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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

A

Декларація ЄС про відповідність продукції вимогам технічних регламентів

Відповідно до стандарту EN ISO 17050-1:2004
Ми: компанія Claydon Yieldometer Ltd
що знаходиться в: Gaines Hall
відповідно до наведеної нижче Директиви (Директив):
2006/42/EC
Про безпеку машин та обладнання
Цим заявляємо, що дане обладнання: Сівалки Claydon
Номер моделі: Hybrid
Серійний номер: HT60001 — HT6****
HT80001 — HT8****
відповідає чинним вимогам наступних документів
Вих. №
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

Назва
Безпека машин. Основні поняття
Безпека машин. Основні поняття

Видання / Дата
2003
2003

Цим я заявляю, що зазначене вище обладнання було спроєктовано з урахуванням відповідних розділів вищевказаних технічних умов та відповідно до вимог Директиви (Директив).

Олівер Клейдон (Oliver Claydon)
Виконавчий директор
Підписано в
Gaines Hall
Wickhambrook
Дата: 12.08.2014 р.
Технічну документацію по обладнанню можна отримати за адресою:
		

компанія Claydon Yieldometer Ltd
Bunters Road
Wickhambrook
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY
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B

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАШИНИ

ТАБЛИЧКА З ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ
АНГЛІЙСЬКА / НІМЕЦЬКА

ФРАНЦУЗЬКА

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook,
Newmarket, Suﬀolk, CB8 8XY

Claydon Yield-O-Meter LTD,
Gaines Hall, Wickhambrook,
Newmarket, Suﬀolk, CB8 8XY

TEL: 0044 1440 820327

TEL: 0044 1440 820327

Marque

Category / Kategorie

CLAYDON

Type / Variante / Version

Type / Typ

N° de série ou d'Iden�ﬁca�on
VIN Number / VIN Nummer
Récep�onné le

Max Total Weight / Zul. Ges. Gewicht
Kg
A0
A1
Model / Modell
Serial No / Ident. Nr.

/2017

Par la DREAL de

Auvergene Rhône-Alpes

PTAC

Kg

1

Kg

2

Kg

3

Kg

4

Kg

Kg
Kg

/

Masses
maximales
admissibles

Year / Jahr.

Category — категорія транспортних засобів, у тому числі
підкатегорія та індекс швидкості
Type — номер підтвердження відповідності типового
зразка вимогам технічних регламентів ЄС
VIN Number — ідентифікаційний номер транспортного
засобу
Max Total Weight — дозволена з технічної точки зору максимальна маса транспортного засобу з вантажем у «кг»
A0 — максимальне вертикальне навантаження на точки
зчеплення
A1 — максимальна маса на вісь
Model — інформація стосовно машини
Serial No — серійний номер машини
Year — рік виробництва

6

Marque — назва виробника
Type / Variante / Version — тип машини, варіант машини
та версія машини, версія гальмівної системи (H — гідравлічна / P — пневматична)
Nº de série ou d’Identification — серійний номер машини
Réceptionné le — дата проходження випробування на
відповідність вимогам
Par La DREAL de — місцезнаходження випробувального
центру
PTAC — дозволена з технічної точки зору максимальна
маса транспортного засобу з вантажем у «кг»
1 — максимальна маса на вісь
2 — Н/Д
3 — Н/Д
4 — максимальна маса на причіпний пристрій
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАШИНИ

B

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАШИНИ
ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
При замовленні запасних частин завжди
вказуйте:
- модель;
- серійний номер;
- рік виробництва;
- номери потрібних частин по каталогу
деталей (містяться в каталозі деталей);
- зареєстроване ім’я користувача.

Місце розташування таблички
технічних даних

РЕЄСТРАЦІЯ ГАРАНТІЇ
Переконайтеся, що під час купівлі машини була заповнена окрема картка реєстрації гарантії для
підтвердження гарантійних претензій. Він міститься на останній сторінці посібника з експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА

РОБОЧА
ШИРИНА

T6

6м

ГАБАРИТНА
ШИРИНА У
ПОЛОЖЕННІ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ
2,85 м

T8

8м

2,85 м

МАСА
(ПРИБЛ.) БЕЗ
ВАНТАЖУ

МАКС.
ОБ’ЄМ
БУНКЕРА

КІЛЬКІСТЬ
РОБОЧИХ
РЯДКІВ

ПОТРЕБИ
В КІНСЬКІЙ СИЛІ
(НОМІНАЛЬНІ)

9 185 кг

5 500 л

19

300 к. с.

11 185 кг

5 500 л

25

400 к. с.

Табличка з паспортними даними машини розташована на передній балці шасі сівалки, під бункером
для насіння, на правій стороні.
Запишіть серійний номер вашої машини тут:
…………………………………………………………………
При замовленні запасних частин в майбутньому можливо знадобиться вказати серійний номер
машини.
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C

ВСТУП

СІВАЛКА HYBRID
T6 — T8

Дякуємо, що придбали нову причіпну сівалку Hybrid 6 / 8 Metre.
Мета даного посібника з експлуатації — надати оператору вичерпні роз’яснення стосовно налаштування, використання та технічного обслуговування машини.
Край важливо, щоб оператор уважно прочитав цей посібник і належним чином зміг налаштовувати,
використовувати і обслуговувати машину. Вкрай важливо уважно прочитати розділ «Попередження і
запобіжні заходи».
Для отримання будь-якої додаткової допомоги або роз’яснень стосовно експлуатації та технічного
обслуговування Вашої машини, зверніться до дилера-постачальника або, як альтернативний варіант,
до компанії Claydon Yield-O-Meter Ltd, скориставшись контактними даними, що містяться на передній
кришці машини.
Завдяки міцній конструкції та невеликій кількості рухомих частин, сівалки Claydon T6 / 8 забезпечать
надійну роботу протягом багатьох років при мінімальному технічному обслуговуванні. Однак оптимальну ефективність роботи й тривалість експлуатації Вашої сівалки забезпечить регулярне профілактичне
технічне обслуговування.
Маючи на меті постійне вдосконалення своєї продукції, компанія Claydon залишає за собою право (на
власний розсуд) випускати оновлення або вносити зміни в конструкцію компонентів, які можуть покращити експлуатаційні характеристики або продовжити тривалість роботи Вашого обладнання. У разі
оновлення або зміни, детальна інформація буде доступна онлайн за адресою www.claydondrill.com.
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

D

Місця розташування ярликів безпеки
У багатьох місцях машини розміщені ярлики безпеки, вимог яких необхідно дотримуватися, щоб
забезпечити безпеку робітників та машини під час її експлуатації.
Якщо зображення або написи на будь-якому з цих ярликів стануть нерозбірливими або пошкодженими,
можна замовити нові ярлики та розмістити їх у відповідних місцях. Прибирати ярлики безпеки
категорично забороняється!

DC0091
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D

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Місця розташування ярликів безпеки

10
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

D

Місця розташування ярликів безпеки

ЯРЛИКИ БЕЗПЕКИ НА СІВАЛЦІ, ОСНАЩЕНІЙ МАРКЕРАМИ ПРОХОДІВ
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D

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Значення ярликів безпеки

ЯРЛИК

ЗНАЧЕННЯ

Уважно прочитайте посібник з експлуатації.

DC0026

Перед експлуатацією машини необхідно уважно прочитати
посібник та зрозуміти викладені в ньому інструкції. Особливу
увагу необхідно приділити розділу «Попередження і
запобіжні заходи».
Забороняється стояти між трактором і машиною.
Знаходитися між трактором та машиною, особливо під час
виконання операцій зчеплення та відчеплення, категорично
забороняється.

