината
След приемането на машината въведете съответната информация в списъка: 

Адрес на дилъра: Име:  ________________________________________

 Улица:  ________________________________________

 Населено място:  ____________________________________

 Тел.:   ________________________________________

 Дилърски клиентски номер:  __________________________

Адрес на Great Plains:

 Great Plains UK Ltd.

 Woodbridge Road Ind. Est.

 Sleaford

 Lincolnshire.

 NG34 7EW

 Тел.: +44 (0) 1529 304654

 Факс: +44 (0) 1529 413468

 E-Mail: simba@greatplainsmfg.com

 Клиентски номер на Great Plains:  ______________________

Сериен номер
Тип на машината
Ширина на машината
Година на производство
Дата на доставка
Пускане в експлоатация
Принадлежности

Идентифициране на машината
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Въведение

Увод
Непременно прочетете внимателно и 
следвайте стриктно Ръководството за 
работа, преди да използвате машината. 
По този начин ще избегнете инциденти, 
ще намалите разходите за ремонти и 
времето на престои, като увеличите 
надеждността и експлоатационния живот 
на вашата машина. Спазвайте указанията 
за безопасността! 

Great Plains няма да приемат каквато 
и да било отговорност за щети или 
неизправности в резултат на неспазване 
на Ръководството за работа.

Тези Ръководство за работа ще ви 
помогнат да разберете как работи вашата 
машина и как да я използвате правилно 
по предназначение. Най-напред са дадени 
общи указания за работа с машината. След 
това са дадени разделите за обслужване, 
поддръжка и действия при евентуални 
неизправности.

Тези инструкции за работа трябва да бъдат 
прочетени и спазвани от всички хора, които 
работят с машината, например:

• Работа (вкл. подготовка, отстраняване 
на грешки в работната последователност 
и обслужване).

• Поддръжка (поддръжка и проверки)
• Транспортиране.

Заедно с Ръководството за работа ще 
получите и Списък на резервните части и 
формуляр за регистрация на машината. 
Техниците за поддръжка на обекта ще 
ви инструктират относно действието 
и обслужването на вашата машина. 
Впоследствие формулярът за регистрация 
на машината трябва да бъде върнат 
на вашия дилър. Това е потвърждение, 
че формално сте приели машината. 
Гаранционният период започва от датата 
на доставката.

Н и е  с и  з а п аз ва м е  п р а вото 
да променяме фигурите, както 
и техническите данни и теглото, 
посочени в това Ръководство за 
работа, във връзка с подобряване 
на машината.

Указания за гаранцията
Периодът за отговорността ни за дефекти в 
материала (гаранцията) във връзка с нашите 
продукти е 12 месеца.  В случай на писмени 
отклонения от нормативните положения ще 
бъдат приложими следните споразумения.

Те ще влязат в действие след монтажа 
на машината при крайния клиент. 
Всички износващи се части не попадат 
под гаранция.

Всички рекламации, свързани с гаранцията, 
трябва да бъдат изпращани на Great Plains 
чрез вашия дилър.

Въведение



9Култиватор - тесен
620-199M-BUL

2014-12-05

1.0 Информация, 
свързана с 
безопасността
Следните предупреждения и указания 
за безопасна работа се отнасят за това 
Ръководство за работа.

1.1 Символи, свързани 
с безопасността
Върху машината

Не де допускат пътници 
върху машината!

Стойте далече от работния 
обхват на разгъващите се 
компоненти на машината!

Не посягайте в места, 
където има опасност от 
удар от движещи се части!

Внимавайте за изтичащи 
течности под налягане! 
Спазвайте указанията в 
Ръководството за работа!

Прочетете и следвайте 
Ръководството за работа, 
преди да  стартирате 
машината! 

Никога не посягайте към 
каквито и да било въртящи 
се части! 

Възможно е изхвърляне на 
части по време на работа! 
Поддържайте безопасно 
разстояние от машината!

1. Информация, свързана с безопасността
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П р ед и  д а  з а п оч н ете 
поддръжка, направете 
справка с Ръководството 
за работа. 

Ръководство за работа:

В Ръководството за работа се различават 
три различни типа предупреждения и 
указания за безопасна работа. Използват 
се следните графични символи:

Важно!

Риск от нараняване!

Риск от смъртоносно и опасно 
нараняване!

Важно е всички указания за безопасна 
работа от това Ръководство за работа и 
предупредителните знаци върху машината 
да бъдат прочитани внимателно.

Убеждавайте се, че предупредителните 
знаци са четливи. Заменяйте всички 
липсващи или повредени знаци.

Тези указания трябва да бъдат спазвани, за 
да се избегнат злополуки. Информирайте 
другите потребители за предупреждения и 
указания за безопасна работа.

Не извършвайте операции, които могат 
да повлияят на безопасната работа на 
машината.

Всякакви указания за ляво и дясно в този 
наръчник се отнасят за поглед откъм 
задната страна на машината, гледайки 
о посоката на движение (освен ако не е 
указано нещо друго).

1. Информация, свързана с безопасността

При транспортиране на 
машината внимавайте за 
електрически жици. 
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1.2 Безопасност при 
работа
Машината трябва да се пуска в експлоатация 
само след инструктиране от служител на 
упълномощения дилър или служител на 
Great Plains. "Формулярът за регистрация 
на машината" трябва да бъде попълнен и 
върнат на вашия дилър.
Цялото защитно и свързано с безопасността 
оборудване като свалящите се предпазни 
средства трябва да е на местата си и да 
работи надеждно, преди машината да се 
пуска в експлоатация.

Редовно проверявайте дали 
винтовете  и  болтовете  за 
притегнати добре и при нужда ги 
притягайте.
При възникване на повреда веднага 
спирайте и обезопасявайте 
машината.
Уреждайте повредите да бъдат 
отстранявани незабавно.

1.3 Не се поема 
отговорност за косвени 
щети
Култиваторът е бил произведен от Great 
Plains с полагане на изключителни грижи 
и внимание. Въпреки това, възможно е 
да възникнат проблеми и когато той се 
използва по предназначението си. Това 
може да включва:
• Износени части,  подлежащи на 

износване.
• Повреди от външни фактори.
• Неправилна скорост на движение.
• Неправилно конфигуриране на 

устройството (неправилно прикачване, 
н е с п аз ва н е  н а  у к аз а н и я та  з а 
настройките).

От критична важност е винаги 
да проверявате вашата машина 
преди и след работа за правилно 
функциониране и точност на 
изпълнението на дейността.

Изключват се рекламации за компенсации 
за повреди, които не са възникнали на 
машината. Това включва каквито и да било 
косвени щети поради неправилна работа.

1.4 Използвайте само 
по предназначение 
Култиваторът на Great Plains е конструиран 
на база на най-модерни технологии и 
в съответствие с признатите правила 
за безопасност. Обаче е възможно да 
възникнат рискове от нараняване на 
оператора и щети на машината и други 
материални средства по време на работа.

Машината трябва да бъде експлоатирана, 
когато е в отлично техническо състояние и 
по предназначение, като се има предвид 
безопасността и рисковете, и спазвайки 
Ръководството за работа. По-конкретно, 
повредите, които могат да въздействат 
на безопасността, трябва да бъдат 
отстранявани незабавно.

Оригиналните части и принадлежности 
от Great Plains са били специално 
конструирани за тази машина. Резервни 
части и принадлежности, които не са били 
доставени от нас, не са тествани от нас 
или упълномощени. Монтирането или 
използването на неоригинални продукти, не 
от Great Plains, може да има отрицателен 
ефект върху конкретни особености на 
конструкцията на машината и да влоши 
безопасността на операторите и на самата 
машина. Great Plains няма да приемат 
каквато и да било отговорност за повреди 
в резултат на използване на неоригинални 
части и принадлежности.

