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Загальна інформація 

 

Всі права захищені, особливо права на копіювання та розповсюдження. Жодна частина цього документу 
не може бути відтворена у будь-який формі або будь-яким чином, електронним або механічним, 
включаючи ксерокопіювання, без чіткого письмового дозволу компанії FAST AG Solutions. 

 
Дані щодо деталей у цьому каталозі стосуються компонентів, що були встановлені під час виробництва 
виробу на основі найбільш повної наявної інформації. Модифікації, що були виконані після первісної 
поставки, не включені. Завжди перевіряйте необхідні деталі та колір у FAST AG Solutions за телефоном 
1-800-772-9279. 

 
У разі виникнення питань звертайтеся, будь ласка, до вашого дилера або до нашого відділу запчастин та 
сервісного обслуговування. 
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Обмежена 
гарантія 

 
FAST AG Solutions гарантує покупцю, що новий агрегат позбавлений будь-яких дефектів з точки зору 
якості матеріалу та виготовлення. 

 
Ця гарантія діє щодо будь-якого нового обладнання, що не перероблювалося, не змінювалося, не 
ремонтувалося та не оброблялося, починаючи з його доставки покупцю, окрім FAST AG Solutions або 
його авторизованими дилерами чи робітниками, та не стосується аксесуарів, навісного обладнання, 
інструментів або деталей, що були продані або експлуатувалися з новим агрегатом, якщо вони не 
були вироблені FAST AG Solutions. 

 
FAST AG Solutions несе відповідальність виключно за дефекти з точки зору якості матеріалу та 
виготовлення, пов’язані з неякісним матеріалом або поганою якістю виготовлення, що може бути 
доведено покупцем, та конкретно виключає відповідальність за ремонт, що виникає в результаті 
звичайного зносу нового агрегату або будь-яким іншим чином без обмеження загального характеру 
вищезазначеного, виключаючи застосування або встановлення деталей, які були виконані не 
відповідно до посібника з експлуатації FAST AG Solutions, технічних характеристик або надрукованих 
інструкцій. 

 
Письмове повідомлення повинно бути надіслане рекомендованим листом до FAST AG Solutions 
протягом семи (7) днів після того, як буде виявлений дефект або виникне потреба у ремонті, на 
наступну адресу: 

 
FAST AG Solutions 

4130 Commerce Boulevard 

Windom, MN 56101 

 
Ця гарантія спливає через 1 (один) рік з дати поставки нового агрегату. 

 
Якщо ці умови виконані, FAST AG Solutions за свій рахунок та на свій вибір відремонтує або замінить 
будь-яку дефектну деталь за умови, що покупець несе відповідальність за усі понесені витрати в 
результаті ремонту, трудовитрат, транспортування деталей та будь-якої іншої роботи, якщо тільки 
FAST AG Solutions не затвердила такі витрати заздалегідь. 

 
Гарантія не поширюється на будь-які ремонти, зміни, переробки або заміни, що були виконані на 
новому обладнанні не компанією FAST AG Solutions, її авторизованими дилерами, чи робітниками. 

 
Ця гарантія поширюється виключно на первісного власника нового 

обладнання. Гумові деталі (включаючи шини, шланги, ізоляційні шайби) 

не підпадають під гарантію. 

Ця гарантія обмежується визначеними тут умовами та замінює будь-які інші гарантії, як прямо 
виражені, так і ті, що маються на увазі, без обмеження загального характеру вищезазначеного, за 
виключенням усіх гарантій, прямо виражених або таких, що маються на увазі, чи умов, передбачених 
законом або інших, стосовно якості нового обладнання та придатності для будь-якої цілі. FAST AG 
Solutions не несе відповідальності за випадкові або непрямі пошкодження. 

 
Ця Машина для внесення добрив підлягає конструктивним змінам, та FAST AG Solutions виключно на 
свій вибір модифікує або замінює компоненти на агрегатах, що були продані раніше. 

 
 

За відсутністю реєстрації гарантія не має сили. 
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МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ 
FAST AG SOLUTIONS 

Реєстраційний бланк гарантійного зобов’язання і протокол перевірки 
 

Реєстраційний бланк гарантійного зобов’язання 

Цей бланк повинен бути заповнений дилером і підписаний дилером і замовником на момент поставки. 
 

ПІБ замовника  

Адреса  

Місто  Країна  Поштовий 
індекс 

 

Телефон  
 

ПІБ дилера  

Адреса  

Місто  Країна  Поштовий 
індекс 

 

 
Модель машини 
для внесення рідких 
добрив

 
Заводський номер  
Дата постачання  

 
ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ДИЛЕРА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

 

o Усі кріпильні деталі надійно закріплені   
o Колісні болти затягнуті                                            
o Гідравлічні шланги і фітинги вільно 

обертаються і щільно з’єднані   
o Шланги і фітинги ліній подачі добрив вільно 

обертаються і щільно з’єднані               
o Привід коліс вільно обертається       
o Змастити машину  
o Перевірити тиск в шинах 
o Горизонтальність рами та відкидних секцій 
o Функції моніторів та органів управління   
o Електричні дроти і кабелі під’єднані                     

o Запобіжний ланцюг установлено  
o Усі захисні огороджувальні пристрої 

установлені 
o Усі попереджувальні знаки установлені 
o Відбивачі, знак тихохідного                     

транспортного засобу і транспортні вогні 
чисті 

o Переглянути вказівки з роботи і і техніки 
безпеки 

 
 

 

 
 

Я надав покупцю детальні інструкції щодо описаного вище обладнання, які містять зміст інструкції 
оператора, догляд за обладнанням, налаштування, способи безпечної роботи і відповідні гарантійні 
зобов’язання. 

 
Дата________________  

Підпис представника дилера________________________  

 

Я отримав зазначене вище обладнання і інструкцію оператора і був детально проінструктований щодо 
догляду, налаштування, способів безпечної роботи і відповідних зобов’язань на обладнання. 

 
Дата___________________  

Підпис власника_____________________________________  
 

Білий - FAST AG Solutions, 

Жовтий - дилер 

Рожевий — замовник 
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Розташування заводського 
номера 

 

Якщо ви замовляєте запасні деталі чи послугу або 
надсилаєте запит на іншу інформацію, завжди 
вказуйте своєму дилеру заводський номер вашої 
машини для внесення рідких добрив FAST AG 
Solutions. 

 
Заводський номер вибитий на рамі, як показано на 
малюнку. Запишіть цей номер у такому місці, де до 
нього буде легкий доступ. 

 

 

 
 
 

Модель номер _____________________________ 

 

 

Заводський номер машини для внесення рідких 
добрив_________________________________________ 

 

1. Вступ 

 
Дякуємо за те, що ви придбали машину для 
внесення рідких добрив виробництва FAST AG 
Solutions, яка доповнить вашу роботу. Це 
обладнання було розроблене і виготовлене з 
метою задоволення усіх потреб вибагливого 
покупця з ефективного внесення рідких добрив. 

 
Для безпечної, ефективної і безперебійної роботи 
вашої машини для внесення рідких добрив FAST 
AG Solutions необхідно уважно вивчити 
інформацію з техніки безпеки, експлуатації, 
технічного обслуговування і пошуку та усунення 
несправностей, яка міститься в цій інструкції для 
оператора. 

 
Ця інструкція розповсюджується на машини для 
внесення рідких добрив серії 8300, створені FAST 
AG Solutions. Для пошуку конкретної інформації 
використовуйте зміст інструкції як покажчик. 

 
Тримайте цю інструкцію під рукою, щоб можна 
було легко переглянути її та передати її новому 
оператору чи власнику. Якщо вам буде необхідна 
допомога чи інформація, звертайтесь до дилера 
чи дистриб’ютора FAST AG Solutions. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ ОПЕРАТОРА — 

напрямки вліво, вправо, вперед, назад, які 
використовуються в цій інструкції, визначаються з 
сидіння тракториста, який дивиться в напрямку 
руху. 

 
Якщо після прочитання цієї інструкції у вас 
залишились запитання, вам потрібні додаткові 
примірники інструкції або вона пошкодилась, 
зверніться до свого дилера або до 

 
Fast AG Solutions 

4130 Commerce Boulevard 

Windom, MN 56101 

(телефон) 507-427-3861 

(ФАКС) 507-427-3030 
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   2. Техніка безпеки. 
 
ВИ несете відповідальність за БЕЗПЕЧНУ 

експлуатацію та технічне обслуговування вашої 
машини для внесення рідких добрив FAST AG 
Solutions. Будь-яка особа, яка буде працювати на 
машині для внесення рідких добрив, виконувати 
операції з її технічного обслуговування чи 
працювати поряд з машиною, повинна вивчити 
відповідні процедури експлуатації та технічного 
обслуговування машини і ПРАВИЛА ТЕХНІКИ 
БЕЗПЕКИ, які містяться в цій інструкції. Ця 
інструкція містить покрокові дії протягом вашого 
робочого дня і описи належних заходів з техніки 
безпеки, яких слід дотримуватись під час роботи з 
машиною. 

 
Пам’ятайте про те, що саме ВИ є ключовим 
фактором безпечної роботи машини. Належні 
заходи з техніки безпеки забезпечать захист не 
тільки для вас, але й людей навколо вас. Зробіть 
ці заходи робочим елементом вашої програми 
забезпечення безпеки. Переконайтесь в тому, що 
БУДЬ-ЯКА ОСОБА, що працює на цьому 
обладнанні, знайома з рекомендованими 
процедурами експлуатації та технічного 
обслуговування і дотримується усіх правил техніки 
безпеки. Переважній більшості нещасних випадків 
можна запобігти. Не піддавайте себе ризику 
травмування чи смерті, ігноруючи заходи з техніки 
безпеки. 