DC0034

Витягніть ключ перед обслуговуванням.
Перед обслуговуванням або виконанням ремонтних робіт
вимкніть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.
DC0027

Забороняється знаходитися на поверхнях машини.
Під час знаходження на поверхнях машини можна отримати
важкі або навіть летальні травми.
DC0036

Будьте обережні у разі витоку гідравлічної рідини.
Пошкоджені гідравлічні шланги або гідравлічні муфти,
герметизовані неналежним чином, можуть призвести до
появи непередбачуваних рухів під час роботи машини.
Рідина під високим тиском може пошкодити шкіру, що
DC0037 призведе до отримання важких травм або смерті.
Тримайтеся на безпечній відстані від меж повороту.
Існує велика небезпека отримання травм в результаті
повороту або складання частин машини.
DC0039
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

D

Значення ярликів безпеки

ЯРЛИК

ЗНАЧЕННЯ

Небезпека защемлення.
Прорізи між компонентами можуть зменшуватися
або повністю зникати.
DC0029

Небезпека защемлення.
Прорізи між чи під компонентами можуть
зменшуватися або повністю зникати.
DC0030

Підтягніть усі гайки та болти.
Через певну кількість годин роботи всі гайки та
болти необхідно перевірити та підтягнути. Гайки
можуть ослабнути через вібрацію машини.
DC0035

Дотримуйтеся безпечної відстані.
Слідкуйте, щоб у зоні роботи машину не було
людей.
DC0033

Гідравлічні з’єднання.

DC0047

ПЕРЕД ПІД’ЄДНАННЯМ БУДЬ-ЯКИХ ШЛАНГІВ,
СПОЧАТКУ УСТАНОВІТЬ САМОТОЧНУ ЗВОРОТНУ
МАГІСТРАЛЬ. Докладні відомості стосовно функції
гідравлічних з’єднань сівалки.
Налаштування калібрування.

T6 — DC0021
T8 — DC0075

Докладні відомості стосовно приблизних
параметрів налаштування повзунка дозатора для
машин різних типів.
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D

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Значення ярликів безпеки

ЯРЛИК

ЗНАЧЕННЯ

Калібрування.
Інструкції стосовно процедури калібрування.

DC0012

Безпека на сходах.
Інструкції з використання сходів.

DC0086

Електричні кабелі.
При використанні машини або під час роботи на ній
остерігайтеся кабелів повітряних ліній електропередач.
DC0091

DC0091
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ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E

Стислий огляд машини
Терміни «спереду», «ззаду», «зліва» і «справа», що містяться в цьому посібнику, використовуються
стосовно машини наступним чином:
«Спереду» означає сторону тягової рами машини.
«Ззаду» означає кінець машини, якщо дивитися ззаду.
«Зліва» означає ліву частину машини, якщо дивитися на машину ззаду.
«Справа» означає праву частину машини, якщо дивитися на машину ззаду.

Спереду

Ззаду

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — СІВАЛКА HYBRID — T6 І T8

Зліва

Справа
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E

ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стислий огляд машини

3.

1.

2.

4.

9.

5.

6.

7.

8.

7.

8.

10.

11. 12.

1. Циліндр тягової рами — для вирівнювання шасі бункера / регулювання висоти тягової рами.
2. Головний циліндр регулювання глибини.
3. Сходова платформа.
4. Бункер.
5. Переднє колесо / дискові ножі
6. Шасі бункера.
7. Передні зубці.
8. Посівні зубці.
9. Розподільна головка.
10. Лижні щитки.
11. Задні зубці борони.
12. Досходові маркери.
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ПОЛОЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

E

Положення нормативної документації
Ця сівалка для насіння Claydon Hybrid відповідає Директиві про безпеку машин та обладнання 2006/42/EC
(див. Декларацію про відповідність продукції вимогам технічних регламентів на останній сторінці посібника).

ЕМІСІЯ ШУМУ, ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ В ПОВІТРІ
Амплітудно-зважений рівень звукового тиску емісії, що був заміряний безпосередньо на вентиляторі,
становить 94 дБА.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
При роботі з сівалкою насіння Hybrid необхідно дотримуватися наведених нижче попереджень та
запобіжних заходів.
•	Стежте за тим, щоб загальна маса комбінації трактора і сівалки не перевищувала дозволених меж, а
також щоб маса трактора була достатньою для безпечної експлуатації на полі та в умовах руху по дорозі.
•	Не дозволяйте нікому стояти на ділянці між трактором і машиною під час виконання операцій зчеплення
та відчеплення.
•	Перед виконанням технічного обслуговування / регулювання машини переконайтеся, що вона опущена
на рівень землі.
•	Процедура дезінфекції насіння може бути дуже токсичною, тому при завантаженні бункера та очищення
машини після використання стислого повітря необхідно використовувати захисні рукавички, захисні
окуляри, маску для обличчя.
•	Гідравлічна система машини працює під високим тиском. Гідравлічна олива, яка знаходиться під тиском,
є вкрай небезпечною рідиною. Тому під’єднання / від’єднання сівалки необхідно виконувати тільки при
вимкненому двигуні трактора та стравленому тиску в шлангах.
•	Перед початком роботи з машиною переконайтеся в тому, що в радіусі її повороту, включаючи розміточні
штанги, немає людей.
•	
Контакти з вольфраму на передніх зубцях необхідно захистити при опусканні на бетонну або
асфальтовану поверхню, уклавши під зубці дерев’яні щити.

ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

!

!

Увага! Завжди звертайте пильну увагу на текст, розміщений поряд із таким знаком. Цей
знак може мати відношення до будь-чого, що може призвести до пошкодження машини,
важких травм або смерті. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, слід вжити відповідні
запобіжні заходи.
Зверніть увагу. Інформація стосовно цього знака може бути корисною для більш
ефективного використання машини.
Необхідно використовувати засоби для захисту очей. Задля безпеки необхідно
вдягнути засоби для захисту очей.
Необхідно використовувати захисні рукавички. Задля безпеки необхідно вдягнути
захисні рукавички.
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Вступ
При отриманні сівалки перевірте її на предмет пошкоджень, які могли виникнути під час доставки.
Приберіть всі додаткові деталі (зубці борони, вирівнюючі щитки тощо), які могли зберігатися в бункері
для насіння під час транспортування.
У комплект поставки входить ящик для інструментів, в якому є наступні приладдя:
Інструмент для швидкого роз’єднання (1 од.)
Запасний передній зубець (деталь № SBA152) (1 од.)
Упаковка зрізних болтів (версія тільки для машин) (1 од.)
U-подібні болти М16 для зубців (2 од.)
Блок управління та кабель (1 од.)
Комплект монтажного кронштейна та болтів для блока управління (1 од.)
Кабель електроживлення трактора (1 од.)
Посібник з експлуатації Claydon (1 од.)
Посібник з експлуатації Claydon на DVD-диску (1 од.)
Каталог деталей (1 од.)
Калібрувальні захвати (1 компл.)
Калібрувальні шкали (1 компл.)
Посібник з експлуатації RDS (1 од.)
Вентилятор 1” ISO із зовнішньою різьбою 18L (1 од.)
Регулювальні прокладки калібру вимірювання глибини для регулювання глибини (1 компл.)
Блок ISOCAN (1 од.)
Кошик для проб (1 од.)
(У разі відсутності будь-якого з вказаних вище приладь зверніться для свого постачальника).

18

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — СІВАЛКА HYBRID — T6 І T8

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

F

Під’єднання сівалки до трактора
Передбачено сім конфігурацій тягової рами сівалки Claydon Hybrid T: Кільцевий (50 мм) причіпний
пристрій, шаровий причіпний пристрій Scharmuller K80 або нижній навіс з точками кріплення CATIIIN /
CATIVN (В комплект поставки нижнього навісу входять вісі, але без шарів). Шарнірний шаровий
причіпний пристрій Scharmuller зі вставками CATIII (39 мм), CATIV (52 мм), CATV (71 мм).
Якщо трактор оснащений тільки тяговою рамою з фіксованою висотою, у такому випадку точку
зчеплення сівалки можна піднімати й опускати, керуючи тяговою рамою за допомогою циліндра
вирівнювання тягової рами, коли сівалка стоїть на своїй опорі. Після встановлення на потрібну висоту
можна під’єднати трактор і відрегулювати рівень сівалки за допомогою циліндра вирівнювання
тягової рами. Опорне шасі бункера має рухатися на одному рівні відносно поверхні ґрунту.