Култиваторът на Great Plains е конструиран 
единствено за използване като култиватор. 
Използването му за каквито и да било други 
цели, например като транспортно средство, 
се счита за неправилно използване. Great 
Plains няма да приемат каквато и да било 
отговорност за повреди в резултат на 
неправилно използване. Рисковете ще се 
носят изцяло от оператора.

Използването на култиватора с мощни 
трактори (с мощност над 40% над 
максималната препоръчана мощност) 
може да предизвика силни натоварвания 
и механични усилия, което да доведе до 
трайно повреждане на конструкцията 
на шасито и на основните части. Такива 
натоварвания могат да застрашават 
безопасността и трябва да се избягват.

1. Информация, свързана с безопасността
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1.5 Безопасност при 
движение по пътища
При движение по обществената пътна 
мрежа, шосета и участъци, важно е да се 
спазват съответните правила за движение, 
както и специфичните правила, които се 
отнасят за тази машина. 

Внимавайте за допустимите 
натоварвания върху осите, 
носещата способност на гумите, и 
за общото тегло, за да поддържате 
нужното ниво на способността за 
спиране и управляемостта при 
завиване (данните са посочени 
върху табелката със серийния 
номер). 
Строго се забранява качването на 
хора върху машината!
Макс. скорост на пътя 16 mph 
(25 км/час).

1.6 Предотвратяване на 
злополуки
Освен Ръководството за работа, трябва 
да се спазват и правилата за избягване на 
злополуки, посочени от селскостопанските 
организации. Операторът трябва да 
осигури, че няма външни лица в опасните 
зони около машината по време на работа 
с нея.

Собственикът трябва да осигури: 
• че операторът е обучен и компетентен за 

използването на машината и трактора, 
• че тракторът е подходящ за машината,
• че са били проведени съответните 

оценки във връзка с „Правилник за 
контрол на опасните за здравето 
вещества“ (COSHH) за използването на 
машината. По-конкретно, това включва 
въпроси, свързани с почвата, праха, 
растителните отпадъци, химикалите, 
смазките и други смеси във връзка 
с експлоатацията или поддръжката, 
както и вероятността от изхвърляне на 
камъни с висока скорост по време на 
работа.

1.6.1 Скачване на 
машината
Има риск от нараняване при скачване/
откачване на машината. Спазвайте 
следното:
• О с и г у р е т е  м а ш и н а т а  п р о т и в 

изтъркаляне.
• Внимавайте много при заден ход на 

трактора!
• Има риск от премазване между 

машината и трактора!
• Паркирайте машината върху здрав и 

равен терен.

1.6.2 Върху хидравличната 
система
Не свързвайте хидравличните тръбопроводи 
към трактора, докато налягането и в двете 
хидравлични системи (на машината и на 
трактора) не е било освободено.

Х и д р а в л и ч н а  с и с т е м а  с 
акумулатор може да остане 
под постоянно налягане (дори 
и при спазване на процедурите 
за ръчно освобождаване на 
налягането в комбинацията 
трактор / приложение). Затова е 
важно редовно да се проверяват 
всички тръбопроводи, тръби 
и винтови връзки за течове и 
видими външни повреди. 
Хидравличната верига съдържа 
специализирани фитинги, които 
при никакви обстоятелства не 
трябва да бъдат манипулирани. 
Не се опитвайте да променяте 
маршрутите на маркучите или 
разположението на скобите за 
маркучите, защото това може да 
предизвика сериозна повреда на 
машината и/или нараняване. 

1. Информация, свързана с безопасността

Пазете се от опасно завличане 
при работа с движещи се 
части (например регулиране 
на дълбочината на лапа). 
Убеждавайте се, че всички тежки 
части са напълно подпрени, когато 
изваждате щифтове / болтове.
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Използвайте само подходящи средства, 
когато проверявате за течове. Незабавно 
отстранявайте всички повреди. Пръските 
от масло могат да предизвикат нараняване 
или пожар!
В случай на нараняване се обръщайте 
веднага към лекар.
Гнездата и куплунзите за хидравличните 
връзки между трактора и машината трябва 
да бъдат с цветно кодиране, за да не могат 
да се свържат неправилно.

1.6.3 Замяна на оборудване
• Осигурете машината против неочаквано 

изтъркаляне!
• Използвайте подходящи подпори, за да 

осигурите каквито и да било повдигнати 
части от шасито, окачени над вас!

• Бъдете внимателни! Риск от нараняване 
от стърчащи части!

Никога не се качвайте върху 
въртящи се части като механизма 
на валяка. Тези части могат да се 
завъртят и вие да паднете и да 
пострадате сериозно!

Изваждане на части по време 
на поддръжка може да повлияе 
на стабилността на машината.  
Убеждавайте се, че тя е подпряна 
стабилно, в случай на неочаквано 
изместване на тежестта.

1.6.4 По време на работа
Убеждавайте се, че работната зона и 
участъкът около машината са свободни 
(особено от деца!), преди да работите с 
машината. 

Винаги си осигурявайте добра видимост!

Фиг. 1.01: Хидравлични кранове

Не стойте върху машината по време на 
работа!

Операторите трябва да имат валидна 
шофьорска книжка за движение по 
обществената пътна мрежа. В работната 
зона операторът е отговорен за трети 
страни.

Отговорното лице трябва:
• да предостави на оператора копие на 

Ръководството за работа и 
• да се убеди, че операторът е прочел и 

разбрал инструкциите.
• да се убеди, че операторът е запознат 

със специфичните правила за движение 
на машината по  обществената 
пътна мрежа. 

1.7 Обслужване и 
поддръжка
Проверявайте, че профилактичните 
проверки и инспекции винаги се провеждат 
в рамките на периодите, изисквани от 
закона или посочени в Ръководството за 
работа.
По време на обслужване и поддръжка 
винаги: 
• изключвайте двигателя на трактора и 

изваждайте ключа за запалването.
• изчаквайте, докато всички части на 

машината спрат да се движат.
• Освобождавайте  налягането  в 

хидравличната система.
Често хидравличните системи съдържат 
спирателни или подпорни клапани, които 
могат да задържат налягане в тръбопроводите 
дори след освобождаването на налягането 
на веригите откъм страната на трактора. Ако 
имате някакви съмнения, консултирайте се с 
обучен персонал (например с местния дилър 
на Great Plains), за да се гарантира, че са 
освободени от налягането с използване на 
правилна процедура, преди да демонтирате 
или обслужвате каквито и да било части, 
разположени по течението спрямо тези 
клапани.

1. Информация, свързана с безопасността
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Проверявайте всички хидравлични 
тръбопроводи за течове, хлабави връзки, 
протриване и повреди.  Незабавно 
отстранявайте всички недостатъци! Особено 
внимавайте за интервалите за подмяна 
на маркучите, посочени в съответните 
следващи раздели. ВСИЧКИ хидравлични 
маркучи имат безопасен експлоатационен 
живот не повече от 6 (ШЕСТ) години от дата 
на инсталиране, за да бъдат в безопасно 
състояние. Маркучи, по-стари от 6 години, 
подлежат на замяна или трябва да бъдат 
проверени и сертифицирани от лице с 
подходяща квалификация, за да се удължи 
експлоатационния им живот, което трябва 
да бъде регистрирано.

Особено внимавайте с части, които изискват 
специализирани инструменти за обслужване 
или обучение от квалифициран персонал. 
Не се опитвайте да обслужвате сами такива 
части!  Те включват части, задържащи 
налягане (например хидравлични вериги), 
или оставащи в напрегнато състояние 
(например пружинни лапи).

Преди дейности по поддръжка или 
обслужване се убеждавайте, че машината 
е разположена върху здрава равна 
повърхност, и че е закрепена против 
изтъркаляне. Не използвайте някакви части, 
за да се качвате върху машината, освен ако 
те не са били специално конструирани за 
тази цел.

Преди почистване на машината с вода, 
пръскане с вода (почистващи уреди 
с високо налягане) или с почистващи 
препарати, покривайте всички отвори, в 
които не трябва да прониква вода, пара или 
почистващи препарати (например лагери).