 
У відповідності до закону про техніку безпеки та 
гігієну праці 1928.57, власник машини повинен 
надати оператору чи працівникам інструкції з 

роботи перед тим, як дозволити їм працювати з 
машиною, і принаймні щорічно після цього. 

 
Найголовнішим засобом безпеки у роботі на цьому 
обладнанні є ОПЕРАТОР, який перебуває у 
безпеці. Він несе відповідальність за вивчення і 
дотримання ВСІХ вказівок з техніки безпеки і 
експлуатації, які містяться в цій інструкції. Можна 
уникнути усіх нещасних випадків. 

 
Особа, яка не прочитала і не зрозуміла усіх 
вказівок з експлуатації та техніки безпеки, не має 
належної кваліфікації для роботи на цій машині. 
Не навчений оператор наражає себе і осіб, які 
знаходяться поблизу, на ризик серйозного 
травмування чи навіть смерті. 

 
Забороняється вносити будь-які зміни в це 
обладнання. Несанкціоноване внесення змін в 
обладнання може негативно вплинути на 
функціонування та/або безпеку обладнання, що 
вплине на тривалість його служби. 

 
Думайте про БЕЗПЕКУ! Працюйте БЕЗПЕЧНО! 

   2.1 Попереджувальний 
знак і сигнальні слова  

Цей знак означає УВАГА! 
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! ВАША 
БЕЗПЕКА ПІД ЗАГРОЗОЮ! 

Рівень ризику відображається наступними 
сигнальними словами: 

 

   НЕБЕЗПЕКА 

 
НЕБЕЗПЕКА — вказує на 
загрозливу ситуацію, яка, якщо її 
не усунути, ПРИЗВЕДЕ ДО смерті 
або серйозної травми. 

 

   ОБЕРЕЖНО 

 
ОБЕРЕЖНО — вказує на 
загрозливу ситуацію, яка, якщо її 
не усунути, може призвести до 
смерті або серйозної травми. 

 

   УВАГА 

 
УВАГА — вказує на загрозливу 
ситуацію, яка, якщо її не усунути, 
може призвести до легких травм 
або травм середньої тяжкості. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — вказує на 
ситуацію, яка може призвести до 
пошкодження обладнання та іншого 
майна. 
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   2.2 Загальні правила безпеки 

1. Перш ніж почати 
експлуатувати, виконувати 
технічне обслуговування чи 
налаштування обладнання, 
уважно вивчіть цю інструкцію 
для оператора та всі 
попереджувальні знаки. 

2. Працювати на цій машині 
дозволяється тільки належним чином 
навченим і кваліфікованим особам. 
Ненавчений оператор не має належної 
кваліфікації для роботи на цій машині. 

 
3. В машині завжди повинна 
знаходитись аптечка для 
надання першої допомоги, 
а оператор повинен уміти 
нею користуватись. 
4. В машині завжди повинен 

знаходитись вогнегасник, а оператор повинен 
уміти ним користуватись. 

5. На машині не дозволяється їздити стороннім 
особам. 

6. Одягайте належні засоби індивідуального 
захисту, які зазначені в паспорті безпеки 
хімічної речовини чи добрива. 

 
7. Перш ніж виконати обслуговування, 

налаштування, ремонт чи від’єднання 
машини, опустіть машину на землю, 
перемістіть усі органи керування в 
нейтральне положення, вимкніть двигун, 
установіть ручне гальмо, витягніть ключ 
запалювання і почекайте, поки зупиняться усі 
рухомі частини. 

8. Перед початком робіт уважно вивчіть усі 
попередження, інструкції та процедури, 
надані виробниками хімічних речовин, і 
ретельно їх дотримуйтесь. 

9. Перед роботою з сільськогосподарськими 
хімікатами наклейте на своїй машині номер 
телефону екстреного зв’язку з 
токсикологічним центром вашого регіону. 

Коли будете звертатись за медичною допомогою, 
візьміть з собою бирку ємності з хімікатом. 

10. Увесь персонал необхідно щорічно 
перевіряти на знання правил техніки 
безпеки і пов’язаних з нею питань. 

   2.3 Правила безпечної роботи  

1. Перш ніж почати роботу, уважно вивчіть цю 
інструкцію для оператора та всі 
попереджувальні знаки. 

2. Перш ніж виконати обслуговування, 
налаштування, ремонт чи від’єднання машини, 
опустіть машину на землю, перемістіть усі 
органи керування в нейтральне положення, 
вимкніть двигун, установіть ручне гальмо, 
витягніть ключ запалювання і почекайте, поки 
зупиняться усі рухомі частини. 

3. Перед початком роботи на машині установіть 
на ній і закріпіть усі захисні огороджувальні 
пристрої та щитки. 

4. Руки, ноги, волосся та одяг не повинні 
знаходитись поблизу деталей, які рухаються 
і/або обертаються. 

5. Не дозволяйте їздити на машині та тракторі 
стороннім особам під час роботи чи 
транспортування. 

6. Звільніть робочу ділянку від усіх сторонніх осіб, 
в першу чергу від дітей, перед початком роботи 
чи перед заливанням хімікатів або добрива. 

7. Перед початком робіт уважно вивчіть усі 
попередження, інструкції та процедури, надані 
виробниками хімічних речовин та добрив, і 
ретельно їх дотримуйтесь. 

8. Забороняється вдихати, ковтати чи 
доторкатись до хімікатів та добрив. Завжди 
одягайте засоби індивідуального захисту і 
дотримуйтесь процедур безпечного 
поводження з хімікатами. 

9. Не стійте поблизу секцій, коли вони 
розкладаються та складаються. І не 
дозволяйте іншим стояти біля них. 

10. Перед транспортуванням очистіть відбивачі, 
знак тихохідного транспортного засобу, фари і 
сигнальні вогні. 

11. Надійно прикріпіть машину до зчіпного 
пристрою, використовуючи загартований 
палець з фіксатором та запобіжний ланцюг. 

12. Не перевищуйте швидкість безпечного 
транспортування. 

13. Під час транспортування на тракторі та машині 
повинні бути проблискові маячки. 

14. Під час складання та розкладання секцій і 
транспортування машина не повинна 
знаходитись під повітряною лінією 
електропередач. 

15. Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 
переконайтеся, що всі компоненти щільно 
з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 
хорошому стані. 

16. Перечитуйте щорічно правила техніки безпеки. 
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   2.4 Правила безпечного 
технічного обслуговування  

1. Перед роботою чи технічним 
обслуговуванням машини прочитайте ще 
раз цю інструкцію для оператора та усі її 
пункти, пов’язані з технікою безпеки. 

2. Перш ніж виконати обслуговування, 
налаштування, ремонт чи від’єднання 
машини, опустіть машину на землю, 
перемістіть усі органи керування в 
нейтральне положення, вимкніть двигун, 
установіть ручне гальмо, витягніть ключ 
запалювання і почекайте, поки зупиняться усі 
рухомі частини. 

3. Дотримуйтесь належних методів виконання 
робіт: 

 
4. Підтримуйте зону обслуговування в чистому і 

сухому стані. 
5. Переконайтеся, що всі електричні розетки 

та інструменти належним чином заземлені. 
6. Для виконання робіт використовуйте належне 

освітлення в межах досяжності. 
7. Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 

переконайтеся, що всі компоненти щільно 
з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 
хорошому стані. 

8. Перш ніж виконувати роботи з технічного 
обслуговування машини чи від’єднати її від 
трактора, необхідно скинути тиск в 
гідравлічному контурі. 

9. Руки, ноги, одяг і волосся не повинні 
знаходитись поблизу деталей, які рухаються 
і/або обертаються. 

10. Звільніть робочу ділянку від усіх сторонніх 
осіб, в першу чергу від дітей, перед 
виконанням будь-якого технічного 
обслуговування, ремонту, налаштування чи 
перед заливанням хімікатів або добрива. 

11. Перед роботою під машиною чи перед 
заміною шин установіть під її рамою належні 
стійки та блоки. 

12. Після виконання технічного обслуговування 
перевірте, щоб усі захисні огороджувальні 
пристрої були належним чином закріплені на 
своїх місцях. 

13. Для виконання робіт використовуйте 
інструменти, домкрати та підйомні 
механізми належної вантажопідйомності. 

   2.5 Правила безпеки у роботі з 
гідравлічною системою  

1. Перед від’єднанням машини від трактора 
установіть усі органи керування гідравлічною 
системою в тракторі в нейтральне 
положення. 

2. Перевіряйте, щоб усі компоненти 
гідравлічної системи знаходились в 
належному стані і були чистими. 

3. Виконуйте заміну усіх зношених, 
розірваних, обідраних, сплющених та 
зігнутих шлангів. 

4. Не намагайтесь виконати імпровізований 
ремонт гідравлічних ліній, фітингів чи шлангів 
за допомогою липкої стрічки, затискачів та 
цементу. 

5. Гідравлічна система працює під дуже високим 
тиском. В якийсь момент результат такого 
ремонту може бути зруйновано, в результаті 
чого виникне небезпечна ситуація. 

 
6. Рідини під тиском можуть 

поранити шкіру. Гідравлічні 
шланги можуть виходити з 
ладу внаслідок старіння, 
пошкодження чи дії тиску. 

 
7. Не шукайте витоки в 

гідравлічній системі без 
використання засобів 
захисту тіла та обличчя. 
Маленький, майже 
непримітний витік може 
потрапити під шкіру, 
внаслідок чого виникне 
необхідність в 
невідкладній медичній 
допомозі. Для виявлення 
витоків рідини 
використовуйте дерев’яні 
деталі чи картон, але 
ніколи не робіть це просто 
руками. 