Кільцевий
причіпний
пристрій 50 мм

Кільцевий
причіпний пристрій
(39 мм, 52 мм
і 71 мм)

Scharmuller
K80

Навіс CAT III

Навіс CAT IV

ЕЛЕКТРИЧНІ З’ЄДНАННЯ
Установіть блок управління RDS ISOCAN в кабіні, в зручному для огляду місці та в межах досяжності
з крісла водія.
Приєднайте основний кабель живлення, який поставляється в комплекті з блоком управління
RDS ISOCAN, напряму до клем акумулятора на тракторі. По безпечній траєкторії прокладіть до кабіни
трактора екранований кабель зв’язку, щоб його не можна було зачепити або обірвати.
1. Блок управління ISOCAN
2. Екранований кабель зв’язку для підключення до коробки RDS
3. Кабелі електроживлення для підключення до клем акумулятора трактора
1.

2.
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Під’єднання сівалки до трактора
ГІДРАВЛІЧНІ З’ЄДНАННЯ

ВАЖЛИВО!

!

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СІВАЛКИ НЕОБХІДНО
СПОЧАТКУ ПІД’ЄДНАТИ САМОТОЧНУ ЗВОРОТНУ МАГІСТРАЛЬ
ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ. ІГНОРУВАННЯ ЦІЄЇ ВИМОГИ ПРИЗВЕДЕ
ДО ПОШКОДЖЕННЯ, НА ЯКЕ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ ГАРАНТИЙНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.

!

На передній стороні бункера для насіння сівалки розміщені ярлики, представлені нижче. Ці ярлики
містять зображення відповідних гідравлічних з’єднань та їх кольорове маркування. До початку роботи
вузлів гідравлічної системи необхідно під’єднати самоточний зворотний шланг.
15 Bar Max

1st!!

2nd
0 BAR / 0 PSI

DC0047

Під’єднайте гідравлічні шланги до відповідних золотників трактора. До задньої частини трактора
НЕОБХІДНО під’єднати 1-дюймову муфту з внутрішнім різьбленням ISO (самоточна зворотна магістраль)
із зовнішнім різьбленням 18L, яка поставляється в комплекті із сівалкою. Проконсультуйтеся з водієм
трактора стосовно належного з’єднання для самоточної зворотної магістралі в задній частині трактора
(макс. 15 бар). Трубку самоточної зворотної магістралі не можна просто вставити у кришку заливної
горловини, оскільки на більшості моделей тракторів олива не зможе достатньо швидко повертатися до
насоса.
Забороняється міняти 1-дюймову муфту ISO, розміщену на самоточній зворотній магістралі, муфтою
іншого розміру. Це може призвести до пошкодження електродвигуна вентилятора. Самоточну зворотну
магістраль вентилятора не можна під’єднувати до муфти ISO трактора.

!

ВАЖЛИВО! СКИНЬТЕ ТИСК У ЗЛИВНІЙ МАГІСТРАЛІ КОЖУХА ДО 0 БАР

!

Під час приєднання зливної магістралі кожуха (зворотній шланг вентилятора з маркуванням III —
червоний) переконайтеся в тому, що він приєднується до оригінальної зливної магістралі кожуха
в задній частині трактора. (НА ЗВОРОТНОМУ ОТВОРІ ТИСК МАЄ СТАНОВИТИ 0 БАР)
(До цього шланга не приєднується швидкороз’ємна з’єднувальна муфта, оскільки у кожного виробника
тракторів є власна з’єднувальна арматура).
Якщо виникають сумніви щодо правильного під’єднання систем сівалки до задньої частини
трактора, див. посібник з експлуатації трактора або зверніться за консультацією до дилера
компанії Claydon. Неправильне під’єднання систем сівалки до трактора призведе до серйозних
пошкоджень гідравлічних компонентів як на тракторі, так і на сівалці.
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Підготовка до роботи
ОСНОВНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІЗОЛЯТОР
Основний електричний ізолятор розташований в передній частині головного електрощита,
який розміщений з лівої сторони сівалки під платформою бункера. Перед виконанням будь-яких
операцій із сівалкою в першу чергу необхідно ввімкнути електричний ізолятор. Коли сівалка не
використовується, електричний ізолятор має бути вимкнений, щоб запобігти витоку електрики на
акумулятор трактора.
1. Головний рубильник
електричної системи

1.

!

КОЛИ СІВАЛКА НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІЗОЛЯТОР
МАЄ БУТИ ВИМКНЕНИЙ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ВИТОКУ ЕЛЕКТРИКИ НА
АКУМУЛЯТОР ТРАКТОРА.

Положення «Ввімк.»

Положення «Вимк.»
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Витягнути ключ
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Підготовка до роботи
ДОСТУП ДО БУНКЕРА

!

УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ЗАЩЕМЛЕННЯ.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ СТОЯТИ НА ПЛАТФОРМІ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ СІВАЛКИ.

!

Доступ до бункера для завантаження насіння та добрив здійснюється по сходах та платформі обслуговування бункера.
Коли крила сівалки знаходяться у складеному стані, платформа обслуговування автоматично підіймається, щоб запобігти пошкодженню сівалки. Щоб опустити платформу, розкладіть сівалку і потягніть ручку управління (1), розташовану на вузлі платформи.
Опускати платформу обслуговування можна лише тоді, коли крила сівалки розкладені (готові
до роботи) і під’єднано трубу самоточної зворотної магістралі.

1. Клапан платформи
обслуговування

1.

Поверніть, щоб
розблокувати
фіксатор
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Підійміть сходи
з монтажного
кронштейна

Зніміть сходи
з монтажного
кронштейна

Установіть сходи у
потрібне положення
та поверніть фіксатор,
щоб закріпити їх.
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Підготовка до роботи
РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ РОЗМІТОЧНОЇ ШТАНГИ (ЯКЩО УСТАНОВЛЕНА)
На момент доставки сівалки розміточні штанги перебувають у найбільш короткому положенні для
транспортування. Обидві розміточні штанги необхідно відрегулювати на робочу ширину машини.
Окрім цього, якщо положення руху не буде посередині (або за вибором керівника, або в залежності
від положення сидіння), у такому випадку знадобиться відрегулювати обидві розміточні штанги, щоб
уникнути появи незасіяних ділянок або навпаки — підсівання.
Нижче на рисунку показано, звідки слід виконувати вимірювання, щоб установити належну довжину
розміточної штанги. Ми рекомендуємо виконувати цю процедуру, коли сівалка знаходиться на рівні
поверхні землі та установлена на належну робочу глибину.

1.

3.

2.
1. Витягнута розміточна штанга
2. Робоча ширина машини, від центра середнього зубця до центра точки маркера
3. U-подібний болт
Для регулювання ширини розміточної штанги проміряйте в горизонтальній площині відстань від
центра середнього (ведучого) зубця на машині до центру точки маркера (пружинний зубець на
розміточній штанзі, яка йде за колесом). При цьому розміточна штанга має бути повністю відкинута в
сторону. Результат вимірювання має дорівнювати ширині машини. Наприклад, для машини шириною
6 м відстань між двома точками має бути 6 м. Щоб збільшити довжину розміточної штанги, ослабте
U-образний болт (3), висуньте штангу на потрібну довжину і знову затягніть болт.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗУБЦЯ РОЗМІТОЧНОЇ ШТАНГИ
Щоб виконати регулювання жорсткості розміточної штанги, необхідно ослабити болти осі цапфи
колеса, щоб увесь вузол вільно обертався на отворах з пазами.
1. Зубець розміточної штанги
2. Болти цапфи колеса (3 од.)
3. Колесо розміточної штанги

1.