Смазвайте всички точки за смазване, за да 
изкарате задържалата се вода.

По време на обслужване и поддръжка 
притягайте хлабавите връзки. 

При обслужване на машината вземайте 
предпазни мерки срещу възможното 
наличие на почва, прах, люспи от семена, 
масло или други опасни вещества.

На нови машини притягайте всички гайки 
и болтове след 5 часа и отново след 15 

1. Информация, свързана с безопасността

часа. Това се отнася и за части, които са 
местени или заменени. След първите 15 
часа работа, ежеседмичната проверка 
е достатъчна в зависимост от часовете 
работа всеки ден.

1.8 Табелки, свързана 
с безопасността
Оборудването ви се доставя с поставени 
светлини, отражатели и табелки, свързани с 
безопасността. Те са конструирани с оглед 
на безопасната ви работа с оборудването. 

• Прочетете и спазвайте указанията от 
табелките.

• Поддържайте светлините в работно 
състояние.

• Поддържайте всички табелки за 
безопасността чисти и четливи.

• Заменяйте повредените или липсващи 
табелки. Поръчвайте нови табелки от 
вашия дилър на изделия от Great Plains. 

• При поръчване на нови части или 
компоненти, изисквайте и съответните 
табелки за безопасност. 

За да монтирате нови табелки:
1. Почистете зоната, където ще бъдат 

поставени табелките.

2. Обелете задната страна на табелката. 
Натискайте ги силно върху повърхността, 
като внимавате да не предизвикате 
въздушни мехурчета под табелката.
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1.9 Работни зони
Работните зони включват теглича, 
хидравличните връзки и оборудването 
за регулиране на дълбочината, както 
и работните точки, които изискват 
обслужване.

Всички работни зони ще бъдат уточнени 
и описани в последващите раздели за 
обслужване и поддръжка.

Спазвайте всички правила за безопасност, 
дадени в раздела за безопасността и 
последващите раздели.

1.10 Упълномощени 
оператори
Само лица, упълномощени и инструктирани 
от оператора, могат да работят с машината. 
Операторът трябва да бъде на възраст най-
малко 16 години.

1.11 Защитно 
оборудване
За работа с машината имате нужда от:

• Плътно прилягащо облекло.

• Здрави защитни ръкавици (за защита от 
машини части с остри ръбове).

• П р ед п а з н и  оч и л а  ( д а  с п и р ат 
проникването на прах към очите ви).

1. Информация, свързана с безопасността



16 Култиватор - тесен
620-199M-BUL

 2014-12-05

1. Информация, свързана с безопасността



17Култиватор - тесен
620-199M-BUL

2014-12-05

2.0 Транспортиране 
и монтаж
В този раздел се описва транспортирането 
и първоначалния монтаж.
2.1 Доставка
Обикновено машината доставя от вашия 
дилър напълно сглобена.

• Машината може да се вдигне с кран или 
друго подходящо подемно оборудване. 

• Машината трябва да бъде закачена към 
трактор и изместена от ниската платформа.
2.2 Транспортиране
Култиваторът може да се транспортира по 
обществената пътна мрежа закачен към 
трактор или върху ниска платформа.

• Важно е да се спазват допустимите 
размери и тегло при транспортиране на 
машината.

• Ако машината се транспортира върху 
ремарке или ниска платформа, тя трябва 
да бъде укрепена с ремъци или други 
приспособления.

• Преди транспортиране на машината по 
обществената пътна мрежа тя трябва да 
бъде поставена в транспортно положение 
и да бъдат спазени изискванията за 
транспортиране по пътища.

Ширината при транспортиране 
може да е различна в зависимост 
от регулирането на работните 
й части (например работните 
колела, лапите и други).  Може 
да се  наложи регулиране 
на тези елементи, за да се 
постигне минимална ширина 
при транспортиране.

Настройките, вкл. за прикачване 
към транспортните средства, 
трябва да се правят на равно 
място, като за целта може да се 
наложи спускане на машината.

•  Макс .  допустимата скорост  при 
транспортиране е 25 км/час.

2. Транспортиране / Монтаж

2.3 Монтаж
По време на дейностите за монтаж и 
поддръжк а  има повишен риск  от 
наранявания. Важно е да се запознаете с 
машината и предварително да сте прочели 
Ръководството за работа. 

Инструктирането  на  оператора  и 
първоначалния монтаж на машината се 
извършва от нашите сервизни техници или 
от упълномощени дистрибутори. 

Преди това машината не може да бъде 
използвана по никакъв начин! Може да 
се разреши работа с машината само 
след инструктиране от служител на 
упълномощения дилър или от служител 
на Great Plains.

• Ако са били демонтирани модули или 
части за целите на транспортирането, те 
трябва да бъдат монтирани от нашите 
сервизни техници или от упълномощени 
дистрибутори, преди инструктажа.

• Проверявайте всички важни винтови 
съединения!

• Смазвайте всички гресьорки и шарнири!
• Проверявайте всички хидравлични 

връзки и тръбопроводи за повреди.
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2. Транспортиране / Монтаж

2.4 Връзки на 
маркучите

Хидравличните маркучи от Great Plains 
са с цветово кодиране, имат капачки 
и маркировка за идентифициране на 
различните вериги, за да ви улеснят при 
свързването на маркучите към трактора. 
Маркучите, които отиват към един и същи 
отдалечен клапан, са маркирани с еднакъв 
цвят.

Маркучите с маркировка 1 са откъм 
страната на цилиндъра на веригата, 
докато маркучите с маркировка 2 са откъм 
страната на буталния прът. 

Цвят Хидравлична функция
Червен Вдигане (2 маркуча)
Жълт Сгъване (2 маркуча)

Фиг. 2.01. Хидравлични маркучи

2.5 Скачване
2.5.1 Скачване 
на трактора към 
култиватора / Подготовка 
за транспортиране

При скачването на машината 
се убеждавайте, че няма човек 
между трактора и машината.

Спирайте двигателя на трактора 
и задействайте ръчната спирачка, 
преди да свързвате кабели и 
маркучи.
Ако култиваторът е паркиран 
продължително време, най-добре 
е да бъде оставен в разгънато 
- т.е. работно състояние , за да 
бъде стабилен, обезопасен и с 
удобен достъп за поддръжка. 
Обаче паркиране на култиватора в 
сгънато положение (с използване 
на  предвидените  щифтове 
за паркиране) се допуска при 
нормална работа.
Регулиране на дебита на 
хидравлично масло от 
трактора: Обикновено дебитът 
на хидравлично масло от трактора 
трябва да се регулира да бъде 
минимален преди стартиране.  
След това той може да се увеличава 
както е нужно за конкретната 
операция.  Това ще сведе до 
минимум излишния дебит на 
хидравлично масло и преразхода 
на мощност, както и генерирането 
на топлина.

1. Убедете се, че хидравликата на 
трактора е освободена от налягане и е в 
блокирано или затворено (не плаващо) 
състояние.

2. Свързвайте хидравличните маркучи към 
трактора като проверявате, че двата 
маркуча за крилата (жълти) са заедно, 
както и двата маркуча на веригата за 
вдигане (червени).
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2.6 Процедура 
за свързване на 
въздушната спирачка
Обръщайте се към следната процедура, 
когато свързвате или откачате каквито и 
да било части от машини на Great Plains, 
оборудвани със система за ВЪЗДУШНА или 
ВЪЗДУШНА и ХИДРАВЛИЧНА спирачка. 
Имайте предвид, че тази процедура не се 
отнася за машини, оборудвани само със 
система за ХИДРАВЛИЧНА спирачка.

2.6.1 При свързване 
1. Придвижете се назад до машината 

и свържете машината към трактора 
както е показано в раздел 2.5.1. 