 
8. У випадку травмування концентрованою 

гідравлічною 

рідиною під тиском одразу зверніться по 
медичну допомогу. Якщо гідравлічна рідина 
проникне під поверхню шкіри, може 
розвинутись важка інфекція чи токсична 
реакція. 

9. Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 
переконайтеся, що всі компоненти щільно 
з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 
хорошому стані. 
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   2.6 Правила безпечного 
транспортування 

1. Уважно вивчіть УСЮ інформацію в цій 
інструкції оператора, яка відноситься до 
процедур і ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ роботи 
машини в полі і на дорозі. 

 
2. Проконсультуйтесь з місцевими органами 

влади з питання транспортування машини на 
дорогах загального користування. 
Дотримуйтесь положень усіх відповідних 
законів і нормативних документів. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Запобігайте пошкодженню 
обладнання 

 

Перед транспортуванням 
машини по дорозі 
переконайтеся, що її 
головний бак пустий. 

 

3. Завжди переміщуйтесь по дорозі з безпечною 
швидкістю. Будьте уважні на поворотах і під 
час зустрічі з іншими транспортними 
засобами. 

 
4. Переконайтеся, що знак тихохідного 

транспортного засобу та всі транспортні вогні 
та відбивачі, які вимагаються місцевими 
дорожно-транспортними відомствами, були на 
своєму місці, були чистими і їх можна було 
добре бачити з транспортних засобів в обох 
напрямках руху. 

 
5. Особливо небезпечними є світанок і 

сутінки, і ми рекомендуємо в цей час 
використовувати машини супроводу. 

 
6. Переконайтеся, що машина належним чином 

з’єднана з буксирним транспортним засобом, 
а палець вставлений в тягову штангу з 
фіксатором. Рама машини і буксирний 
транспортний засіб завжди повинні бути 
з’єднані запобіжним ланцюгом. 

 
7. Дотримуйтесь крайньої правої смуги руху і 

давайте дорогу більш швидким транспортним 
засобам. Їдьте по узбіччю дороги, якщо це 
дозволено законом. 

 
8. Не перевищуйте швидкість 20 миль/год (32 

км/год). Зменшуйте швидкість на поганих 
дорогах і покриттях. 

 

9. Під час транспортування машини завжди 
встановлюйте на тракторі проблискові 
маяки, якщо це не заборонено законом. 

 
10. Під час транспортування машина не повинна 

знаходитись під повітряною лінією 
електропередач. Смертельне ураження 
електричним струмом може статись навіть 
без прямого контакту з мережею. 

 
11. Перш ніж виконати обслуговування, 

налаштування, ремонт чи від’єднання машини, 
опустіть машину на землю, перемістіть усі 
органи керування в нейтральне положення, 
вимкніть двигун, установіть ручне гальмо, 
витягніть ключ запалювання і почекайте, поки 
зупиняться усі рухомі частини. 

 
12. Перед початком робіт уважно вивчіть усі 

попередження, інструкції та процедури, надані 
виробниками хімічних речовин, і ретельно їх 
дотримуйтесь. 

 
13. Перед роботою з сільськогосподарськими 

хімікатами наклейте на своїй машині номер 
телефону екстреного зв’язку з 
токсикологічним центром вашого регіону. 

 
14. Коли будете звертатись за медичною 

допомогою, візьміть з собою бирку ємності з 
хімікатом. 

 
15. Увесь персонал необхідно щорічно 

перевіряти на знання правил техніки 
безпеки і пов’язаних з нею питань. 
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    2.7 Правила безпечного 
зберігання  

1. Зберігайте машину на ділянці, яка 
знаходиться на віддалі від місць, де 
відбувається діяльність людей. 

 
2. Не дозволяйте дітям гратись на машині чи 

поблизу машини, яка знаходиться на 
зберіганні. 

 
 
 
 
 
 

   2.8 Безпечна експлуатація  
шин 

1. Неналежне виконання процедур монтажу шин 
на колесі чи на ободі може призвести до 
вибуху шини, що може мати наслідком 
серйозне травмування чи навіть смерть. 

 
2. Не намагайтесь встановити шину без 

належного інструменту і досвіду виконання 
такої роботи. 

 
3. Для виконання технічного обслуговування 

шин звертайтесь до кваліфікованого дилера 
шин чи в сервісний центр. 

   2.9 Попереджувальні  знаки  

1. Попереджувальні знаки завжди повинні бути 
чистими і розбірливо написаними. 

 
2. Замініть попереджувальні знаки, якщо 

вони загубились чи стали нерозбірливими. 
 

3. Замінні деталі, які відображали 
попереджувальний знак, повинні також 
відображати поточний знак. 

 
4. Попереджувальні знаки можна замовити у 

нашого дистриб’ютора чи на заводі. 
 

5. Як установити попереджувальні знаки: 
• Переконайтеся, що місце, на якому буде 

встановлено попереджувальний знак, 
чисте і сухе. 

 
• Переконайтеся, що температура повітря вище 

50 °F (10 °C). 

 
• Перш ніж зняти захисну підкладку, 

визначте точне положення, в якому буде 
знаходитись попереджувальний знак. 

 
• Відділіть найменшу частину захисної 

підкладки. 
 

• Вирівняйте положення знака на вибраному 
місці і акуратно натисніть на вибрану 
найменшу частину з липкою зворотною 
стороною. 

 
• Повільно відділіть частину захисної 

підкладки, що залишилась, і акуратно 
розгладьте знак там, де він буде наклеєний. 

 
• Невеликі повітряні бульбашки можна 

проколоти шпилькою і розгладити частиною 
захисної підкладки. 
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2.10 Підписна форма  
 

FAST AG Solutions дотримується загальних правил з техніки безпеки, визначених Американським 
товариством інженерів сільського господарства (ASAE) і Управлінням з техніки безпеки і гігієни праці 
(OSHA). Усі особи, які будуть працювати на машині для внесення рідких добрив FAST AG Solutions і/або 
виконувати операції з її технічного обслуговування, повинні вивчити УСЮ інформацію з техніки безпеки, 
експлуатації і технічного обслуговування машини, яка містяться в цій інструкції. 

 
Не працюйте самі і не дозволяйте працювати іншим на цьому обладнанні, якщо така інформація не була 
вивчена. Кожного року перед початком сезону переглядайте інформацію. 

 
Підписний лист передбачений для ведення обліку, з якого буде видно, що усі особи, які працюватимуть 
на цьому обладнанні, прочитали і засвоїли інформацію, яка міститься в інструкції оператора, і були 
проінструктовані щодо роботи на цьому обладнанні. 

 
Підписна форма. 

 

ДАТА ПІДПИС НАЙМАНОГО 
ПРАЦІВНИКА 

ПІДПИС НАЙМАЧА 
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2.11 Місця розміщення попереджувальних знаків  
 

На наведених нижче малюнках показані 
попереджувальні знаки і місця їх розміщення на 
машині. Ознайомтесь з попереджувальними 
знаками, типом попередження і місцем або з 
конкретною функцією, яка пов’язана з цим місцем, 
що вимагає ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ. 
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3. Робота 

Перш ніж почати роботу, уважно вивчіть цю 
інструкцію для оператора та всі попереджувальні 
знаки. 

 
    Перш ніж виконати обслуговування, 

налаштування, ремонт чи від’єднання 
машини, опустіть машину на землю, 
перемістіть усі органи керування в 
нейтральне положення, вимкніть двигун, 
установіть ручне гальмо, витягніть ключ 
запалювання і почекайте, поки зупиняться 
усі частини, що рухаються. 

 
   Перед початком роботи на машині 

установіть на ній і закріпіть усі захисні 
огороджувальні пристрої та щитки. 

 

   Руки, ноги, волосся та одяг не повинні 
знаходитись поблизу деталей, які рухаються 
і/або обертаються. 

 

   Не дозволяйте стороннім особам 
знаходитися на машині чи тракторі  під час 
роботи чи транспортування. 

 

   Звільніть робочу ділянку від усіх сторонніх 
осіб, в першу чергу від дітей, перед 
початком роботи чи перед заливанням 
хімікатів або добрива. 

 

   Перед початком робіт уважно вивчіть усі 
попередження, інструкції та процедури, 
надані виробниками хімічних речовин та 
добрив, і ретельно їх дотримуйтесь. 

 

   Забороняється вдихати, ковтати чи 
доторкатись до хімікатів та добрив. Завжди 
одягайте засоби індивідуального захисту і 
дотримуйтесь процедур безпечного 
поводження з хімікатами. 

 
   Не стійте поблизу бокових секцій, коли вони 

розкладаються чи складаються. І не 
дозволяйте іншим стояти біля них. 

 

   Перед транспортуванням очистіть 
світловідбивачі, знак тихохідного 

транспортного засобу, фари і сигнальні вогні. 

 
   Надійно прикріпіть машину до буксувальної 

машини, використовуючи загартований 
палець з фіксатором та запобіжний ланцюг. 

 
   Не перевищуйте швидкість безпечного 

транспортування. 

 
   Під час транспортування на тракторі повинен 

бути встановлений проблисковий маячок. 

   Під час складання та розкладання бокових 
секцій і транспортування машина не 
повинна знаходитись під повітряною лінією 
електропередач. 

 

   Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 
переконайтеся, що всі компоненти щільно 
з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 
хорошому стані. 

 
   Перед початком роботи на машині 

прочитайте ще раз правила техніки безпеки. 
 
3.1 Новий оператор чи власник  
Машина для внесення рідких добрив FAST AG 
Solutions розроблена для дозування і внесення в 
необхідне місце рідких хімікатів і добрив. 