2.

3.
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РОБОТА В ПОЛІ

Розкладання сівалки

ВАЖЛИВО!

!

СКИНЬТЕ ТИСК У ЗЛИВНІЙ МАГІСТРАЛІ КОЖУХА ДО 0 БАР
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СІВАЛКИ НЕОБХІДНО СПОЧАТКУ
ПІД’ЄДНАТИ САМОТОЧНУ ЗВОРОТНУ МАГІСТРАЛЬ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ.
ІГНОРУВАННЯ ЦІЄЇ ВИМОГИ ПРИЗВЕДЕ ДО ПОШКОДЖЕННЯ, НА ЯКЕ НЕ
ПОШИРЮЮТЬСЯ ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.

!

1. Переконайтеся в тому, що всі гідравлічні шланги належним чином приєднані до золотникових
клапанів трактора.
2. Використовуйте золотниковий клапан трактора, щоб вирівняти сівалку (шланги з маркуванням I та
II — синій), регулюючи положення тягової рами.
(Переконайтеся в тому, що опорні колеса витягнуті повністю).

3. Використовуйте золотниковий клапан трактора, щоб підняти сівалку (шланг із маркуванням II —
зелений)
4. Піднявши сівалку, використовуйте золотниковий клапан для складання крил (шланг із маркуванням
II — жовтий). Це забезпечить повне складання платформи та підйом сівалки з транспортних гачків.
5. Щоб опустити крила вниз, поверніть золотниковий клапан складання сівалки у зворотному
напрямку, після чого почнуть опускатися крила (шланг із маркуванням I — жовтий). Після повного
розкладання поверніть золотниковий клапан в положення посередині.
6. Використовуйте золотниковий клапан трактора, щоб опустити сівалку в робоче положення (шланг із
маркуванням I — зелений)
7. З міркувань безпеки використовуйте золотник трактора для запуску вентилятора (шланг із
маркуванням II — червоний). Необхідно знизити швидкість потоку на золотниковому клапані
трактора до мінімальної уставки, а після запуску вентилятора повільно збільшувати швидкість
потоку, що дозволить досягти швидкості обертання вентилятора на рівні 4 000 об./хв.

УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СІВАЛКИ
Управління роботою сівалки (підйом та опускання сівалки під час і після роботи) здійснюйте за допомогою золотникового клапану, (шланги з маркуванням I і II — зелені). Управління маркерами проходів
(якщо встановлені) та досходовими маркерами здійснюється комп’ютером сівалки (див. розділ, присвячений переміщенню по блоку управління). Перед поверненням золотникового клапана в середнє положення переконайтеся, що він працює достатньо довго для того, щоб маркери проходів (якщо використовуються) були повністю висунуті та знаходилися під тиском. Коли сівалка підіймається, обидва маркери
проходів (якщо встановлені) складаються, а досходові маркери підіймаються з робочого положення, щоб
забезпечити безпечне і зручне проходження поворотних смуг.

СКЛАДАННЯ СІВАЛКИ
1. Зупиніть вентилятор, установивши золотниковий клапан у зворотнє положення. Поки вентилятор
працює, скласти сівалку неможливо.
2. Використовуйте золотниковий клапан трактора, щоб підняти сівалку (шланг із маркуванням II — зелений).
3. Використовуйте золотниковий клапан трактора, щоб скласти крила сівалки (шланг із маркуванням
II — жовтий).
4. Використовуйте золотниковий клапан трактора й опускайте сівалку на транспортні гачки (шланг із
маркуванням I — зелений), поки опорні колеса не втягнуться повністю.
(Перш ніж виїхати на дорогу, переконайтеся в тому, що опорні колеса знаходяться в положенні для
транспортування)
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Використання сівалки в полі
НАЛАШТУВАННЯ ВИСІВАННЯ
Завдяки унікальній конструкції сівалок Claydon Hybrid T бункери встановлені на шасі, яке повністю
відокремлене від висівного шасі. Це означає, що маса матеріалу, що знаходиться в бункері (бункерах), не впливає на висівне шасі, а відтак і на глибину висівання. Важливо відзначити, що бажано,
щоб бункер з насінням був розташований паралельно поверхні ґрунту, однак це не є обов’язковою
вимогою.

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ МАШИНИ
Важливо, щоб висівне шасі було встановлене на одному рівні спереду і ззаду, що дозволить досягти точної та незмінної глибини загортання насіння між передніми і задніми посівними зубцями. Вирівнювання
шасі здійснюється шляхом регулювання кількості шайб на головному регулювальному циліндрі та за допомогою регуляторів передніх коліс. Нижче на рисунку продемонстровано висівне шасі, установлене
паралельно до поверхні ґрунту, а також вказані основні регулятори, що використовуються для вирівнювання шасі.
1. Головний, передній
регулювальний циліндр
2. Регулятори передніх
коліс / дисків

1.

2.
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НАЛАШТУВАННЯ ВИСІВАННЯ
На рисунку нижче представлені операції по налаштуванню глибини висівання сівалки. Циліндр
регулювання глибини (1) регулює висоту задньої частини висівної рами за допомогою прокладок, які
розміщені на штоку циліндра. Додавання прокладок зменшує глибину висівання, а зняття прокладок —
збільшує. Регулятори передніх коліс (2) регулюють глибину передньої частини шасі (при скороченні
довжини регулятора глибина висівання зменшується, а при збільшенні — збільшується).
1.

2.

Для забезпечення рівномірної глибини висівання
між переднім і заднім рядами посівних зубців
необхідно, щоб висівне шасі рухалося на одному
рівні відносно поверхні ґрунту.
Спочатку відрегулюйте циліндр регулювання
глибини (1) та отримайте бажану глибину
переднього ряду посівних зубців, додавши або
видаливши потрібну кількість прокладок. Потім
змініть регулювання передніх коліс / дискових
ножів (2), щоб вирівняти висівне шасі.

ПЕРЕВІРКА ГЛИБИНИ ВИСІВАННЯ
Для перевірки незмінної глибини висівання від передньої до задньої частини висівного шасі, приберіть
ґрунт з кожного висадженого рядка та проміряйте глибину загортання насіння в порівнянні з непорушеним ґрунтом між висадженими рядками. Якщо між висадженими рядками є різниця, у такому випадку
необхідно регулювати висівне шасі, як зазначено вище, доти, поки не буде досягнуто рівномірна глибина
загортання насіння.
1.

3.
1. Початковий рівень ґрунту
2. Глибина загортання насіння
3. Насіння
2.
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РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ ЗУБЦІВ
Використовуючи форму для вимірювань, необхідно встановити передній зубець на глибину приблизно:
•
•
•
•

75–100 мм для весняної квасолі
100 мм для злаків
120—150 мм для олійного ріпака
125 мм для осінньої квасолі та
кукурудзи

Глибина від поверхні поля

Використовувати верхній отвір на абсолютно нових зубцях не рекомендується. Його слід використовувати
тільки після того, як зубці почали зношуватися. Не заглиблюйте передні зубці глибше, ніж на 150 мм
від поверхні ґрунту.

Вигляд вузла передніх зубців.

Витягніть шплінт і зніміть штифт, який
прикріплює зубець до вузла.

Установіть зубець у потрібне положення.

Щоб закріпити зубець, переконайтеся, що
штифт міцно вставлений на місце, а шплінт
надійно зафіксований.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — СІВАЛКА HYBRID — T6 І T8

27

G

РОБОТА В ПОЛІ

РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ
Основна рекомендація щодо регулювання глибини висівання — це перевірка положення А-подібних сошників відносно поверхні ґрунту. На рисунку, наведеному нижче, показана рекомендована
глибина А-подібного сошника (2) для олійного ріпака (лопаточна частина А-подібного сошника має
йти по поверхні гранту), і пшениці (по поверхні ґрунту має йти верхня частина А-подібного сошника).
Олійний ріпак

Пшениця

1.