2. Когато машината е свързана към 
въздушната верига. При свързване 
осигурете жълтата линия да бъде 
свързана първа, а червената - след 
това.

3. Сега спирачните маркучи са свързани 
и готови за работа.

4. Продължавайте с  процеса на 
свързване както е показано в 
раздел 2.5.1.

2.6.2 При откачане
1. Докарайте машината в положението 

за паркиране, както е посочено в 
раздел 2.9. 

2. Докато машината е още свързана 
към трактора, махнете червената 
спирачна линия, и след това - жълтата.

3. Сега спирачките ви ще са ВКЛЮЧЕНИ 
и ще държат машината на мястото 
й ,  а к о  са  били  настроени  и 
поддържани правилно. Забележка: 
Ако резервоарът на машината е 
бил обезвъздушен след откачането 
на всички линии, спирачките ще 
освободят (като при задействане на 
шунтиращия клапан). 

4. Продължете с отсъединяването на 
машината докрай. 

Следвайки горните указания, ще 
забележите, че в НИКОЯ точка от 
процеса на свързване и откачане 
червената линия остава сама 
на трактора. Това е направено 
нарочно и трябва да се счита за 
"правило" при свързването на 
маркучите. 

3. Използвайте крик за увеличаване или 
намаляване на височината скобата 
преди скачване към трактора спрямо 
сцепката на теглича на трактора.

Не използвайте теглича на 
трактора за прикачване на 
машината към трактора. Това 
може да предизвика повреда на 
трактора и машината.

4. След скачването на трактора и 
култиватора съхранете крика върху 
тръбата за съхранение върху езика на 
култиватора.

5. Закрепете обезопасителната верига на 
култиватора към място върху трактора, 
което е способно да дърпа устройството.

6. Ако машината е вече сгъната, тя е готова 
за транспортиране. Ако машината не е 
вече сгъната, задействайте веригата за 
сгъване.  Вижте 2.7.2.
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2.7 Сгъване и 
разгъване
2.7.1 Разгъване в работно 
положение

1. Вдигнете докрай машината.

2. Крилата под налягане.

3. Извадете заключващите щифтове от 
всяка страна на машината (вижте Фиг. 
2.03).

4. Затворете крана (1) и преместете лоста 
(2) надясно (вижте Фиг. 2.02).

5. Спуснете всички колела.

6. Разгънете машината - докрай изтеглете 
цилиндрите на крилата.

2.7.2 Сгъване в работно 
положение

1. Вдигнете докрай машината.  
2. Отворете крана (1) и преместете лоста 

(2) наляво (вижте Фиг. 2.02).

3. Сгънете машината напълно.

4. Приберете колелата за определяне на 
дълбочината, така че да не стърчат 
извън 3-метровата транспортна ширина 
в сгънато положение.

5. Поставете транспортните подложки в 
цилиндрите за транспортните колела, 
щифтът на място.

6. Спуснете машината върху подложките.

7. Поставете заключващите щифтове 
(вижте Фиг. 2.03).

8. Изчистете машината от пръстта.

Скоростта за движение по пътища 
не трябва да превишава 16 mph 
(25 към/час).

Фиг. 2.03. Щифтове за заключване на крилото

Фиг. 2.02. Сгъване и разгъване

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДНИТЕ ЩИФТОВЕ НА МАШИНАТА 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЯНИ ПЪРВИ СЛЕД 
СГЪВАНЕ И ИЗВАЖДАНИ ПОСЛЕДНИ СЛЕД 
РАЗГЪВАНЕ. ТОВА Е НУЖНО, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, 
ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ДА СЕ ОКАЖЕ ПОД 
СЕКЦИЯ ОТ КРИЛО БЕЗ ОПОРА.
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2.8 Транспортиране
Преди транспортиране на култиватора, 
в и ж те  С к ач ва н е  н а  тр а к то р а  с 
култиватора на стр. 18 от оригинала.

Проверете данните на трактора и 
конфигурацията

Направете справка с наръчника на трактора 
относно 3-точковите ограничения.

Ако е нужно, добавете тежест за трактора.

Когато определяте тежестта на вашия 
култиватор, непременно включвайте и 
теглото на допълнителните принадлежности.

2.8.1 Контролен списък за 
транспортиране

 � Планирайте маршрута. Избягвайте 
стръмни места. Имайте предвид 
просвета над пътя.

 � Направете всички електрически и 
хидравлични свързвания. Вижте 
Скачване на трактора с култиватора 
на стр. 18 от оригинала.

 � Вдигнете култиватора.

 � Убедете се, че всички блокировки за 
транспортиране са монтирани.

 � За движение  по  шосе  винаги 
включвайте светлините.

 � Спазвайте всички федерални, 
дъ р ж а в н и  и  м е с т н и  п р а в и л а 
за безопасност при движение по 
обществената пътна мрежа. 

 � Движете се внимателно. Предвиждайте 
безопасна дистанция.

 � Помнете, че култиваторът може да е 
по-широк от трактора.

2.8.2 При движение по 
пътища

По време на движение по пътищата, 
машината трябва да бъде в транспортно 
положение.  

По време на движение по 
пътищата, вдигайте машината 
докрай, за да се избегне допир 
на работни елементи към земята.

Опасност от загубване на контрол: 
Използвайте трактор, който е 
оразмерен за товара. Слагайте 
баласт на трактора, ако е нужно. 
Не превишавайте скорост 25 км/
час. При теглене на култиватора 
от неподходящо транспортно 
средство или с висока скорост 
има риск от  загубване на 
контрола. Такова загубване на 
контрола върху транспортно 
средство може да доведе до 
сериозен пътен инцидент, опасни 
или смъртоносни наранявания. 
Проверете дали вашият трактор 
може да се справи с теглото на 
култиватора. Относно данните 
и изискванията за баласт на 
трактора вижте неговия наръчник.
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2.9 Паркиране на 
машината
За да не се допусне повреждане от влагата, 
при възможност машината трябва да се 
паркира в помещение или под навес.

По време на маневриране с 
машината внимавайте за това, 
което е наблизо. Убедете се, че 
няма хора в зоната за маневриране 
(особено внимавайте за деца!).

• Паркирайте машината върху здрав и 
равен терен.

• Подпрете колелата с трупчета. 
• Спуснете машината до земята, като се 

убедите, че е стабилна. 
• Поставете крик към теглича и го 

изтеглете, така че да поеме теглото.
• Извадете щифта на теглича и местете 

напред бавно, докато тегличът се 
освободи от трактора.

• Спрете трактора.
• Откачете хидравличните линии от 

трактора.

Фиг. 2.04: Трупчета за колелата
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3.0 Технически данни на култиватора

* Важно е правилно да напасвате съоръжението си към трактора, за да се постигнат 
оптималните работни характеристики.  
** Различава се в зависимост от повдигането, наклона и опциите. 
*** Размер от теглича при транспортиране по пътища.

3. Технически данни

FCC8308N
Работна ширина 7800 mm
Транспортна ширина 2950 mm
Транспортна височина 3995 mm
Транспортна дължина 9282 mm
Базово тегло 5500 кг
Необх. мощност* 175-225
Макс. натоварване на теглича** 305 кг
Център на тежестта*** 5485 mm
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Култиваторът FCC8308N представлява 
трисекционен инструмент за предпосевна 
обработка на почвата. Съоръжението е 
конструирано за вторична полева обработка 
за заглаждане, изравняване, отстраняване 
на плевелите и внасяне на химикали. 
Предлагат се различни приспособления за 
довършителни дейности за допълнително 
заглаждане ,  преразпределяне  на 
растителните остатъци и твърдата почва, 
и за разбиване на буците.