 
Власник чи оператор цієї машини несе 
відповідальність за прочитання цієї інструкції і за 
навчання усіх інших операторів перед тим, як вони 
почнуть працювати на машині. Ретельно 
дотримуйтесь усіх правил техніки безпеки. Про 
безпеку повинні турбуватись усі. Завдяки 
дотриманню рекомендованих процедур 
забезпечуються безпечні умови роботи для 
оператора і безпечне середовище навколо робочої 
ділянки для інших осіб. Ненавчені оператори не 
мають належної кваліфікації для роботи на цій 
машині. 

 
Ця машина містить багато функцій, які були 
запропоновані такими ж, як ви, клієнтами. Уважно 
прочитайте цю інструкцію, щоб дізнатись, як 
безпечно працювати на машині і як установити в 
ній режим максимально ефективної роботи на 
полі. За умови виконання вказівок з роботи і 
програми належного технічного обслуговування 
ваша машина буде безперебійно працювати довгі 
роки. 



Машина для внесення рідких добрив 8300 18 FAST AG Solutions 
 

3.2 Компоненти машини 

 

Машина для внесення рідких добрив FAST AG Solutions має дозувальний насос з гідравлічним приводом 
для переміщення рідких хімікатів чи добрива в розподільні лінії на раму для навішування робочих органів. 
Сошники прорізають ґрунт для внесення рідини. Форсунки, закріплені на робочій балці, вприскують рідину 
в ґрунт. 

 

 
A - Копіювальне колесо  
B - Зовнішня секція 

C - Регулятор витрати  
D - Бак 

E - Сошник F - Форсунка 

G - Зчіпка 

H - Шланг з рідиною I -  Внутрішня секція 

J - Центральна рама K - Бак для промивання 

L - Насос 
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3.3 Початок роботи 

Виконайте наступні дії на новій машині: 

Через 1 годину роботи: 
1. Затягніть усі колісні болти з моментом

затягування 265 фунт-футів.
2. Затягніть усі інші кріпильні деталі з

необхідним моментом затягування.
3. Переконайтеся, що хімічні та гідравлічні лінії

не перетиснуті чи зігнуті. У випадку
необхідності перекладіть їх заново.

4. Переконайтеся, що всі сошники, форсунки
та компоненти внесення добрива чисті та
працюють належним чином. Очистіть їх за
необхідності.

5. Переконайтеся, що дозувальний насос
працює належним чином. Відрегулюйте його
за необхідності.

6. Змастіть усі фітинги консистентним мастилом.

Через 5 годин роботи: 
1. Затягніть усі колісні болти з моментом
затягування 265 фунт-футів.

Через 10 годин роботи: 
1. Затягніть усі кріпильні деталі з необхідним

моментом затягування.
2. Перевірте прокладення хімічної і гідравлічної

лінії.
3. Переконайтеся, що всі компоненти внесення

добрива чисті та працюють належним
чином.

Через 50 годин роботи: 
1. Затягніть усі колісні болти з моментом

затягування 265 фунт-футів.
2. Далі дотримуйтесь стандартного графіку

технічного обслуговування, наведеного в
розділі технічного обслуговування.

3.4 Контрольний список перед 
початком роботи 

Для ефективної і безпечної роботи машини для 
внесення рідких добрив FAST AG Solutions 
необхідно, щоб оператор вивчив способи роботи і 
всі пов’язані з ними заходи з техніки безпеки, 
висвітлені в цьому розділі. Для оператора 
підготовлено контрольний список підготовки. 
Дотримуватись цього контрольного списку 
важливо як для забезпечення безпеки персоналу, 
так і для підтримання належного стану машини. 

Перед початком роботи машини перевірте 
виконання наступних пунктів: 
1. Виконуйте змащування машини згідно з

графіком, наведеним в розділі «Технічне
обслуговування».

2. Використовуйте такі трактори, потужність і
маса яких відповідають цій машині.
Рекомендації містяться у розділі 3.5.1.

3. Переконайтеся, що машина належним чином
прикріплена до трактора. Переконайтеся, що
в палець тягового брусу вставлений 
механічний фіксатор і прикріплений 
запобіжний ланцюг. 

4. Перевірте щільність з’єднань усіх гідравлічних
ліній, шлангів, фітингів і муфт.

5. Огляньте шини і переконайтеся, що тиск в них
має задане значення.

6. Виконуйте калібрування машини на початку
кожного сезону і у випадку використання
нової норми внесення добрив.

7. Перевірте стан і прокладення усіх шлангів і
ліній для рідин. Переконайтеся, що всі лінії
прокладені з вигинами великого радіусу.
Замініть пошкоджені лінії. Заново прокладіть
протерті, перетиснуті та зігнуті лінії.

8. Перевірте компоненти внесення добрива.
Зніміть і замініть усі зношені компоненти.

9. Замініть усі заплутані матеріали.
10. Підніміть раму та трохи проверніть

дозувальний насос. Переконайтеся, що з
кожної форсунки витікає рідина. У випадку
необхідності від’єднайте чи під’єднайте лінії.
Замініть засмічені форсунки.
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3.5 Відповідність зазначеного та 
встановленого устаткування. 

Для гарантії безпечної та надійної роботи машини 
необхідно використовувати трактор з належними 
технічними характеристиками. В якості 
рекомендації забезпечте дотримання наступних 
вимог: 
1. Потужність трактора: 

Знайдіть в таблиці нижче мінімальну 
рекомендовану потужність трактора для вашої 
машини. Хоча рекомендована потужність 
трактора не є необхідною, щоб тягти машину, 
але вона забезпечує потрібну міцність тягового 
брусу , оскільки зчіпка дуже важка. Це також 
забезпечує необхідну стійкість і керування на 
горбистій місцевості та під час 
транспортування. 

 

Модель Ширина Потужність 

8310, 8313 30 110 

40 130 

8318, 8324 30 130 

40 150 

2. Передній баласт трактора: 
За дотримання рекомендацій щодо потужності 
трактора він матиме достатню вагу для 
забезпечення стабільної роботи на полі та під 
час транспортування. Також рекомендується, 
щоб кожний трактор був оснащений 
достатньою кількістю передніх баластів. 
Завдяки цьому забезпечується необхідна вага 
спереду трактора для виконання поворотів і 
додаткове тягове зусилля, якщо трактор 
обладнаний гідравлічним підсилювачем 
передніх коліс. 

3. Гідравлічна система: 
Гідравлічна система трактора повинна 
забезпечувати продуктивність 24 л/хв (8 
гал/хв) при тиску 13 800 кПа (2000 фунт/кв. 
дюйм) для піднімання циліндрів і приведення в 
дію двигуна. Можуть використовуватись 
системи як з закритим, так і з відкритим 
центром. Однак гідравлічна система з 
відкритим центром обмежена максимальною 
продуктивністю 8 гал/хв. 
Примітка: Зв’яжіться з нашим 
заводом з питання додаткового 

регулювання швидкості потоку для 
використання в системі з відкритим 
центром з більшою швидкістю 
потоку. 

Для роботи машини потрібні чотири пари виносних 
виходів гідравліки. 
1. Циліндри підняття рами і секцій. 
2. Циліндри складання/розкладання внутрішньої 

секції. 
3. Циліндри складання/розкладання зовнішньої 

секції. 
4. Двигун приводу насоса подачі рідких хімікатів / 

добрив. 
Примітка: Для забезпечення рівномірного 
потоку масла в двигун приводу насоса 
завжди встановлюйте важіль 
гідравлічного керування в фіксоване 
положення. 

3.6 Блоки управління. 
Рекомендується, щоб перед початком роботи на 
машині усі оператори прочитали цей розділ 
інструкції та ознайомилися з інструкцією 
дозувального насоса, щоб знати розташування та 
функції всіх органів керування машини, а також 
налаштування. 
1. Дозувальний насос: 

•З машиною постачається інструкція 
оператора. Прочитайте уважно цю інструкцію, 
щоб визначити потрібні гідравлічні 
налаштування в насосі для вашого режиму 
внесення добрив. 

2. Манометр рідинної системи: 
•Цей манометр показує тиск в рідинному 
контурі, який забезпечує потік рідини до 
форсунок. Як правило, він використовується 

для відображення тиску в контурі рідкого 
хімікату/добрива, якщо система налаштована 
на конкретну норму внесення. Дивіться за 
показниками манометра під час роботи. Якщо 
тиск на манометрі раптово змінився, 
зупиніться і перевірте систему. 

.  
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3. Позначки ємності на баку: 
•Задня сторона баку має штамповані 
позначки рівнів об’єму, які допомагають 
оператору, коли він заливає рідину в бак. 

 

 
 
 

4. Автоматичний регулятор (додатково): 
•Додатковий автоматичний регулятор виконує 
моніторинг, налаштовує і керує роботою 
машини.. Детальні вказівки дивіться в 
інструкції оператора, яка постачається разом з 
регулятором. 

3.7 Агрегатування з трактором  
1. Переконайтеся, що на робочій ділянці немає 

сторонніх осіб. 
2. Переконайтеся, що є достатньо місця і 

проміжку для руху трактора заднім ходом. 
3. Повільно здавайте назад трактором доти, 

поки не вирівняються отвори на зчіпці та 
тяговому брусі. 

4. Вставте палець тягового брусу і зафіксуйте. 
5. Щоб запобігти неочікуваному від’єднанню, 

надійно закріпіть запобіжний ланцюг навколо 
рами тягового брусу трактора. 

6. Переконайтеся, що гідравлічні системи 
машини і трактора сумісні. Замініть машину 
для внесення рідких добрив, якщо це буде 
необхідно. Якщо гідравлічні системи машини і 
трактора несумісні, їх спільна робота 
заборонена. 
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7. З’єднання гідравлічних систем: 
•a. Очистіть бруд на з’єднувальних муфтах на 
кінцях шлангів і на зчіпках трактора за 
допомогою чистої тканини чи паперової 
серветки. 

 
     ОБЕРЕЖНО 

Небезпека серйозного 
травмування чи смертельного 
результату. 