1.

1. Передній зубець

2.

2. Глибина А-подібного
сошника — олійний
ріпак

1. Передній зубець

2.

2. Глибина А-подібного
сошника — пшениця

РЕГУЛЮВАННЯ ЛИЖНИХ ЩИТКІВ
Лижні щитки необхідно відрегулювати таким чином, щоб вони протягувалися по верхній частині
висівних гребенів з невеликим притисканням вниз. Силу притискання вниз можна збільшувати або
зменшувати, змінюючи положення регулятора, розташованого в задній частині сівалки (3). Призначення вирівнюючих щитків — це виключно вирівнювання висівних гребенів, створених передніми
зубцями. Щитки не слід установлювати під дуже крутим кутом, вони повинні рухатися по поверхні,
як лижі. За вирівнюючими щитками також можна установити зубці борони, або використовувати їх як
альтернативу щиткам, в залежності від технічних характеристик машини.
1. Зубці борони
2. Лижні щитки
3. Регулювання лижних щитків / зубців

3.

1.
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НАЛАШТУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЛИЖНИХ ЩИТКІВ І ЗУБЦІВ
Висота лижних щитків змінюється за допомогою регулятора, розташованого на шарнірних штангах
(як показано на рисунку нижче). За допомогою цього регулятора вирівнюючі щитки можна повністю
підняти з робочого положення або притиснути їх вниз, приклавши невеличкий тиск. Залежно від умов
у полі рекомендуються наступні налаштування лижних щитків, які слід виконувати за допомогою
регулятора:
Вологі умови — приберіть тиск із вирівнюючих щитків
Сухі умови — подайте тиск на щитки
Ідеальні умови — нульовий тиск (верхня тяга в процесі роботи послаблюється)
1.

1.

1.
1. Регулятор лижних щитків

ВИД ЛИЖНИХ ЩИТКІВ І ЗУБЦІВ
1.

2.

3. 4. 5.

1. Витягніть штифт, щоб змінити кут нахилу
щитків
2. Задній робочий брус
3. Витягніть штифт, щоб відрегулювати висоту
зубців
4. З’єднувальний важіль для пари робочих
брусів
5. Витягніть штифт, щоб змінити кут нахилу
зубців
Примітка. Показані рекомендовані
налаштування
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ДОСХОДОВІ МАРКЕРИ
Залежно від технічних характеристик машини на неї можуть бути встановлені досходові маркери. Ця
додаткова опція дозволяє зробити чіткими сліди технологічної колії за сівалкою, що полегшує використання досходових обприскувачів. Зображення маркерів представлені нижче.
1. Лівий досходовий маркер
2. Правий досходовий маркер

1.

2.
Досходові маркери активуються при досягненні запланованої кількості проходів технологічної колії.
Якщо під час використання маркери не залишають чітких слідів, у такому випадку можна змінити їх
жорсткість. Для цього необхідно ослабити стопорні болти й повернути цапфу колеса.

1.
2.
1.

2.

1.

1. Ослаблені болти для
зміни жорсткості
маркерів
2. Цапфа колеса
маркера

Після зношення частини лап рекомендуємо збільшити довжину лапи маркерів за допомогою додаткових отворів. Для цього потрібно зняти два болти, перемістити лапу далі, в нижню частину зубця та
закрутити болти. Це дозволить залишати за сівалкою чіткий слід.

1.
1.

1. Болти, які необхідно
зняти, щоб збільшити
довжину лапу
2. Лапа маркера

2.
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РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА
Швидкість роботи вентилятора, встановленого на сівалці,
відображається за допомогою системи ISOCAN.
У комп’ютері попередньо запрограмовані попереджувальні сигнали
по високій та низькій швидкості обертання вентилятора. Висока
швидкість попередньо встановлена на 4 500 об./хв, низька —
на 2 500 об./хв. Якщо буде виявлено, що швидкість обертання
вентилятора виходить за межі цих параметрів, одразу пролунає
аварійний сигнал, який попереджає оператора про те, що машина може працювати не так, як потрібно.
Занадто висока швидкість обертання вентилятора може призвести до катастрофічних
пошкоджень гідравлічного двигуна, а цього слід завжди уникати. Занадто низька швидкість
обертання вентилятора може призвести до того, що насіння не потраплять на головку сошника
і не будуть висаджені.
Компанія Claydon рекомендує установити швидкість обертання вентилятора в діапазоні від 3 500 об./хв
до 4 000 об./хв.
При використанні двох видів матеріалів, швидкість повітря можна налаштувати між двома дозаторами
за допомогою перепускних дискових поворотних клапанів, які розташовані на коробці розподілу
повітряного потоку. (Див. рисунок на наступній сторінці).
Швидкість обертання вентилятора регулюється шляхом зміни потоку масла на гідравлічному
золотниковому клапані трактора.
Вентилятор — це система із замкнутим контуром, тому будь-яке підвищення швидкості походить від
золотникового клапана трактора.

!

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВЕНТИЛЯТОР ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО
ПРІОРИТЕТНОГО ЗОЛОТНИКОВОГО КЛАПАНА НА ТРАКТОРІ

!

1. Швидкість вентилятора
на дисплеї ISOCAN

1.
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КОРОБКА РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

Місце розташування коробки
розподілу повітряного потоку

Коробка розподілу повітряного потоку забезпечує можливість збільшення і зменшення потоку повітря,
що надходить до розподільних головок, та допомагає отримати такий потік повітря, який потрібен для
кожного типу матеріалу. Налаштуйте потік повітря і баланс між шлангами насіння шляхом регулювання
перепускних дискових поворотних клапанів, які розташовані на коробці розподілу повітряного потоку.
При використанні тільки одного типу матеріалу доцільно закрити заслінку з тієї сторони, яка не
використовується. Це дозволить більш ефективно контролювати повітряний потік матеріалу, що
використовується.
При використанні матеріалів двох типів, різного розміру і ваги (наприклад, маленьке насіння і великий
шматок добрива) використовуйте заслінку з боку насіння, щоб зменшити потік повітря до потрібного
рівня та забезпечити стабільний і рівномірний потік повітря для насіння малого розміру.
1.

2.

1. Повністю закрите положення

!
32

2. Повністю відкрите положення

У процесі висівання та внесення добрив завжди спостерігайте за
належним розподілом насіння й добрив.

!
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НАЛАШТУВАННЯ ДОЗАТОРІВ

Місце розташування дозатора

Перш ніж перейти до роз’яснення процесу калібрування, на рисунку, наведеному нижче, можна
подивитися, як виглядають дозатори та їх компоненти.
2.

1.

4. 5. 7.

3.

6.

1. Заслінка спорожнення бункера
2. Регулювальна ручка повзунка
3. Магнітне колесо датчика швидкості
обертання валу
4. Датчик швидкості обертання валу
5. Кнопка калібрування
6. Калібрувальна заслінка та штифт

8.

9.

10.