4.0 Настройка / Работа

1. Теглич 
2. Крик на теглича  
3. Регулатор на изравняването
4. Стопер за дълбочина
5. Лост за сгъване и кран
6. Стойки с лапи
7.  Колела за определяне на дълбочината
8.  Транспортни колела
9. Шип
10. Валяк
11. Ключалки на крилата

4.1 Описание

Фиг. 4.01: Култиватор Great Plains

4. Настройка / Работа

1 2

3

5 6
7

11

94 8

10
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Този раздел покрива основните процедури 
за работа. Опитът, познаването на машината 
и следната информация водят до ефикасна 
работа и придобиване на добри навици. 
Когато работите със селскостопански 
машини, винаги помнете за безопасността.

4.2 Контролен списък 
преди започване на 
работа
Изпълнете следните стъпки, преди да 
транспортирате култиватора FCN8308M 
до нивата.

 � Внимателно прочетете раздела 
И н ф о р м а ц и я ,  с в ъ р з а н а  с 
безопасността на стр. 9 от оригинала.

 � Смазвайте култиватора, както е 
описано в Обзор на поддръжката и 
смазването на стр. 33 и 34.

 � Проверявайте дали всички гуми са 
добре напомпани. Вижте Диаграма 
за помпане на гумите на стр. 31 от 
оригинала.

 � Проверявайте всички болтове, 
щифтове и крепежи. Въртящите 
моменти са посочени на стр. 38 от 
оригинала.

 � Проверявайте култиватора за износени 
или повредени части. Преди пътуване 
към нивата,  ремонтирайте или 
заменяйте частите.

 � Проверявайте хидравличните маркучи, 
фитинги и цилиндри за течове. Преди 
пътуване към нивата, ремонтирайте ги 
или ги заменете.
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4.3 Подготовка и 
конфигуриране
Този раздел ви помага да подготвите 
вашия трактор и култиватора FCN8308N 
за използване, и разглежда задачи, които 
трябва да се извършват сезонно или при 
промяна на конфигурацията трактор / 
култиватор.

Преди използване на култиватора на 
полето, трябва да го скачите за подходящ 
трактор, да проверите системите и да 
нивелирате култиватора. Преди пускане в 
експлоатация и периодично след това са 
нужни някои настройки и калибриране.

4.3.1 Контролен списък 
преди да тръгнете за 
полето
Попълнете този списък преди рутинно 
конфигуриране:
Прочетете и разберете "Важна информация, 
свързана с безопасността" на стр. 1 от 
оригинала.

 � Проверете, че всички работни части 
се движат свободно, болтовете са 
п р и те г н ат и  и  ш п л е н то вете  с а 
разтворени.

 � Убедете се, че конските сили на вашия 
трактор са достатъчни за съоръжението, 
което теглите. Това е важно, за да може 
съоръжението да работи най-ефикасно.

 � Почистете всички хидравлични връзки 
и ги свържете към трактора както е 
показано на стр. 18 от оригинала.

 � Ако машината е сгъната, извадете 
транспортните щифтове от стоперите 
на крилата. (НЕ изваждайте щифтовете 
ако крилото се опира върху щифтовете 
или прилага налягане върху тях. 
Използвайте хидравликата, за да 
издърпате напълно крилата, преди да 
вадите щифтовете от тях). След като 
извадите щифтовете, бавно разгънете 
устройството. По време на разгъването 
проверете, че никой не се намира 
под крилата.

 � Проверете пак за течове от хидравликата 
и внимавайте маркучите да не бъдат 
захванати от шарнирите, стоперите на 
крилата и пр.

 � След като машината се разгъне напълно, 
вдигнете и спуснете култиватора 
няколко пъти, за да изгоните въздуха 
от хидравличната система. Проверете 
пак за течове от хидравликата и ако е 
нужно, притягайте и заменяйте.

 � П р о в е р е т е  з а к а ч в а н е т о  н а 
обезопасителната верига. Убедете се, 
че всички предупредителни светлини са 
свързани и не функционират правилно.

 � Проверете, че всички гресьорки са на 
местата си и в тях има смазка. Вижте 
Обзор на поддръжката и смазването 
на стр. 33 и 34 от оригинала. Главините 
се доставят предварително мазани и на 
този етап не изискват смазване.

 � Проверете, че всички табелки, свързани 
с безопасността, и отражателите са 
разположени правилно и са четливи. 
Ако са повредени, ги заменете.

 � Надуйте гумите до налягането, което 
се препоръчва и притегнете болтовете 
на колелата, както е специфицирано. 
Вижте Диаграма за помпане на гумите 
на стр. 31 от оригинала.

 � Сгънете бавно машината. Поставете 
стопера на крилата на мястото му. 
Винаги използвайте транспортните 
щифтове, когато се местите от една 
нива към друга. Сега сте готови да 
пътувате към нивата.
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4.4 Основни сведения 
за работа и настройки 
на полето
Извадете всички транспортни щифтове 
и разгънете машината. Убедете се, че и 
двата цилиндъра за сгъване са напълно 
изтеглени, за да могат крилете изцяло да 
се огъват.

Ако е възможно, накарайте някой да 
наблюдава машината по време на първото 
й пускане, за изравняването й, предна част 
спрямо задна част, и на крилата спрямо 
централната рама. При нужда регулирайте 
всяко едно от тях. Относно предна част 
спрямо задна част, или удължете, или 
скъсете дължината на винтовата муфа 
върху устройството за самонивелиране. 
Никога не придвижвайте машината, ако 
задната й част е по-ниско (по-дълбоко) 
от предната. За странично регулиране на 
машината използвайте болта с ухо за всяко 
от крилата, вижте следващите страници за 
информация за регулирането на машината.

Идеалната работна скорост за култиватора 
е 9-11 км/ч (6 до 7 mph). Ако се работи 
прекалено бавно, това може да предизвика 
заораване, влошено внасяне или смесване 
на растителни остатъци и влошено 
унищожаване на плевелите. Прекалено 
бързото движение може да предизвика 
неравномерно внасяне на химикалите и 
образуване на буци.

Култиваторът е конструиран като вторичен 
инструмент за култивиране и е предназначен 
да оставя след себе си завършено поле 
след някаква форма есенна или пролетна 
обработка. За постигане на най-добри 
резултати движете машината под лек ъгъл 
спрямо редовете. Това подобрява потока на 
отпадъците и помага за по-равномерното 
разпределение на растителните остатъци 
по полето.

След като сте настроили машината за 
желаната работна дълбочина, регулирайте 
плъзгача за фиксиране на дълбочината 
върху регулатора за задаване на 
дълбочината. Той се намира отпред върху 
предната част на машината, върху носещия 
профил. Така ще се поддържа постоянна 
дълбочина всеки път след вдигане и 
сваляне на машината.
Ако след регулиране на стопера за 
дълбочината задържащият механизъм 
върху трактора изпусне преди стоперът 
да влезе в контакт с бутона върху стопера 
за дълбочината, намалете дебита на 
хидравличния поток. Ако проблемът не се 
коригира, обърнете се към представител на 
заводския сервиз за възможна настройка. 
Не настройвайте обратния клапан, преди 
да сте се свързали с представител на 
заводския сервиз.

Регулирайте тегленето за постигане на 
желаните резултати, като поддържате 
потока отпадъци по време на тегленето.

Фиг. 4.02: Стопер за дълбочина

Завиване:

Преди завиване, машината трябва 
да бъде изведена от работа върху 
транспортните колела по време на 
движение.  Респективно, тя трябва 
да бъде пусната в действие след 
приключване на завиването.
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4.5 Предварително 
нивелиране

Предварителното нивелиране на машината 
може да се извърши върху бетонна плоча 
или равна повърхност. Спуснете машината, 
така че стреловидните лапи да са на 
25-50 mm от земята върху централната 
рама. Регулирайте винтовата муфа върху 
предната част на машината, за да я 
нивелирате от предната към задната част. 
(Скъсяване, за да спуснете предната част, 
удължаване за вдигане на предната част). 
Изравнете машината с лапите от предния 
ред малко по-дълбоко или по-ниско от 
задната част.