Перед з’єднанням гідравлічних шлангів 
необхідно скинути тиск в гідравлічній 
системі. 
Скиньте тиск в гідравлічній системі. 
Прокладіть шланги над зчіпкою і 
під’єднайте шланги до муфт 
трактора. Перевірте, щоб муфти 
надійно стали на своє місце. Не 
забудьте залишити провисання для 
виконання поворотів. 

 

•SCV1: З’єднаний з циліндрами підняття рами 
і секцій. 

 
•SCV2: З’єднаний з циліндрами 
складання/розкладання внутрішньої секції. 

 
•SCV3: З’єднаний з циліндрами 
складання/розкладання внутрішньої секції. 

 
•SCV4: З’єднаний з гідравлічним насосом. 

 

Таблиця 1: ПОЗНАЧКА НА 
ГІДРАВЛІЧНОМУ ШЛАНГУ 

 

КОЛІР ЗАСТОСУНОК 

Червоний Тиск насоса 

Жовтий Зворотна лінія насоса 

Синій Тиск у головному циліндрі 
складання (Опускання) - робота при 
постійному потоці 

Зелений Зворотна лінія головного механізму 
складання (Підйом) 

Сірий Тиск у головному циліндрі 
підйому/механізм Wing Kick 
(Опускання) 

Помаранчевий Головний циліндр підйому/зворотна 
лінія механізму Wing Kick (Підйом) 

Пурпурний Тиск при складанні відкидної секції 
(Опускання) 

Коричневий Зворотна лінія складання відкидної 
секції (Підйом) 

 

8.  Прокладіть електричні кабелі поверх зчіпки і 
з’єднайте їх з електричними роз’ємами 
трактора. Переконайтеся, що є проміжок для 
повороту. 

9. Поверніть колінчату рукоятку, щоб підняти 
домкрат. Витягніть палець (A) і поверніть 
вперед станину домкрата в її складене 
положення. Вставте штифт в отвір (B), щоб 
зафіксувати домкрат. 

 

 
10. Для відчеплення ця процедура виконується в 

зворотному порядку. 
 

3.8 Налаштування машини 

Машина оснащена насосом, який дозує кількість 
рідини і передає її через розподільну лінію на 
форсунки, які змонтовані на сошниках. Насос може 
бути налаштований на забезпечення широкого 
діапазону норм внесення. 
Необхідно завжди знати розміри поля, яке 
обробляється, норму внесення добрива і кількість 
рідини в баку. Якщо після закінчення роботи 
залишилась зайва рідина або рідини не 
вистачило, перевірте норму внесення добрива. У 
випадку необхідності виставте норму заново або 
перевірте об’єм бака. 
На початку кожного сезону і кожного дня 
перевіряйте, щоб рідина витікала з кожної 
форсунки, вмикаючи на мить гідравлічний контур. 
Якщо форсунка не працює належним чином, вона 
погіршить ефективність внесення добрива.
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3.9 Робота в полі 
Перш ніж почати роботу, уважно вивчіть цю 
інструкцію для оператора та всі попереджувальні 
знаки. 

    Перш ніж виконати обслуговування, 
налаштування, ремонт чи від’єднання 
машини, опустіть машину на землю, 
перемістіть усі органи керування в 
нейтральне положення,  
вимкніть двигун, установіть ручне гальмо, 
витягніть ключ запалювання і почекайте, 
поки зупиняться усі частини, що рухаються. 

    Перед початком роботи на машині 
установіть на ній і закріпіть усі захисні 
огороджувальні пристрої та щитки. 

Ваша машина обладнана автоматичним 
контролером. Прочитайте інструкцію на контролер, 
щоб ознайомитись з налаштуваннями і 
керуванням . 

Опція: датчик швидкості обертання 
коліс 

Переконайтеся, що на ступиці лівого колеса 
встановлений датчик швидкості обертання колеса 
з проміжком 1/8 дюйма (3 мм) або товщиною 
п’ятицентової монети. Датчик передає сигнал в 
контролер для визначення швидкості руху по землі 
і дозволяє регулятору змінювати норму внесення у 
відповідності до цієї швидкості. 

    ОБЕРЕЖНО 

Небезпека серйозного травмування чи 
смертельного результату. Прочитайте 
в паспорті безпеки хімічної речовини чи 
добрива вказівки з належного поводження 
з цими речовинами. 
Отруйні хімікати можуть попадати 
всередину тіла внаслідок вдихання, 
розпилення чи контакту з незахищеною 
шкірою. Не ризикуйте своїм здоров’ям і 
безпекою. 

 

 

 

 

   Руки, ноги, волосся та одяг не повинні 
знаходитись поблизу деталей, які рухаються 
і/або обертаються. 

   Не дозволяйте стороннім особам 
знаходитися на машині чи тракторі  під час 
роботи чи транспортування. 

   Звільніть робочу ділянку від усіх сторонніх 
осіб, в першу чергу від дітей, перед 
початком роботи чи перед заливанням 
хімікатів або добрива. 

   Перед початком робіт уважно вивчіть усі 
попередження, інструкції та процедури, 
надані виробниками хімічних речовин та 
добрив, і ретельно їх дотримуйтесь. 

   Забороняється вдихати, ковтати чи 
доторкатись до хімікатів та добрив. Завжди 
одягайте засоби індивідуального захисту і 
дотримуйтесь процедур безпечного 
поводження з хімікатами. 

   Не стійте поблизу бокових секцій, коли вони 
розкладаються чи складаються. І не 
дозволяйте іншим стояти біля них. 

   Перед транспортуванням очистіть 
світловідбивачі, знак тихохідного 
транспортного засобу, фари і сигнальні 
вогні. 

   Надійно прикріпіть машину до буксувальної 
машини, використовуючи загартований 
палець з фіксатором та запобіжний ланцюг. 
Не перевищуйте швидкість безпечного 
транспортування. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Уникніть пошкодження устаткування. 
Перед транспортуванням машини по 
дорозі переконайтеся, що його головний 
бак пустий. 

На тракторі повинен бути встановлений 
проблисковий маячок. 
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   Під час складання та розкладання бокових 
секцій і транспортування машина не 
повинна знаходитись під повітряною лінією 
електропередач. 

   Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 

переконайтеся, що всі компоненти щільно 

з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 

хорошому стані. 
   Перед початком роботи на машині 

прочитайте ще раз правила техніки безпеки. 
 

Установіть машину в робочий режим і виставте 
потрібну норму внесення. Від часу, витраченого на 
налаштування машини і виставлення норми 
внесення перед пуском, залежить якість роботи. 

 
1. Прикріпіть пристрій для внесення до машини 

(дивіться розділ 3.8). 
 

2. Ознайомтеся з контрольним списком 
підготовки та дотримуйтеся його. 

 
3. Прочитайте вказівки виробника 

хімікату/добрива та дотримуйтеся їх. 
 

4. Установіть пристрій для внесення таким 
чином, щоб можна було точно знати, скільки 
рідини вноситься (дивіться розділ 3.8). 
Неправильні норми внесення можуть дуже 
суттєво вплинути на проростання насіння і 
врожайність. Установіть на початку сезону або 
під час зміни норми внесення. 

5. Відбуксируйте машину на робочу ділянку. 
6. Відкрийте машину в польове положення 

(дивіться крок 14). 
7. Пуск: 

•Установіть номінальну кількість обертів 
двигуна. 
•Виставте важіль керування гідравлічним 
двигуном в фіксоване положення. 
•Почніть роботу на полі. 
•Опустіть раму з інструментами на землю. 
•Увімкніть секції рами. 

8. Зупинка: 
•Вимкніть секції рами. 
•Установіть важіль керування гідравлічним 
двигуном в плаваюче положення і підніміть з 
ґрунту агрегат. 
•Зупиніть поступальний рух машини, 
установіть гідравлічний важіль в неробоче 
положення. 
•Переведіть двигун на низькі оберти холостого 
ходу. 

9. Аварійна зупинка: 
•У випадку аварійної ситуації вимкніть 
двигун, щоб зупинити машину чи 
поступальний рух. Щоб заново запустити 
машину, виконайте крок 7. 

10. Заливання рідини: 

Рекомендується транспортувати машину на 
поле пустою і там залити в неї рідину. 
Щоб залити рідину в бак: 

Під’їдьте заправною машиною до візка або 
візком до машини. 
Під’єднайте шланг перекачування до нижньої 
лінії наповнення (A). 
Увімкніть насос заправника і відкрийте 
клапан на вхідній лінії. 
Закачуйте рідину доти, поки вона не 
підніметься до необхідного рівня. Не 
заливайте зайву рідину. 
Закрийте вхідний клапан і вимкніть насос 
на заправнику. 
Від’єднайте і складіть лінію наповнення. 
Установіть і прикріпіть кришки на лінії 
наповнення. 

     

 

 ОБЕРЕЖНО 

Небезпека серйозного травмування чи 
смертельного результату. Прочитайте в 
паспорті безпеки хімічної речовини чи 
добрива вказівки з належного поводження з 
цими речовинами. 
Отруйні хімікати можуть попадати 
всередину тіла внаслідок вдихання, 
розпилення чи контакту з незахищеною 
шкірою. Не ризикуйте своїм здоров’ям і 
безпекою. 
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11. Бак для промивання чистою водою: 
На задній рамі кожної машини 
встановлений бак для промивання чистою 
водою (B). 
Заливайте в бак свіжу чисту воду щоразу 
після використання води для промивання. 
Слідкуйте за тим, щоб в цьому баку завжди 
була вода. 
Використовуйте воду з цього баку для 
промивання чи миття усіх забруднених 
деталей. 