7. Відсічна засувка для насіння
8. Червоний редуктор завжди мусить залишатися
в закритому положенні (збільшена швидкість).
9. Кришка для спорожнення великої кількості
матеріалу та очищення дозуючого колеса
10. Випускний отвір для спорожнення невеликої
кількості матеріалу
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НАЛАШТУВАННЯ НОРМИ ВИСІВУ ПО РОЗМІРУ НАСІННЯ
Задайте необхідну норму висіву на блоці ISOCAN, розташованому в тракторі. Тепер установіть
дозатор на відповідне значення, скориставшись таблицею, яка розташована на бічній стороні
машини. Установіть дозатор в належне положення, використовуючи як керівництво ярлик.
1. Місце розташування наліпки на повзунку

Normal Seed
Fine Seed

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Щоб обрати параметри налаштування малого або великого насіння:
При порожньому дозаторі перемістить повзунок у повністю закрите положення. Обережно поверніть
червоний важіль в потрібне положення, наприклад висунутий назовні для маленьких насіння і
всунутий всередину для великого насіння, як показано нижче. Потім обережно відведіть повзунок
назад, до необхідного діапазону, використовуючи як інструкцію таблицю, розташовану на боці шасі
сівалки. Забороняється зменшувати налаштування дозатора, коли він заповнений. Це може
привести до пошкодження дозатора.
Регулювання під насіння
малого розміру

34

Регулювання під насіння
великого розміру

2.

3.

Червоний важіль (на валу) висунутий
назовні (2) максимальний розмір
отвору 25

Червоний важіль (на валу) всунутий
всередину (3) (максимальний розмір
отвору 105)
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Таблиця калібрування норми витрат насіння — Т6
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Таблиця калібрування норми витрат насіння — Т8

8m HYBRID DRILL

Normal Seed

Fine
Seed

English
Italiano
Nederlands
︡ ol
Espan
Svenska
Dansk
Deutsch
Franḉais
Polski
Čeština
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Wheat
Gràno
Tarwe
Trigo
Vete
Hvede
Weizen
Blé
Pszenica
Pšenice

Rye
Sègale
Rogge
Centeno
Råg
Rug
Roggen
Seigle
Żyto
Żito

Barley
Òrzo
Gerst
Cebada
Korn
Byg
Gerste
Orge
Jęczmień
Ječmen

Oats
Avèna
Haver
Avena
Havre
Havre
Hafer
Avoine
Owies
Oves

Beans
Fertiliser
Fagiòli
Fertilizzante
Veldbonen
Meststof
Frijoles
Fertilizante
Bönor
Gödningsmedel
Bønner
Gødning
Bohnen
Dünger
Haricots
Engrais
Fasola
Zapylaczka
Fazole
hnojivo

Peas
Pisèlli
Erwten
Chicharos
Ärtor
Ærter
Erbsen
Poi
Groszek
Hrášek

Lupins
Lupìni
Lupinen
Lupino
Lupine
Lupiner
Lupinen
Lupine
Łubin
Lupina

Vetches
Vècce
Wikke
Vezas
Vicker
Vikker
Wicken
Vesce
Wyki
Vikve

Maize
Mais
Maïs
Maíz
Majs
Majs
Mais
Maïs
Kukurydza
Kukuřice

Grass
Èrba
Gras
Hierba
Gräsfrö
Græsfrø
Grassamen
Gazon
Trawy
Travní

Oilseed Rape
Còlza
Koolzaad
Colza
Raps
Raps
Raps
Colza
Rzepak
Řepka

Red Clover
Trifoglio Rosso
Rode Klaver
Trébol Rojo
Rödklöver
Rødkløver
Rotklee
Trèfle Rouge
Koniczyna Czerwona
Červený Jetel

Grass
Èrba
Gras
Hierba
Gräsfrö
Græsfrø
Grassamen
Gazon
Trawy
Travní

Turnip
Ràpa
Knolraap
Nabo
Kålrot
Majroe
Rübe
Navet
Rzepa
Tuřín

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

18

17

17

13

12

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

Kg/Ha

24

11

15

17

4

0

0.9

0.9

0.0

27

26

25

19

1.0

22

36

21

24

27

13

10

1.8

2.1

0.0

37

35

34

2.0

25

32

48

31

33

37

25

14

2.7

3.4

1.1

46

44

3.0

42

31

42

60

41

42

47

37

18

3.6

4.8

2.1

55

4.0

53

50

38

52

72

51

51

57

49

22

4.5

6.1

2.9

5.0

65

62

59

43

61

83

62

60

67

61

26

5.4

7.1

3.7

6.0

74

71

67

50

71

95

72

69

77

73

6.3

8.5

4.4

6.9

83

80

76

56

82

107

82

78

87

83

7.2

9.5

5.2

7.9

92

89

84

62

91

119

92

87

97

93

8.1

10.6

6.0

8.5

102

97

92

69

101

131

103

96

107

103

9.1

10.9

6.4

9.1

111

106

101

75

111

143

113

105

118

112

121

115

109

81

121

155

123

114

128

122

130

124

118

87

130

167

133

124

138

132

140

133

126

94

140

179

143

133

148

141

149

142

134

100

150

191

153

142

158

151

158

151

142

106

160

203

164

151

168

161

167

160

150

112

169

215

174

160

178

171

177

169

159

119

179

227

184

169

188

181

186

178

167

125

188

239

194

178

198

191

196

187

176

131

198

250

204

187

208

201

205

196

184

138

208

262

214

196

218

211

DC0075
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Калібрування норми витрат насіння / добрива
КАЛІБРУВАННЯ СІВАЛКИ

!

ВАЖЛИВО!

!

Перш ніж розпочати процедуру калібрування, переконайтеся,
що машина знаходиться на рівній поверхні та належним чином
під’єднана до трактора, у якого ввімкнено стоянкове гальмо.

Калібрування сівалки забезпечує розподіл належної кількості насіння по необхідній площі.
Інструменти, необхідні для калібрування:

Кошик / контейнер

Блок ISOCAN

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — СІВАЛКА HYBRID — T6 І T8

Ваги

Калібрувальні
захвати

37

G

РОБОТА В ПОЛІ

Налаштування параметрів норми внесення
Система ISOCAN дозволяє вручну встановлювати норми внесення по кожному каналу дозатора.
Примітка. Норми внесення вказані в метричних одиницях «кг/га».
Крок 1.

Здійснюйте циклічний перехід, доки не з’явиться екран, показаний на «рис. 1».

Рисунок 1. Екран норми внесення
Крок 2. Натискаючи на кнопки сенсорного екрана або бокові клавіші, виділіть (виділено синім
кольором) відповідний канал дозування, для якого потрібно задати норму — як показано на
«рис. 2».

Рисунок 2. Опції насіння (Seed) та добрива (Fert)

Крок 3. Натисніть кнопку

38

, що дозволить задати норму внесення.
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Налаштування параметрів норми внесення
Крок 4. Введіть потрібну норму, а потім натисніть кнопку

, як показано на «рис. 4».

Примітка. Систему ISOCAN можна запрограмувати на використання до 4 каналів дозування. Будьте
уважні та слідкуйте за тим, щоб була задана належна норма внесення для відповідного каналу
дозування.

Рисунок 4. Опція для налаштування
норми внесення по каналу

Рисунок 5. Попередження стосовно
максимальної швидкості руху вперед

Після натискання на кнопку
з’явиться екран попередження, що підтверджує нову
максимальну швидкість руху вперед. Тепер система ISOCAN буде автоматично підтримувати нову
задану норму внесення, незалежно від швидкості руху вперед (в межах максимальної швидкості
руху вперед). Натисніть
, щоб закрити цей екран.
Можна вручну перевизначити норму внесення для обраного каналу з кроком в 5 %. На «рис. 6»
показані кнопки, за допомогою яких можна збільшувати або зменшувати норму внесення. Це можна
робити максимум до плюс або мінус 50 % від значення запланованої норми внесення.
Примітка. Якщо необхідно збільшити або зменшити задану норму внесення більш ніж на 50 %,
рекомендується відкалібрувати дозатор, встановивши нове значення для 50 % норми внесення.

Рисунок 6. Кнопки для перевизначення вручну
Щоб повернутися до запланованої норми внесення, натисніть кнопку, як показано на «рис. 7».

Рисунок 7. Кнопка повернення до запланованої норми внесення
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ВАЖЛИВО!
Під час процедури калібрування стежте за належним розташуванням
захватів і тримайте руки на відстані від рухомих частин дозатора.