4.6 Странично 
нивелиране

Регулирайте крилата, така че да пасват на 
дълбочината в центъра. Това се постига 
чрез регулиране на механизма на болта 
за настройка върху всяко от крилата. 
Започнете с разхлабване на контрагайката, 
след което регулирайте пръта за настройка. 
Удължете пръта за настройка (въртете по 
часовниковата стрелка) за движение по-
плитко, или скъсете болта (въртете обратно 
на часовниковата стрелка) за по-голяма 
дълбочина.

Притегнете контрагайката пак скобата. В 
някои случаи ще се налага крилата да бъдат 
регулирани леко по-ниско от центъра, тъй 
като центърът може да проявява тенденция 
да задълбава зад гумите на трактора.

Фиг. 4.05: Настройки на крилата

Фиг. 4.04: Нивелиране отпред назад
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4.7.2 Регулиране на 
пружинни лапи

При пружинни лапи започвайте с 
центриране на горния болт с ухо (1). След 
това изравнете основната рама (2) чрез 
промяна на положението на нивелиращите 
болтове (3). Има два отвора в рамото и 
четири в основната рама. Един от тях 
ще подхожда за мястото, където ще се 
постигне нивелиране. За връщане на 
зъбите, извадете фиксатора (4) от всяка 
страна и преместете настройката чрез 
натискане на ръкохватката напред (5). За 
настройката има 5 отвора върху рамото, 
което ви дава възможност да изместите 
зъбите назад с няколко градуса. 

Ако е нужно да се регулира един ред, 
обикновено първият, да бъде различен 
от останалите с ъгъла си, възможна е 
индивидуална настройка чрез разхлабване 
на U-образния болт и регулиране на винта 
от всеки край на теглещата шина. 

Натиск надолу при теглене се постига чрез 
удължаване на болта с ухо (1) върху горната 
скоба. В зависимост от натиска надолу 
може да се наложи ново нивелиране на 
основната рама.

4.7 Регулиране на 
задната приставка
4.7.1 Регулиране на 
шиповете

Със шиповете започнете с 5-те свързващи 
звена, висящи от веригата в долния прорез 
на рамото за теглене. (Това е изходната 
точка за най-лоши условия). Колкото е 
по-чиста земята, толкова по-късо може да 
бъде издърпана веригата. При шиповете, 
едно от свързващите звена в първия ред 
от ъгловите е обърнато нагоре. Това дава 
възможност на отпадъците да протичат 
по-лесно поради промяната на ъгъла на 
първия ред зъби. Винаги проверявайте, 
че тегленето се извършва без откачане от 
висящите вериги. В такива случаи скъсете 
веригите.

Install trays and catches on outside of wings of 
five-section machines only. Mount trays on the 
inside of both carrier arms (view below shows 
installation for inside arm out left outside wing).

Assemble with front links up as shown. 
In some conditions the front drag links 
may be assembled down to help start 
trash to flow through the harrow.

Фиг. 4.06: Шип

Фиг. 4.07: Пружинни лапи
Монтирайте с предни свързващи звена 
нагоре както е показано. В някои случаи 
предните влачещи свързващи звена 
могат да бъдат сглобени надолу, за да 
се улесни началното преминаване на 
потока от отпадъци през браната.

Монтирайте подложките и захватите откъм 
външната страна на крилата само за машини с пет 
секции. Монтирайте подложките откъм вътрешната 
страна на двете носещи рамена (чертежът по-долу 
показва монтаж за случая на вътрешно рамо откъм 
външната страна на крилото).
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It is recommended to install 
reels with twisted bars 
oriented forward, as shown, 
for breaking up clods.

If firming of soil is more 
desirable than breaking up 
clods, reels can be reversed. 
Mounting reversed can 
damage reel in rocky soil.

TRAVEL

4. Настройка / Работа

4.7.3 Регулиране на тежък 
валяк

Натискът надолу на валяка (1) може да се 
регулира чрез разхлабване на контрагайката 
(2), последвано от увеличаване или 
намаляване на налягането на пружината (3). 
След достигане на желаното налягането на 
пружината затегнете отново контрагайката. 
Забележка: Препоръчва в мокри условия 
или лепкав терен да се намали или изключи 
натискът надолу.

Прътите върху валяка са под ъгъл напред и 
трябва да се инсталират така на машината. 
В някои случаи, когато заздравяването 
на почвата е за предпочитане пред 
разбиването на буците, тези валяци могат 
да бъдат монтирани обратно. Обаче така 
има по-голям риск да се повредят прътите 
в камениста почва.

Убеждавайте се, че валяците са монтирани 
с усуканите пръти, обърнати напред, 
както е показано. Ако са монтирани 
обратно, барабанът може да се повреди в 
камениста почва.

Фиг. 4.08: Валяк

Фиг. 4.09: Посока на валяка

П р е п о р ъ ч в а  с е  д а 
монтирате валяците с 
усуканите пръти, обърнати 
напред, както е показано, 
за да се разбиват буците.

А к о  з а з д р а в я в а н ет о  н а 
почвата е за предпочитане 
пред разбиването на буците, 
тези валяци могат да бъдат 
о бъ р н ат и .  П р и  о б р ат н о 
монтиране, барабанът може да 
се повреди в камениста почва.

TRAVEL
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5.0 Обслужване и 
поддръжка

При обслужване и поддръжка 
с п аз ва й те  у к аз а н и я та  з а 
безопасност.

5.1 Обслужване
Вашата машина е била проектирана и 
конструирана с оглед на максимална 
производителност, ефикасна работа и 
удобство за оператора в най-разнообразни 
условия на работа.
Преди доставката вашата машина е 
била проверена в завода и от вашия 
упълномощен дилър, за да се гарантира, 
че ще получите машината в оптимално 
състояние. 

За да се гарантира безпроблемна 
работа, важно е дейностите по 
обслужването и поддръжката да 
се извършват със спазване на 
препоръчаните периоди от време.

Винаги използвайте транспортното 
заключване, когато работите с култиватора 
или извършвате поддръжката му. Ако е 
сгънат, убеждавайте се, че фиксиращите 
щифтове на крилата са по местата си. 
Прочетете и разберете всички табелки, 
свързани с безопасността върху вашето 
оборудване.

5.2 Почистване
За да се гарантира винаги работоспособното 
състояние на машината и за постигане 
на максимална производителност, 
провеждайте почистването и дейностите 
по обслужването през препоръчаните 
периоди от време.

Избягвайте да чистите лагерите на валяка 
с маркуч под високо налягане или с 
директна струя вода. Корпусът, винтовите 
съединения и сачмените лагери не са 
уплътнени против проникване на вода.

Ако машината се съхранява на открито през 
зимата, добра идея е да се сгъне, след което 
да се постави върху земята, така че всички 
цилиндри да са в прибрано състояние, 
за да са защитени буталните им прътове. 

5. Обслужване и поддръжка

5.3 Спирачки и главини 
на колелата
Преди първото използване и след 
последното пътуване под натоварване 
спирачките трябва да бъдат изпробани. 

Проверете  действието  на 
крачната и ръчната спирачки и 
ги освободете правилно, преди 
да използвате машината. 
Проверявайте за течове от 
хидравлична течност и въздух.

Поддръжката на спирачката 
и главините (с изключение на 
рутинното смазване) трябва 
да извършва от упълномощен 
дилър на Great Plains.

5.3.1 Информация за 
гаранцията на гумите
Всички гуми имат гаранция от оригиналния 
си производител. Информацията за 
гаранцията на гумите се намира в брошурите, 
които се съдържат в наръчниците за 
оператора и частите, или онлайн на 
уебстраниците на производителя, посочени 
по-долу. За съдействие или информация се 
обръщайте към най-близкия упълномощен 
търговец на гуми за селскостопански 
машини.