 

 

12. Швидкість руху по ґрунту: 
Необхідно визначити ходову швидкість і потім 
виставити швидкість потоку, щоб установити 
потрібну норму внесення. 
Завжди рухайтесь на визначеній ходовій 
швидкості. 
Найкращі результати досягаються на 
швидкості руху по полю в межах 

 5—8 миль/год (8-12 км/год). 
Коливання ходової швидкості в полі будуть 
автоматично компенсуватися. 
Завжди потрібно працювати на комфортній 
швидкості. 
Не працюйте на високій швидкості, коли рама 
для підвішування робочих органів чи бак 
підстрибують під час їзди по полю. Щоб 
досягти суттєвих результатів, рідину необхідно 
вносити на однакову глибину і з однаковою 
швидкістю. Якщо машина підстрибуватиме, 
внесення рідини не буде рівномірним. 

13. Розкладання/подовжування рами 

Переконайтеся, що рама повністю піднята. 

     ОБЕРЕЖНО 

Небезпека серйозного травмування чи 
смертельного результату. 
Якщо машина наближається або 
входить в контакт з повітряною 
лінією електропередач, це може 
призвести до смертельного ураження 
електричним струмом. 
Смертельне ураження електричним 

струмом може статись навіть без 
контакту з мережею. 
Повністю опустіть секції  перед 
переміщенням чи 
транспортуванням. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Запобігайте пошкодженню опори секції. 
Ніколи не використовуйте дистанційний 
важіль трактора для опускання 
центральної секції (шланг з 
жовтогарячим маркуванням), якщо 
головні складні секції знаходяться в 
транспортному положенні. 
 

Увімкніть дистанційний контроль №1 трактора, 
щоб перевести головний циліндр підіймання і 
головний циліндр механізму Wing Kick в 
максимально підняте положення. 
Зніміть транспортні скоби (C) з головних 
циліндрів підіймання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витягніть запобіжний палець з шарніра 
головних складних секцій з обох сторін. 
Увімкніть дистанційний контроль №2 трактора, 
щоб розкласти головні складні секції з 
транспортного положення. Коли головні складні 
секції повністю розкладуться, вони 
залишатимуться «підштовхнутими» догори 
доти, поки центральна секція не опуститься під 
час роботи в полі. 
Увімкніть дистанційний контроль №3 
трактора, щоб розкласти зовнішні відкидні 
секції робоче положення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставте фіксуючі пальці відкидні секції (D) в 
отвори для їх фіксації в робочому положенні. 



Машина для внесення рідких добрив 8300 26 FAST AG Solutions 
 

Тепер рама знаходиться в робочому положенні 
внесення добрив на полі. 

 
Перевірте значення нижнього тиску, 
прикладеного до головних складних секцій, і 
для цього увімкніть в неперервному режимі 
дистанційний контроль №2 і опустіть сошники 
в землю, залишаючись при цьому 
нерухомими. Покази манометра гідравлічного 
нижнього тиску повинні знаходитись в межах 
від 700 до 1500 фунт/кв. дюйм. Нижній тиск 
можна відрегулювати поворотом гвинта з 
головкою під торцьовий ключ на клапані 
нижнього тиску, розміщеного на рамі біля 
трубопроводу складання секцій. 

 

Використовуйте рівно стільки тиску, скільки 
необхідно, щоб сошники зайшли на задану 
глибину. Надмірний тиск призведе до 
пошкодження рами для навішування робочих 
органів. Для збільшення сили притискання 
поверніть гвинт з головкою під торцьовий 
ключ за годинниковою стрілкою, для 
зменшення тиску — проти годинникової 
стрілки. Щоб змінити тиск, відпустіть 
контргайку і поверніть за один раз 
регулювальний стержень на чверть оберту. 
Не перевищуйте значення 1500 фунт/кв. 
дюйм. 

 
Переведіть в протилежне положення 
дистанційний контроль №1 трактора, щоб 
повністю підняти раму і бокові секції. Тепер 
рама готова до роботи в полі. 

 

14. Клапан зовнішньої секції — машини на 40 
футів: 
Лінії подачі хімікатів на зовнішні секції мають 
клапан для перекриття потоку до форсунок на 
відкидній секції. Перекрийте клапани (Е), щоб 
отримати ширину внесення 30 футів. 
Відкрийте клапани, коли вимога ширини 30 
футів буде скасована. На малюнку показаний 
клапан на правій секції. 

 

15. Глибина внесення: 
Глибина внесення матеріалу може змінюватись 
в залежності від типу внесення. Ознайомтесь з 
інформацією виробника добрива чи хімікату 
щодо глибини внесення. Виставте раму, 
сошники і форсунки на потрібну глибину 
внесення. 

 
Після переміщення до місця внесення на 
полі центральну секцію і Wing Kick можна 
опустити увімкненням дистанційного 
контролю №1 трактора. Навіть після того, як 
сошники зайдуть в ґрунт, дистанційний 
контроль №1 трактора 
повинен бути постійно увімкнений для 
забезпечення циркуляції масла в контурі 
нижнього тиску. 

 
Якщо дистанційний контроль №1 трактора не 
буде увімкнений і, відповідно, неперервна 
подача масла в систему нижнього тиску не 
буде виконуватись, це призведе до того, що 
сошники вийдуть з ґрунту, і може призвести 
до пошкоджень конструкції рами і/або 
компонентів гідравлічного циліндра. 
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16. Сошники: 
Сошники призначені для зрізання залишків 
рослин на поверхні ґрунту, проникнення в 
ґрунт і подрібнення, щоб забезпечити 
попадання в нього рідини з форсунок. Глибина 
заходу сошника в ґрунт регулюється 
розділовими прокладками на штоку підйомного 
циліндра і положенням копіювального колеса. 

 
Регулярно перевіряйте сошники під час роботи 
на кам’янистому ґрунті. Зігнуті, розколені та 
зламані сошники не будуть заходити в ґрунт 
належним чином. Завжди звільняйте деталі від 
обплутаного матеріалу. 

 

Сошник форсункою 
 

 

Сошник з ножем 

17. Копіювальні колеса: 
Кожне внутрішня секція і відкидна секція 

оснащені копіювальним колесом, яке 
допомагає підтримувати постійну глибину 
внесення. Опускайте копіювальні колеса на 
м’якому ґрунті та піднімайте, якщо складно 
досягти тієї ж глибини внесення. 

18. Контроль глибини: 
Установіть кліпси на поршні циліндра 
підіймання рами, щоб отримати потрібну 
глибину роботи машини. Після цього раму 
можна повністю опустити і потім завжди можна 
буде повертати на ту ж саму глибину. 

19. Форсунки / ножі: 
Щоб правильно визначити отвір чи форсунку, 

зверніться до таблиці норм внесення для 
наконечник/отворів TeeJet. 
Загальне правило полягає в тому, що 
наконечник форсунки повинен знаходитись 
трохи над поверхнею ґрунту під час руху 
машини по полю. Завдяки цьому рідина 
гарантовано буде попадати в ґрунт через 
борозну і залишиться в ґрунті після загортання 
борозни. 
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20. Сітка рідинної системи: 
В лінії всмоктування рідинної системи 
установлена сітка для уловлювання бруду і 
забруднюючих речовин. Щоденно необхідно 
закривати клапан, знімати сітку і промивати її 
чистою водою. Чиста вода потрібна для 
запобігання засмічення форсунок. 

Щоб злити рідину з бака в кінці сезону, зніміть 
заглушку на кінці контейнера сітки. 

 
22. Доливайте в бак тільки таку кількість рідини, 

яка необхідна для роботи. В кінці кожного 
сезону необхідно зливати зайву рідину з 
машини, щоб не було корозії металевих 
деталей машини. 

 
Рекомендовано також зливати рідину в кінці 
дня, щоб не розвивалась корозія протягом 
ночі. Злийте усю надлишкову рідину з машини 
через отвір в дні контейнера сітки. 

 
Примітка: Завжди закривайте 
відсічний клапан під час роботи з 
компонентами рідинного контуру, 
щоб ізолювати рідину в баку. 

 

 

 
 
21. Уловлювач 
бруду: 
 

 ОБЕРЕЖНО 
 

 
 
 

Виконувати роботу на полі необхідно на 
комфортній швидкості. Якщо швидкість буде 
занадто високою, може змінюватись глибина 
занурення сошників, що призведе до 
нерівномірного внесення. 

 

 
23. Щоб скласти раму для транспортування: 

Увімкніть дистанційний контроль №1 трактора 
для повного підняття центральної  

Не допустіть травмування чи смерті. 
Прочитайте в паспорті безпеки 
хімічної речовини чи добрива вказівки 
з належного поводження з цими 
речовинами. 
Отруйні хімікати можуть попадати 
всередину тіла внаслідок вдихання, 
розпилення чи контакту з 
незахищеною шкірою. Не ризикуйте 
своїм здоров’ям і безпекою. 

секції. 
 

Витягніть фіксуючі пальці. 
 

Увімкніть дистанційний контроль №3 
трактора, щоб скласти зовнішні відкидні секції 
в транспортне положення. 

 
Увімкніть дистанційний контроль №2 трактора, 
щоб скласти головні складні секції в 
транспортне положення. За повністю піднятої 
рами установіть транспортну скобу чи стопори 
циліндрів на поршнях головних циліндрів 
підіймання. 

 
Установіть транспортні пальці на ділянці 
шарнірів головних складних секцій. 
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3.10 Транспортування 
   Уважно вивчіть УСЮ інформацію  

в цій інструкції оператора, яка відноситься 
до процедур і ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ роботи 
машини в полі і на дорозі. 

   Проконсультуйтесь з місцевими органами 
влади  

з питання транспортування машини на 
дорогах загального користування. 
Дотримуйтесь положень усіх відповідних 
законів і нормативних документів. 