!

Перш ніж розпочати процедуру калібрування, переконайтеся
в тому, що на екрані ISOCAN була задана норма витрати насіння.

!

Виконайте калібрування, дотримуючись послідовності, наведеної нижче.

Крок 1.
Витягніть штифт та відкрийте дверцята люка,
розташовані в нижній частині коробки сопла
Вентурі.

Крок 2.
Вставте захвати, перевірте їх належне
розташування (див. рисунок), а потім вставте
на місце штифт.
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Крок 3.
Розмістіть під соплом Вентурі кошик або
відповідний контейнер, як показано на
рисунку.
1. Контейнер

!

ВАЖЛИВО!
Перш ніж розпочати процедуру калібрування, необхідно ретельно
продути дозатор. (Це разова операція). Натисніть і утримуйте кнопку
калібрування, поки не переконаєтеся, що дозатор заповнений.
Увесь матеріал зберіть у контейнер, а потім утилізуйте.

!

Крок 4.
Натисніть і утримуйте кнопку калібрування
протягом 3 секунд, а потім відпустіть.
Дайте дозатору вивільнити належну
кількість матеріалу та отримати точну вагу,
яку необхідно калібрувати.
Щоб зупинити дозатор, необхідно натиснути
та утримувати кнопку калібрування
протягом трьох секунд, а потім відпустити.
Примітка. Важливо натискати та
утримувати цю кнопку протягом трьох
секунд при кожному використанні,
оскільки таким чином можна запобігти
появі хибних запусків / зупинок, що
призводить до появи помилкових
показань.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — СІВАЛКА HYBRID — T6 І T8

41

F

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

!

ВАЖЛИВО!
ЗАПОРУКОЮ ТОЧНОГО КАЛІБРУВАННЯ Є ТОЧНІ ВАГИ.
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВАГИ ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ ТА
ПРАЦЮЮТЬ ТОЧНО І ПРАВИЛЬНО.

!

Крок 5.
Зважте певну кількість розподіленого насіння та запишіть отримане
значення.
Примітка. Переконайтеся, що
ваги належним чином установлені на нуль, або враховують вагу
кошика / контейнера. (Вагу тари).
Примітка. Записуючи значення
ваги переконайтеся в тому, що
десяткова кома розташована
належним чином.
Примітка. Переконайтеся в тому,
що на вагах виставлено правильне значення, наприклад кг, а не
фунти

Крок 6.
Поверніться в кабіну трактора, на
цій сторінці має бути екран ISOCAN.
Натисніть відповідну кнопку, щоб
вибрати потрібну одиницю виміру,
наприклад грам або кілограм.
Примітка. Перевірте, чи було
ваше замірювання на вагах зроблено в кілограмах або грамах
та чи збігається воно із записом
на екрані.
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Крок 7.
Введіть значення маси, яке відображується на вагах (крок 5).
Натисніть
Примітка. При введенні даних
про вагу ми рекомендуємо, по
можливості, використовувати
після десяткової коми усі 3 десяткові розряди. Якщо ваги
використовують тільки 2 десяткових розряди, цього буде
достатньо.

Крок 8.
Після натиснення кнопки «OK»
має з’явитися цей екран. На ньому
відображається похибка (у відсотках) між розрахованим та фактичним коефіцієнтом калібрування.
(кг/оберт) Натисніть кнопку «OK»,
калібрування сівалки завершено.
При першому калібруванні цей
відсоток може бути достатньо
великим. Саме тому вкрай важливо
виконувати процедуру калібрування машини щонайменше тричі.
Після завершення третьої процедури калібрування відсоток не має
перевищувати 1 %.

Крок 9.
Щоб досягти максимально точного
калібрування сівалки, необхідно
виконати кроки 4—8 ще 2–3 рази.
Після завершення процедури калібрування приберіть ваги, зніміть
захвати із сопла Вентурі, закрийте дверцята на соплі Вентурі та
установіть на місце штифт. (Після
завершення продувки дозатора
повторювати цю процедуру не
треба).
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ТОЧКИ ЗМАЩЕННЯ
Для всіх точок змащення необхідно використовувати 3-компонентне літієве мастило. Нижче
представлений перелік точок змащення для машини T6. Підшипники колеса слід змащувати кожні
50 годин, а всі інші підшипники— щодня.
1.
2.
3.

Циліндр вирівнювання тягової рами
(обидва кінця)
Шарнірні пальці тягової рами та
рами висівання
Осі дискових ножів / прикочуючих
катків

8

9

4.
5.
6.
7.

Шарнірні пальці механізму
складання крил (спереду)
Шарнірні пальці розміточної
штанги
Циліндри розміточної штанги
Опорні колеса

10

9

8.
9.

Циліндри регулювання глибини
Шарнірні пальці механізму складання крил (Ззаду)
10. Циліндри досходових маркерів

8

7

7

6

6

T6
5

5

4

4

3
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ТОЧКИ ЗМАЩЕННЯ
Для всіх точок змащення необхідно використовувати 3-компонентне літієве мастило. Нижче
представлений перелік точок змащення для машини T8. Підшипники колеса слід змащувати кожні
50 годин, а всі інші підшипники— щодня.
1. Циліндр вирівнювання тягової
рами (обидва кінця)
2. Шарнірні пальці тягової рами та
рами висівання
3. Осі дискових ножів /
прикочуючих катків

6

7

4. Шарнірні пальці механізму
складання крил (спереду)
5. Опорні колеса
6. Циліндри регулювання
глибини

8

7. Шарнірні пальці механізму
складання крил (Ззаду)
8. Циліндри досходових
маркерів

6

7

5

5

T8

4

3

4

2

1

2
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ЗАМІНА ЗНОШУВАНИХ ДЕТАЛЕЙ

!

ВАЖЛИВО!
ЯКЩО НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ РОБОТИ, КОЛИ СІВАЛКА
ЗНАХОДИТЬСЯ У ПIДНЯТОМУ СТАНІ, В ТАКОМУ ВИПАДКУ
НЕОБХІДНО УСТАНОВИТИ ПІД СІВАЛКОЮ НАДІЙНУ ОПОРУ,
ЯКА Б УБЕЗПЕЧИЛА ЇЇ ВІД ПАДІННЯ ПІД ДІЄЮ ВЛАСНОЇ ВАГИ.

!

ЗАМІНА ПЕРЕДНЬОГО ЗУБЦЯ
Для заміни переднього зубця необхідно зняти шплінт, витягнути штифт 19 мм, після цього зняти
зубець у зборі та замінити його на новий. Потім установіть на місце штифт і шплінт.

На новій сівалці сталь зубця виступає за межі вольфрамового покриття. Це необхідно для захисту
вольфрамового покриття при транспортуванні нових сівалок. Після використання, сівалку необхідно розмістити на дерев’яних щитах, щоб убезпечите вольфрамове покриття від пошкодження.
Особливо обережно сівалку слід опускати на тверду поверхню.

ЗАМІНА СОШНИКІВ

!

НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ОЧЕЙ ТА РУКАВИЧКИ

Зачепить з’ємник (входить у комплект сівалки) за верхню частину сошника, розміщеного на висівній
лапі. Втисніть штифт вниз, стукайте молотком по верхній частині, щоб зняти сошник. Тепер просто
вставте новий сошник в адаптер швидкодіючого ударного механізму та наносіть удари молотком,
поки стопорний штифт не стане на своє місце.
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РОБОТА В ПОЛІ

ЗАМІНА ЗНОШУВАНИХ ДЕТАЛЕЙ

ВАЖЛИВО!

!