Диаграма за помпане на гумите

Колело Размер на 
гума

Напомпва-
не

Всички 
колела

10.0/75-15 
14-слойна

87 psi
6,0 bar

Производител Уебстраница

BKT www.bkt-tire.com

Така се удължава експлоатационният 
живот на уплътненията на цилиндрите и се 
намаляват вътрешните и външните течове.

Ако спазвате и поддържате профилактичното 
обслужване и програмата за смазване, 
вашето култиваторно оборудване ще ви 
служи дълги години.
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5.4 Стойки с лапи / 
Натискащи шипове

При провеждане на дейностите 
по поддръжката на стойките с 
лапи трябва много да се внимава.  
Когато правите поддръжка на 
лапите, винаги носете предпазни 
очила и ръкавици. 

Убедете се, че машината е 
подпряна безопасно, преди 
да извършвате поддръжка на 
стойките с лапи. Ако машината 
е прикачена към трактор, тя 
може да се спусне върху стойки 
за паркиране, за да се проведе 
поддръжка на лапите.

Не се опитвайте да намествате 
стойките с лапи с помощта 
на чук със стоманена глава, 
защото това може да доведе до 
разцепване на метала поради 
неговата голяма твърдост, и 
да предизвика наранявания. 
Ако се изисква съдействие при 
монтирането на лапите, трябва 
да се използва чук с мека глава 
от мед или пластмаса. 

Убедете се, че крачето на лапата 
е подпряно, когато изваждате 
щифтове, за да не падне.

Редовно проверявайте дали са 
притегнати шарнирните болтове на 
лапите. Проверявайте шарнирните 
болтове на пружинно-натоварени 
стойки с лапи, те трябва да остават 
стегнати, за да няма повишено 
износване на възела на лапите.

П р о в е р я в а й т е  б о л т о в е т е 
на натискащите шипове за 
разхлабване или повишено 
износване. Заменяйте счупени или 
огънати зъби. Натискащите шипове 
са важна част от култивирането.

5.5 Интервали за 
поддръжка
О с в е н  е ж ед н е в н ат а  п од д р ъ ж к а , 
интервалите за поддръжка се основават 
на данните за броя отработени часове и 
времето.

Записвайте работните часове, за да се 
гарантира възможно по-точно спазване на 
специфицираните интервали за поддръжка.

Не работете с машина, което подлежи на 
поддръжка. Уреждайте всички недостатъци, 
открити по време на редовните проверки, 
да бъдат отстранявани незабавно.

Когато работите по машината, 
избягвайте стърчащите части с 
остри ръбове (лапи и др.).

Разполагайте машината върху 
подходящи опори ,  к о гато 
работите под нея! Не работете 
под машината, ако не е подпряна!

На нови машини притягайте всички гайки 
и болтове след 5 часа и отново след 
15 часа. Това се отнася и за части, които 
са местени или заменени. След първите 
15 часа работа, ежеседмичната проверка 
е достатъчна в зависимост от часовете 
работа всеки ден.

Заменяйте или разменяйте местата на 
износените части, както е нужно - шарнирни 
болтове, шплентове, лагери, стреловидни 
лапи, стойки с лапи и др. 
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5.6 Обзор на поддръжката

Проверете

Смажете

Обозначение

10 часа

Проверете 
настройките

Всички 
Хидравлика

Преди всяка употреба

50 часа

Настройки 
на крилата

10 часа

Стойки с 
лапи

Момент на притягане на 
гайката на колелата:

510 Nm
Гуми:

10.0/75-15 14 слойна
87 psi / 6,0 bar

Преди всяка употреба

10 часа

Валяк

10 часа

Натискащи 
шипове

50 часа

Шарнири на 
крилата

Главини на 
колелата

600 часа
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Бъдете много внимателни и спазвайте 
препоръчаните правила за хигиена, когато 
работите с продукти с минерални масла. 
Подробности за тези правила за работа с 
тях има в информацията, предоставяна от 
здравните органи.

Съхранение и 
манипулиране
• Винаги съхранявайте смазочните 

материали в места, до които нямат 
достъп деца.

• Никога не съхранявайте смазочните 
материали в отворени съдове или в 
съдове без етикети.

Свежо масло
• Освен обикновените правила и грижи 

за хигиената, не се изискват специални 
предпазни мерки при манипулиране на 
свежо масло.

Отработено масло
• О т р а б оте н ото  м а с л о  с ъ дъ р ж а 

вредни замърсители, които могат да 
предизвикат рак на кожата, алергии и 
други заболявания.

Внимание!
Маслото е токсично вещество. Ако случайно 
погълнете масло, не се опитвайте да 
предизвикате повръщане. Незабавно 
потърсете лекар. 
Защитавайте ръцете си с предпазен крем 
или носете ръкавици, за да избягвате 
контакт с кожата. Грижливо измивайте 
всички остатъци от масло със сапун и топла 
вода. 

• Грижливо измивайте кожата си със 
сапун и вода.

• Използвайте специални почистващи 
препарати, за да отстраните мръсотията 
от ръцете си.

• Никога не отмивайте остатъците от 
масло с бензин, нафта или парафин.

• Избягвайте контакт на кожата с омаслено 
облекло.

• Не дръжте омаслени парцали в 
джобовете си.

• Изпирайте омаслените дрехи, преди да 
ги облечете пак.

• Погрижете се омаслените обувки да 
бъдат изхвърляни по подходящ начин.

5.7 Смазване на 
машината
Преди да смазвате машината, прочетете 
внимателно раздела Работа със смазочни 
материали.

Машината трябва да се смазва редовно, за 
да се намира в добро работно състояние. 
Освен това, редовното смазване удължава 
живота на вашата машина. 

След измиване с маркуч под високо 
налягане или почистване с пара, машината 
винаги трябва да се смазва с използване 
на такаламит. 

5.8 Работа със 
смазочни материали
Непременно прочетете следните инструкции 
и съответната информация. Това се отнася 
и за всички ваши служители, които работят 
със смазочни материали. 

Хигиена
Смазочните материали не са опасни 
за здравето,  ако се използват по 
предназначението си.

При продължителен контакт с кожата, 
смазочните материали - особено маслата 
с нисък вискозитет - могат да отнемат 
естествения слой мазнини в кожата, което 
води до сухота и възможно възпаление.

Важно е да се внимава при работа с 
отработени масла, тъй като те съдържат 
други дразнещи вещества.

Парите, изпускани от почистващи препарати 
и масла също така са потенциална опасност 
за здравето. Поради това не трябва 
да носите омаслени дрехи. Сменяйте 
зацапаното работно облекло възможно 
най-бързо.
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Мерки в случай на 
инциденти с масло
Очите:
Ако масло пръсне в очите ви,плакнете ги 
с вода в продължение на 15 минути. Ако 
окото си остава раздразнено, обърнете се 
веднага към лекар.

При поглъщане на масло
При поглъщане на масло е важно да не 
се предизвиква повръщане. Незабавно 
потърсете лекар.

Възпаления на кожата, 
предизвикани от масло
След продължителен контакт с кожата, 
измивайте маслото със сапун и вода.

Разлято масло
Използвайте пясък или подходящ 
гранулиран абсорбент, за да попиете 
разлятото масло. Изхвърляйте замърсения 
с масло абсорбент по подходящ начин.

Запалване на масло
Никога не използвайте вода за гасене на 
горящо масло. Маслото ще тече върху 
водата и ще предизвика разпространение 
на огъня.

Горящо масло / смазка трябва да се гаси 
с пожарогасител с въглероден двуокис, 
прах или пяна. Винаги носете дихателно 
оборудване по време на действия при 
пожари от този вид.

Изхвърляне на 
отработеното масло
Замърсените с масло отпадъци и 
отработеното масло трябва да се 
изхвърлят в съответствие с действащото 
законодателство.

Отработеното масло трябва да се събира 
и изхвърля в съответствие с местните 
правила. Никога не изливайте отработено 
масло в отворени канализационни системи 
ил канавки.