   Завжди переміщуйтесь по дорозі з 
безпечною швидкістю. Будьте уважні на 
поворотах і під час зустрічі з іншими 
транспортними засобами. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Запобігайте пошкодженню обладнання 
Перед транспортуванням машини по 
дорозі переконайтеся, що його 
головний бак пустий. 

   Переконайтеся, що знак тихохідного 
транспортного засобу  
та всі транспортні вогні та відбивачі, які 
вимагаються місцевими дорожно-
транспортними відомствами, були на 
своєму місці, були чистими і їх можна було 
добре бачити з транспортних засобів в обох 
напрямках руху. 

   Особливо небезпечними є світанок і сутінки, 
і ми рекомендуємо в цей час 
використовувати машини супроводу. 

   Переконайтеся, що машина належним 
чином з’єднана 

з буксирним транспортним засобом, а 
палець вставлений в тягову штангу з 
фіксатором. Рама машини і буксирний 
транспортний засіб завжди повинні бути 
з’єднані запобіжним ланцюгом. 

  Тримайтеся крайньої правої смуги руху і 
давайте дорогу більш швидким 

транспортним засобам. Їдьте по узбіччю 
дороги, якщо це дозволено законом. 

   Не перевищуйте швидкість 20 миль/год (32 

км/год) Зменшуйте швидкість на поганих 
дорогах і покриттях. 

   Під час транспортування машини завжди 
встановлюйте на тракторі і машині 
проблискові маяки, 

 якщо це не заборонено законом. 
   Під час транспортування машина не 

повинна знаходитись під повітряною  
лінією електропередач. Смертельне 
ураження електричним струмом може 
статись навіть без прямого контакту з 

мережею. 
1. Переконайтеся, що біля машини не знаходяться 

сторонні особи. 
2. Переконайтеся, що машина належним чином 

з’єднана з буксирним транспортним засобом. 
Завжди з’єднуйте машину і трактор 
запобіжним ланцюгом і вставляйте фіксатор в 
палець тягового брусу. 

3. Під час складання та розкладання секцій 
машина не повинна знаходитись під 
повітряною лінією електропередач. 
Смертельне ураження електричним струмом 
може статись навіть без прямого контакту з 
мережею. 

4. Перед транспортуванням установіть на 
циліндрах підіймання транспортні 
стопорні кліпси. 

 

 
Примітка: Щоб рама не опускалась під 
час транспортування, установіть 
додаткові стопорні кліпси. 

5. В залежності від компонування машини, для 
зменшення транспортної ширини машини до 
18 футів і менше, можливо, потрібно буде 
повернути всередину чи вивернути колеса, 
або зняти другі колеса здвоєних коліс. 

6. Переконайтеся, що знак тихохідного 
транспортного засобу і усі транспортні вогні 
та відбивачі, які вимагаються місцевими 
дорожно-транспортними відомствами, на 
своєму місці, чисті і їх можна добре бачити з 
транспортних засобів в обох напрямках 
руху. 

7. Не рекомендовано транспортувати 
машину з швидкістю вище 20 миль/год (32 
км/год).

Транспортна 
швидкість 

Відношення ваги повністю 
оснащеної/ навантаженої 
машини до ваги буксирного 
транспортного засобу 

До 32 км/год (20 
миль/год) 

1 до 1 або менше 

До 16 км/год (10 
миль/год) 

2 до 1 або менше 

Без 
буксирування 

Більше ніж 2 до 1 
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8. Не дозволяйте їздити на машині чи тракторі 
стороннім особам. 

 
9. В умовах обмеженої видимості 

використовуйте машини супроводу і 
встановлюйте на машині додаткові сигнальні 
вогні. 

 
10. Під час транспортування машини завжди 

встановлюйте на тракторі і машині 
проблискові маячки, якщо це не заборонено 
законом. 

3.11 Зберігання 

 

   Зберігайте машину на ділянці, яка 
знаходиться на віддалі від місць, де відбувається 
діяльність людей. 

 

   Не дозволяйте дітям гратися поруч з 
місцем, де зберігається машина. 

 

3.11.1 Розміщення для зберігання  

Після закінчення сезону уважно огляньте машину і 
підготуйте її до зберігання. Відремонтуйте або 
замініть усі зношені чи пошкоджені компоненти, 
щоб уникнути необов’язкових простоїв на початку 
наступного сезону. 

 
1. Злийте з баку всю рідину, що залишилась. 

 
2. Відкрийте з’єднання рідинної лінії, контейнер 

сітки і насос. Злийте усі рідини з системи. 
Вставте на місце усі заглушки. 

 
3. Прокачайте 10 галонів (38 літрів) антифризу 

Marine RV через сітки, клапан, 
форсунки/зворотні клапани і 
отвори/наконечники. 

 
4. Ретельно помийте машину за допомогою 

установки для миття під тиском, щоб усунути 
весь бруд, осад, сміття і залишки для захисту 
від корозії. 

 
5. Змастіть консистентним мастилом усі 

відповідні місця. Переконайтеся, що всі 
порожнини заповнені консистентним 
мастилом для вилучення будь-яких залишків 
води після миття. 

 
6. Перевірте усі гідравлічні шланги, муфти і 

фітинги. Затягніть усі ослаблені фітинги. 
Замініть шланги, які були пошкоджені або 
від’єднані від зігнутого кінця фітинга. 

 

7. Перевірте усі рідинні лінії та з’єднання. 
Затягніть усі ослаблені фітинги. Замініть усі 
розірвані, надрізані і обідрані лінії. 

 
8. Зафарбуйте усі порізи і подряпини фарбового 

покриття, щоб запобігти корозії. 
9. Складіть відкидні і зовнішні складні секції в 

транспортне положення. 
 

10. Установіть транспортну скобу чи стопори на 
головних циліндрах підіймання. Опустіть 
машину на стопори циліндрів. 

 
11. Перемістіть машину в положення зберігання. 

 
12. Виберіть суху, чисту і рівну ділянку. 

 
13. За необхідності підставте під стійку 

товсті дошки для додаткової опори. 
 

14. Установіть дистанційні важелі трактора в 
плаваюче положення, щоб скинути 
гідравлічний тиск і відчепити машину від 
трактора. 

3.11.2 Зняття зі зберігання  

1. Переконайтеся, що на ділянці немає 
сторонніх осіб, особливо малих дітей, і 
вилучіть сторонні предмети з машини і 
робочої ділянки. 

 
2. З’єднайте машину з трактором. 

 
3. Перевірка 

A. Під’єднайте і закріпіть усі рідинні лінії. 
B. Сошники и насадки. 
C. Всі кріплення. Затягніть згідно з вимогами. 
D. Тиск в шинах. 
E. Усі гідравлічні лінії, фітинги і з’єднання. 
Затягніть згідно з вимогами. 

4. Змастіть усі фітинги консистентним мастилом. 
 

5. Замініть усі пошкоджені деталі. 
 

6. Увімкніть на мить систему дозувального насоса. 
 

7. Переконайтеся, що насос вільно обертається. 
 

8. Залийте в бак невелику кількість рідини. 
Увімкніть на мить дозувальний насос і 
переконайтеся, що з кожної форсунки витікає 
рідина. 

 
9. Перед початком роботи виконайте вимоги 

контрольного списку підготовки (розділ 3.4). 
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4. Обслуговування та ремонт  

 
   Перед роботою чи технічним 

обслуговуванням машини прочитайте ще 
раз цю інструкцію для оператора та усі її 
пункти, пов’язані з технікою безпеки. 

 
   Перш ніж виконати обслуговування, 

налаштування, ремонт чи від’єднання 
машини, опустіть машину на землю, 
перемістіть усі органи керування в 
нейтральне положення, вимкніть двигун, 
установіть ручне гальмо, витягніть ключ 
запалювання і почекайте, поки зупиняться 
усі частини, що рухаються. 

 
   Дотримуйтесь належних методів виконання 

робіт: 
Підтримуйте зону обслуговування в чистому 
і сухому стані. 
Переконайтеся, що всі електричні розетки 
та інструменти належним чином 
заземлені. 
Для виконання робіт використовуйте 
належне освітлення в межах досяжності. 

 
   Перш ніж подати тиск в гідравлічну систему, 

переконайтеся, що всі компоненти щільно 
з’єднані, а шланги і муфти знаходяться в 
хорошому стані. 

 
   Перш ніж виконувати роботи з технічного 

обслуговування машини чи від’єднати її від 

трактора, необхідно скинути тиск в 

гідравлічному контурі. 

 
  Руки, ноги, одяг і волосся не повинні 

знаходитись поблизу деталей, які рухаються 

та/або обертаються. 

 
   Звільніть робочу ділянку від усіх сторонніх 

осіб, в першу чергу від дітей, перед 
виконанням будь-якого технічного 
обслуговування, ремонту, налаштування чи 
перед заливанням хімікатів або добрива. 

 
   Перед роботою під машиною чи перед 

заміною шин установіть під її рамою 
належні стійки та блоки. 

 
   Після виконання технічного обслуговування 

перевірте, щоб усі захисні огороджувальні 

пристрої були належним чином закріплені на 
своїх місцях. 

 
   Для виконання робіт використовуйте 

інструменти, домкрати та підйомні механізми 
належної вантажопідйомності. 

4.1 Технічне обслуговування 

 

4.1.1 Рідини і мастила  

Консистентне мастило: 
Користуйтесь універсальним термостійким 
консистентним мастилом SAE для роботи під 
дуже високим тиском. Також можна 
використовувати універсальне консистентне 
мастило SAE на літієвій основі. 

