
ПОДОВЖЕННЯ ОСЕЙ 
Сторінка 1

FAST Фрезерний культиватор КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ
Повний текст інструкції з установки міститься у Посібнику оператора. 

https://www.youtube.com/watch?v=-8I_EfO9xwY

ПОДОВЖЕННЯ ОСЕЙ

      ВАЖЛИВО! Перед транспортуванням або 
експлуатацією машини виведіть осі із 
транспортного положення.

1. Належним чином підійміть і підіпріть раму за
допомогою домкратних стійок.

2. Зніміть болти (A) та перемістіть вісь (B) на
потрібну ширину осі відповідно до ширини ряду.
Для забезпечення стабільності машини осі (B)
повинні бути висунуті з транспортного
положення. Установіть осі на однаковій ширині.

3. Установіть кріпильні елементи (A).

4. Затягніть крутним моментом до 216 Н-м (159
футо-фунтів).

5. Повторіть на іншій стороні.

Регулювальні крильчаті колеса

         ВАЖЛИВО! Налаштуйте крило коліс 
відповідно до ширини рядка перед 
операційною машиною, щоб мінімізувати 
ушкодження сільськогосподарських 
культур.

1. Належним чином підійміть і підіпріть
раму за допомогою домкратних стійок.

2. Послабити горіхи (A) Перемістіть
монтажні колеса (B) tна потрібну ширину осі
відповідно до ширини ряду. Установіть осі
на однаковій ширині.

3. Затягніть крутним моментом до 150 Н-м (110
футо-фунтів).

4. Повторіть на іншій стороні.
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https://www.youtube.com/watch?v=-8I_EfO9xwY
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РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ РЯДКА

2 ОБЕРТИ – 9,53 мм (3/8") НА ЗЕМЛІ. 
ЩОБ ОПУСТИТИ– ПОВЕРТАЙТЕ ЗА 
ГОДИННИКОВОЮ СТРІЛКОЮ.
ПІДНЯТИ ЩОБ – ПОВЕРТАЙТЕ ПРОТИ 
ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ.

Регулювання глибини центральної 
секції.

1. Послабте гайку.

2. икористовуючи храповики,
відрегулюйте висоту центральної секції
таким чином, щоб всі колеса ряду
проникали в землю однаково.
3. Затягніть контргайку відносно
регулювальної муфти крутним
моментом до 340 Н-м(250 футо-фунтів).
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ПІД’ЄДНАННЯ ТА ВІД’ЄДНАННЯ МАШИНИ

ВАЖЛИВО! Кольори шлангів не відповідають кольору SCV

Позначен
ня

SCV 
Ідентифік

атор
Тип 

потоку
Колір 

шланга SCV Застосування

A I Тиск Пурпурний Піднімання/опускання балки для 
навішування робочих органів –
напірна лінія

B I Зворотна
лінія

Коричневий Піднімання/опускання балки для 
навішування робочих органів –
зворотня лінія

C II Тиск Сірий Польова заскочка / колеса секцій – 
напірна лінія

D II воротна
лінія

Помаранчев
ий

Польова заскочка / колеса секцій – 
зворотня лінія
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Короткий довідник по функціям перемикача SCV трактора

Перемикач SCV I переміщений вперед
Якщо перемикач SCV I трактора переміщений 
вперед, активуються наступні функції:

1. 1.Подача гідравлічного масла на функції
підйому / опускання балки для навішування
робочих органів.
2.2.Подача гідравлічного масла в головний 

циліндр балки для навішування робочих 
органів.

3. Після завершення складання трактор
SCV I може бути повернутий в нейтральне
положення.

Перемикач SCV I переміщений назад
Коли перемикач SCV I трактора переміщується 
назад, включаються такі функції:

1. 1.подача гідравлічного масла до нижньої
рами.
2.2.Подача гідравлічного масла в головний 

циліндр балки для навішування робочих 
органів. 

3. Після завершення розкладання
перемикач SCV трактора можна повернути
в нейтральне положення.

Перемикач SCV II переміщений вперед
Коли перемикач SCV II трактора переміщується 
вперед, включаються такі функції:

1. 1.закривання польових заскочок
2. обертання коліс балки для навішування

робочих органів

Перемикач SCV II переміщений назад
Якщо перемикач SCV II трактора переміщений 
назад, активуються наступні функції:

1. 1.відкривання польових заскочок
2. обертання коліс балки для навішування

робочих органів

https://www.youtube.com/watch?v=-
8I_EfO9xwY

https://www.youtube.com/watch?v=-8I_EfO9xwY