5.9 Смазочни 
материали и 
хидравлично масло
Хидравлична система
Хидравличната течност от трактора 
се смесва с хидравличната течност от 
машината.

Хидравличната система на доставената 
машина съдържа масло Total AZOLLA ZS 32.

Смазочни материали
Всички точки за смазване в машината 
могат да се смазват с универсална грес в 
съответствие с DIN 51825 KP/2K - 40.
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5.10 Хидравлика
Трябва да се използва нисък 
дебит на масло, тоест обороти 
на празен ход или нисък дебит 
на трактора.  

Веригата на крилата се управлява 
чрез подпорен клапан, поместен 
в колектора на хидравличната 
система, който принудително 
спира потока от масло, докато 
не се получи налягане от 
трактора.  В системата може 
да остава налягане дори 
сле д  освобождаване  на 
налягането от трактора 
на  бързоразделящите  се 
съединения.

Бъдете особено внимателни, 
когато проверявате клапана 
или вериги, и при никакви 
обстоятелства не се опитвайте 
да регулирате или разхлабвате 
фитинги, без предварително 
да сте се обърнали към вашия 
упълномощен дилър на Great 
Plains и без подробни указания 
за поддръжка.

Проверявайте и затягайте или 
заменяйте части при течове 
от  х и д р а вл и ч н а  теч н о с т. 
Проверявайте маркучите за 
течове. Важно е да няма течове 
в оборудването.

5.10.1 Хидравлични връзки 
и въртящ момент
Всички маркучи и фитинги в машината са 
по британския стандарт за цилиндрични 
тръби (BSPP). Поставяйте всички пред-
пазни капачки по местата им до момента 
на непосредственото осъществяване на 
свързването.

Pipe
Thread

Turns from 
finger tight

Torque
ft-lbs

Torque
N-m

1/8" - 28 2-3 13 18
1/4" - 19 2-3 37 50
3/8" - 19 2-3 46 63
1/2" - 14 2-3 118 160
3/4" - 14 2-3 148 200
1" - 11 2-3 250 340

1 1/4" - 11 1 1/2-2 1/2 332 450
1 1/2" - 11 1 1/2-2 1/2 413 560

British Standard Parallel Pipe Thread 
(BSPP, ISO 1179)

Фиг. 5.01: Фитинг по BSPP

Тръбна резба по британския стандарт за 
цилиндрични тръби 

(BSPP, ISO 1179)
Тръбна 
резба

Обороти от 
притягане 

на ръка

Въртящ 
момент 

ft-lbs

Въртящ 
момент 

N-m
1/8”-28 2-3 13 18
1/4”-19 2-3 37 50
3/8”-19 2-3 46 63
1/2”-14 2-3 118 160
3/4”-14 2-3 148 200
1”-11 2-3 250 340

1 1/4”-11 1 1/2-2 1/2 332 450
1 1/2”-11 1 1/2-2 1/2 413 560
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5.11 В помощ на 
оператора
Ако имате проблем, обърнете се вашия 
дилър. Той ще се опита да реши проблема 
ви и винаги ще ви предложи съдействие.

За да може вашият дилър да се справи с 
проблема възможно най-бързо, би било 
полезно да му предоставите следните 
данни. Винаги съобщавайте:

• Клиентския номер
• Името и адреса си
• Модела на машината
• Серийния номер на машината
• Датата на закупуване и отработените 

часове
• Вида на проблема

За информация за най-последния наръчник 
посетете страницата на Great Plains: 

www.greatplainsmfg.co.uk 

За допълнителна информация за 
работата, настройката или поддръжката 
на култиватора от Great Plains можете да 
получите помощ. Обърнете се към:

Product Support
Great Plains UK Ltd., Service Department
Woodbridge Road, Sleaford
Lincolnshire, NG34 7EW, UK
+44 (0)1529 304654

5.11.1 Фабрични настройки 
на обратния клапан
Блокът на клапана (вижте Фиг. 5.02) съдър-
жа балансиращия клапан (A) за поддържа-
не на цилиндрите за повдигане в синхрон, и 
редуциращия клапан (B), който гарантира, 
че крилата остават нивелирани по време 
на работа.

Фабричната настройка на балансиращия 
клапан (A) се състои в завъртане на кла-
пана докрай с помощта на шестостенен 
ключ, след което трябва да се върне с 1 ¼ 
оборота.

Фабричната настройка на редуциращия 
клапан (B) се състои в завъртане на кла-
пана докрай с помощта на шестостенен 
ключ, след което трябва да се върне с 4 ¼ 
оборота.

Фиг. 5.02: Клапанен блок
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94 6

25199m

Bolt
Size

Bolt Head Identification
Bolt
Size

Bolt Head Identification

Grade 2 Grade 5 Grade 8 Class 5.8 Class 8.8 Class 10.9
in-tpia N-mb N-m N-m mm x pitchc N-m N-m N-m
1⁄4-20 7.4 11 16 M 5 X 0.8
1⁄4-28 8.5 13 18 M 6 X 1 7 11 15
5⁄16-18 15 24 33 M 8 X 1.25 17 26 36
5⁄16-24 17 26 37 M 8 X 1 18 28 39
3⁄8-16 27 42 59 M10 X 1.5 33 52 72
3⁄8-24 31 47 67 M10 X 0.75 39 61 85
7⁄16-14 43 67 95 M12 X 1.75 58 91 125
7⁄16-20 49 75 105 M12 X 1.5 60 95 130
1⁄2-13 66 105 145 M12 X 1 90 105 145
1⁄2-20 75 115 165 M14 X 2 92 145 200
9⁄16-12 95 150 210 M14 X 1.5 99 155 215
9⁄16-18 105 165 235 M16 X 2 145 225 315
5⁄8-11 130 205 285 M16 X 1.5 155 240 335
5⁄8-18 150 230 325 M18 X 2.5 195 310 405
3⁄4-10 235 360 510 M18 X 1.5 220 350 485
3⁄4-16 260 405 570 M20 X 2.5 280 440 610
7⁄8-9 225 585 820 M20 X 1.5 310 650 900

7⁄8-14 250 640 905 M24 X 3 480 760 1050

1-8 340 875 1230 M24 X 2 525 830 1150

1-12 370 955 1350 M30 X 3.5 960 1510 2100

11⁄8-7 480 1080 1750 M30 X 2 1060 1680 2320

11⁄8-12 540 1210 1960 M36 X 3.5 1730 2650 3660

11⁄4-7 680 1520 2460 M36 X 2 1880 2960 4100

11⁄4-12 750 1680 2730

13⁄8-6 890 1990 3230 a. in-tpi = nominal thread diameter in inches-threads per inch

13⁄8-12 1010 2270 3680 b. N· m = newton-meters

11⁄2-6 1180 2640 4290

11⁄2-12 1330 2970 4820

c. mm x pitch = nominal thread diameter in mm x thread pitch

Torque tolerance + 0%, -15% of torquing values. Unless otherwise specified use torque values listed above.

5.8 8.8 10.9

25199

ft-lbd ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb ft-lb
5.6 8 12

6 10 14 5 8 11

11 17 25 12 19 27

13 19 27 13 21 29

20 31 44 24 39 53

22 35 49 29 45 62

32 49 70 42 67 93

36 55 78 44 70 97

49 76 105 66 77 105

55 85 120 68 105 150

70 110 155 73 115 160

79 120 170 105 165 230

97 150 210 115 180 245

110 170 240 145 230 300

170 265 375 165 260 355

190 295 420 205 325 450

165 430 605 230 480 665

185 475 670 355 560 780

250 645 910 390 610 845

275 705 995 705 1120 1550

355 795 1290 785 1240 1710

395 890 1440 1270 1950 2700

500 1120 1820 1380 2190 3220

555 1240 2010

655 1470 2380

745 1670 2710

870 1950 3160
d. ft-lb = foot pounds

980 2190 3560

3 5 7

5.12 Въртящ момент за болтове
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