Зберігання мастильних матеріалів: 
Ваша машина зможе працювати з 
максимальною ефективністю тільки у тому 
випадку, якщо вона буде змащуватись чистими 
мастилами. Для зберігання мастильних 
матеріалів використовуйте чисті контейнери. 
Зберігайте мастильні матеріали в місцях, 
захищених від пилу, бруду, вологи та інших 
забруднювачів. 

 
4.1.2 Змащування консистентним 

мастилом 

Інформацію про рекомендоване консистентне 
мастило дивіться в розділі 4.1.1. Для ведення 
обліку усього планового технічного 
обслуговування користуйтесь наданим 
контрольним списком технічного обслуговування. 

 
1. Для нанесення консистентного мастила 

використовуйте тільки ручний змащувальний 
шприц. 

 
2. Перед нанесенням консистентного 

мастила протріть тавотницю чистою 
тканиною, щоб уникнути попадання 
бруду та дрібних часточок. 

 
3. Зламані тавотниці необхідно замінювати і 

ремонтувати негайно. 
 

4. Якщо з тавотниці не виходить мастило, її 
необхідно вилучити і ретельно очистити. 
Також очистіть і змастіть перепускний канал. 
У випадку необхідності замініть фітинг. 
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4.1.3 Інтервали між технічним обслуговуванням 

Через 8 годин або щоденно 

 
1. Змастіть консистентним мастилом шарніри 

рами відкидних секцій (по 6 точок змащування 
на кожному шарнірі). 

 
2. Змастіть консистентним мастилом шарніри 

внутрішніх секцій і пальці складання (по 2 
точок змащування на кожному шарнірі). 

 
 
 
 
 
 
 

Щорічно 

1. Змастіть консистентним мастилом підшипники 
коліс. По одному з кожної сторони. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Зніміть і промийте чистою водою сітку 
фільтра для добрива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Очистіть і помийте машину. 
 

4. Змастіть консистентним мастилом 
паралелограмний навісний пристрій рами 
(по 4 точки змащування з кожної сторони — 

всього 8). 
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4.1.4 Запис операцій технічного обслуговування  

Деталі операцій обслуговування дивіться в розділах змащування консистентним мастилом і технічного 
обслуговування. 

 
Скопіюйте цю сторінку, щоб продовжити вести облік.  

Щоденно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Щоденно 

 

Поз. Години               

Виконав               

Завіси відкидних секцій (L)                

Петлі внутрішніх секцій (L)                

Фільтруюча сітка (C)                

Паралелограмний 
з’єднувальний пристрій  
рами (L) 

               

                

Код операції: C = Очищення L = Змащування 

 

Щорічно 
 

Поз. Години               

Виконав               

Підшипники коліс (L)                

Мийка машини (C)                

                

Код операції: C = Очищення L = Змащування 

Поз. Години               

Виконав               

Завіси відкидних секцій (L)                

Петлі внутрішніх секцій (L)                

Фільтруюча сітка (C)                

Паралелограмний 
з’єднувальний пристрій  
рами (L) 

               

                

Код операції: C = Очищення L = Змащування 
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4.2 Ремонт 

 

4.2.1 Регулювання висоти 
копіювального колеса  

1. Відпустіть П-подібні болти (A). 
 

2. Зніміть палець (B) і відрегулюйте висоту 
копіювального колеса. 

 
3. Вставте і зафіксуйте положення пальця, 

затягніть П-подібні болти (A). 
 

4.2.2 Форсунки 

1. Звільніть ділянку від сторонніх осіб. 
2. Розкладіть відкидні секції і підійміть раму для 

навішування робочих органів на максимальну 
висоту. 

3. Установіть запобіжні стійки під центром рами 
або установіть транспортні стопорні кліпси на 
поршнях циліндрів підіймання. 

4. Кут форсунки: 
a. Найкращі результати роботи досягаються у 
випадку, коли форсунка спрямовує рідину 
приблизно на 1 дюйм (25 мм) позаду сошника. 
• Відпустіть регулювальний болт (A), щоб 
виставити необхідний кут форсунки і 
відцентрувати за сошником. 

5. Форма розпилення форсунки. 
• Дивіться уздовж форсунки і сошника. 
Форсунка повинна направляти струмінь рідини 
відразу позаду сошника. 
• Відпустіть регулювальний болт (B), щоб 

відрегулювати струмінь з форсунки паралельно 
борозні. 

4.2.3 Фільтри 

1. Виконуйте очищення фільтра на початку 
кожного робочого дня, коли бак пустий або 
коли в системі було виявлено бруд. 

2. Звільніть ділянку від сторонніх осіб. 

    ОБЕРЕЖНО 

Небезпека серйозного 
травмування чи смертельного 
результату. 

Прочитайте в паспорті безпеки 
хімічної речовини чи добрива вказівки з 
належного поводження з цими 
речовинами. 
Отруйні хімікати можуть попадати 
всередину тіла внаслідок вдихання, 
розпилення чи контакту з 
незахищеною шкірою. Не ризикуйте 
своїм здоров’ям і безпекою. 

 

3. Закрийте відсічний клапан (A), якщо в баку є 
рідина. 

4. Скиньте тиск в рідинному контурі. 
5. Зніміть кришку (B) для доступу до сітки. 
6. Прочистіть сітку чистою водою. 
7. Установіть сітку в контейнер і закрутіть рукою. 

Не прикладайте надмірного зусилля, щоб не 
тріснула головка. 

8. Відкрийте відсічний клапан (A), якщо в баку є 
рідина. 
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5. Пошук і усунення несправностей 
В таблиці нижче наведені приклади двох проблем, з якими ви можете зіштовхнутись, їх причини і 
вирішення. 

 
Якщо ви зіштовхнулись з проблемою, яку складно вирішити навіть після прочитання цього розділу пошуку і 
усунення несправностей, зателефонуйте регіональному дилеру FAST AG Solutions або до нас на завод. 

 
Перш ніж зателефонувати, у вас під рукою повинна бути ця інструкція оператора і заводський номер вашої 
машини. 

 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ВИРІШЕННЯ 

Не вистачило рідини Норма внесення занадто 
висока 

Виставити нову норму внесення. Дивіться 
інструкцію для насоса. 

Рідина залишилась. Норма внесення занадто 
мала. 

 
 
 

 
Переривчастий сигнал 
швидкості. 

Перевірте лінійні сітчасті фільтри на 
наявність засмічення. 
Виставити нову норму внесення. Дивіться 
інструкцію для насоса. 

 
Перевірте і установіть датчик швидкості на 
ступиці. 

6. Технічні характеристики 

6.1 Механічні 
 

Розміри 8310 / 8313 

30 футів 11 сошників 

8318 / 8324 

40 футів 15 сошників 

Довжина 16' 7'' 20' 4'' 

Ширина 25' 5'' 35' 5'' 

В полі 
 

  

При транспортуванні 16' 10'' 16' 10'' 

Транспортна висота 13' 4'' 13' 4'' 

Об’єм баку в галонах 1050 або 1350 1800 або 2400 

Основні колеса Див. таблицю «Колеса» Див. таблицю «Колеса» 

Момент затягування 
затискної гайки 

265 фунт-фут 265 фунт-фут 

Копіювальне колесо 20,5 x 8-10 20,5 x 8-10 

Тиск в шинах 90 90 

Момент затягування 
затискної гайки 

70 фунт-фут 70 фунт-фут 

Технічні характеристики можуть змінюватись без попереднього сповіщення 
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Перевірка тиску в шинах 

УВАГА: Не допускайте втрати керування транспортним засобом під час 
транспортування внаслідок розриву перекачаних шин, що може привести до 
важких травм і навіть до летального результату. 

Для рівномірного заглиблення в ґрунт необхідний однаковий тиск у всіх шинах. 
Знижений тиск в одній шині приведе до більшого заглиблення з одного боку. Збільшене 
заглиблення з одного боку призведе до бічного зміщення машини. Накачайте шини до 
вказаного нижче номінального тиску. 

 

Розмір шин Тиск 

380/90R46 LR168 (одинарні) 538 кПа (8,38 бар) (78 фунтів/кв.дюйм) 

380/90R46 LR149 (здвоєні) 255 кПа (2,55 бар) (37 фунтів/кв.дюйм) Внутрішні  
227 кПа (2,28 бар) (33 фунтів/кв.дюйм) Зовнішні 

380/90R54 LR170 (одинарні) 517 кПа (5,17 бар) (75 фунтів/кв.дюйм) 

380/90R54 LR152 (здвоєні) 255 кПа (2,55 бар) (37 фунтів/кв.дюйм) Внутрішні 
227 кПа (2,28 бар) (33 фунтів/кв.дюйм) Зовнішні 

480/80R50 LR176  545 кПа (5,00 бар) (73 фунтів/кв.дюйм) 

20,5 x 8-10 621 кПа (6,21 бар) (90 фунтів/кв.дюйм) 

6.7R15 303 кПа (3,03 бар) (44 фунтів/кв.дюйм) 

  ПРИМІТКА: Тиск у шинах напряму пов’язаний із LRXXX. Перевірте допустиме 
навантаження для шини перед тим, як докачувати повітря. 
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6.2 Моменти затягування гідравлічних фітингів  
 

Затягування трубних фітингів з розтрубом* 

 
1. Перевірте розтруб і гніздо розтрубу на 

наявність дефектів, які можуть спричинити 
виток. 

 
2. Відцентруйте положення труби і фітингу перед затягуванням. 

 
3. Змастіть з’єднання і вручну закрутіть стяжну 

гайку до кінця. 
 

4. Щоб уникнути перекручування труб і шлангів, 
використайте два гайкових ключі. Закріпіть один 
ключ на корпусі роз’єму, а другим ключем затягніть 
стяжну гайку з моментом затягування, який 
наведений в таблиці. 

 
*Значення моментів затягування наведені для змащених з’єднань. 
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ПРИМІТКИ 
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