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НАНОСИТИ УДАРИ
МОЛОТКОМ ПО КАРБІД-ВОЛЬФРАМОВИМ ПЛИТКАМ. ПРИ
РОБОТІ З КАРБІД-ВОЛЬФРАМОВИМИ ДЕТАЛЯМИ ОБОВ’ЯЗКОВО
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ ТА ЗАХИСНІ
ОКУЛЯРИ. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НАНОСИТИ
УДАРИ МОЛОТКОМ, ПРОБІЙНИКОМ АБО АНАЛОГІЧНИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ ПО СТОПОРНИХ ШТИФТАХ. ВНАСЛІДОК
ТАКИХ ДІЙ БУДЕ ПОШКОДЖЕНА ПРУЖИНА.

!

ЗАМІНА КОРПУСУ СОШНИКА
Для демонтажу корпусу сошника відкрутіть гайку, зніміть болт і дайте корпусу випасти з тримача.
Установіть новий корпус на тримач, вставте на місце болт і затягніть гайку.

Примітка. Використовуйте гайковий ключ 9/16"
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РОБОТА В ПОЛІ

ТИСК У ШИНАХ
Опорні колеса сівалки Hybrid рекомендується накачувати до тиску 25 фунтів на кв. дюйм (1,66 бар),
транспортні колеса — до 35 фунтів на кв. дюйм (2,3 бар), передні рівняльні колеса (якщо встановлені) — до 25 фунтів на кв. дюйм (1,66 бар).
35 фунтів
на кв. дюйм
(2,3 бар)
25 фунтів
на кв. дюйм
(1,66 бар)

35 фунтів
на кв. дюйм
(2,3 бар)

25 фунтів
на кв. дюйм
(1,66 бар)

25 фунтів
на кв. дюйм
(1,66 бар)

25 фунтів
на кв. дюйм
(1,66 бар)
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ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

H

ЗБЕРІГАННЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

!

ВАЖЛИВО!
ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТРИВАЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ СІВАЛКИ,
ВКРАЙ ВАЖЛИВО ВЖИТИ ВІДПОВІДНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ПРИ ЇЇ ЗБЕРІГАННІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД.

!

1. Приберіть всі залишки насіння та добрива з дозатора і бункера сівалки. (Дверцята люка слід
залишити відкритими, а дозатор повернути таким чином, щоб забезпечити максимальний проріз та
убезпечити ролик від пошкодження паразитами).
2. Ретельно вимийте машину. (За виключенням електричного блоку управління)
3. Нанесіть мастило на всі точки змащування. (Точки змащення вказані на стор. 44–45)
4. Оптимальний варіант зберігання сівалки — всередині приміщення.

1.

2.

3.
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КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ
ГАРАНТІЇ
Гарантійна підтримка продукції компанії Claydon триває протягом 12 місяців від дати збірки.
Отримуйте оновлені дані по Вашій машині, включно з оновленнями системи безпеки.
Завантажте свої документи
Отримайте підтримку
Для активації гарантії компанії Claydon необхідно заповнити цю сторінку, а також
контрольний гарантійний перелік і форму відповідності, та повернути їх за адресою:
Департамент технічного обслуговування
Claydon Yield-O-Meter Ltd
Bunters Road,
Wickhambrook,
Newmarket,
Suffolk,
CB8 8XY
Також можна відправити заповнені документи електронною поштою за адресою: Service@
claydondrill.com
П.І.Б. КЛІЄНТА:
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
СЕРІЙНИЙ НОМЕР
МАШИНИ:
ДАТА ПОЧАТКУ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
АДРЕСА:
РЕГІОН (ОКРУГ):

КРАЇНА:

ПОШТОВИЙ ІНДЕКС:

ПЕРЕВІРТЕ НАСТУПНЕ

• Машину вимито після доставки, дорожню сіль видалено.
• Перед початком експлуатації сівалки під’єднана самоточна зворотна магістраль
гідравлічної системи.

НАДАЙТЕ КОПІЮ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВАШОЇ
МАШИНИ. В ІНШОМУ ВИПАДКУ ВСІ ГАРАНТIЙНІ ПРЕТЕНЗІЇ БУДУТЬ ВІДХИЛЕНІ.
ПІДПИС КЛІЄНТА:

ДАТА:

КОНТРОЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ
ПЕРЕЛІК ВВОДУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ТА ФОРМА ВІДПОВІДНОСТІ
Гарантійна підтримка продукції компанії Claydon триває протягом 12 місяців від дати збірки.
Щоб активувати гарантійну підтримку нової машини Claydon, при її введенні в експлуатацію необхідно
заповнити цю форму разом із карткою реєстрації гарантії. Дилери зобов’язані переконатися в тому, що картка
реєстрації гарантії належним чином заповнена та підписана кінцевим користувачем і відправлена в компанію
Claydon. У разі відсутності дилера клієнти зобов’язані повернути цю форму за наступною адресою.
Департамент технічного обслуговування, Claydon Yield-O-Meter Ltd, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket,
Suffolk, CB8 8XY. Також можна відправити заповнені документи електронною поштою за адресою:
Service@claydondrill.com
НАЗВА ДИЛЕРА-ПОСТАЧАЛЬНИКА
П.І.Б. КЛІЄНТА

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР МАШИНИ

ДАТА ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДД/ММ/РРРР

АДРЕСА
РЕГІОН (ОКРУГ)

КРАЇНА

ПОШТОВИЙ ІНДЕКС
ВІДМІТКА ПРО
ВИКОНАННЯ

ЗАВДАННЯ
Клієнт (та оператор машини) отримали посібник з експлуатації та прочитали його.
Клієнт знає про всі транспортні фіксатори, які установлені на машині, а також знає, яким чином їх правильно використовувати.
Трактор клієнта оснащений 1-дюймовою «самоточною зворотною магістраллю» для під’єднання зворотних магістралей
гідравлічного двигуна. Швидкість вентилятора відрегульована належним чином.
Клієнт установив кабель електроживлення сівалки (червоний та чорний кабелі), який необхідно підключити напряму до
акумулятора.
Клієнт знає належний порядок встановлення на машину розміточних штанг та регулювання зубців маркерів.
Клієнт знає належний поряд заміни голівки сошника та корпусу сошника.
Клієнт знає порядок регулювання дозатора (дозаторів), встановленого на машині, та вміє виконувати його налаштування
відповідно до вимог інструкцій.
Клієнт знає процедури заповнення та спорожнення бункера.
Клієнт знає систему управління сівалки: Artemis / Vari-Speed / Wizard.
Клієнт знає процедуру калібрування машини та всіх інших засобів для внесення матеріалів, які встановлені на машині.
Клієнт знає процедуру вирівнювання машини (спереду та ззаду).
Клієнт знає процедуру вирівнювання машини (зліва та справа).
Клієнт знає процедуру перевірки глибини загортання насіння та вміє виконувати необхідні процедури регулювання.
Клієнт знає процедуру встановлення та регулювання заднього робочого бруса (брусів).
Клієнт знає процедуру регулювання та налаштування досходових маркерів (якщо встановлені)
Клієнт знає всі точки змащення / технічного обслуговування машини.

Я ...................................................................................... (П.І.Б. Представника),
дію від імені ............................................................................................................
(Назва дилера) ввів у експлуатацію вищезгадану машину в міру
своїх можливостей та, як мінімум, виконав усі пункти цієї
перевірки.

Я ................................................................... (П.І.Б. кінцевого користувача)
прийняв введення моєї машини в експлуатацію від
кваліфікованого представника компанії Claydon і задоволений
компетентністю представника та рівнем обслуговування, який я
отримав. На підставі відомої мені інформації, всі дані, викладені
в цій формі, є вірними.

Підпис.......................................................................

Підпис.......................................................................

Дата

ДД

ММ

РРРР

Дата

ДД

ММ

РРРР

CLAYDON YIELD-O-METER LTD

BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY
ТЕЛ.: +44 (0)1440 820 327
ЕЛ. ПОШТА: info@claydondrill.com

www.claydondrill.com

