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Шановний покупець! 

 
Дякуємо за Ваш вибір та придбання сівалки зернової ТМ «ДТЗ» серії 2BXF.  
 
Сівалки зернові ТМ «ДТЗ» серії 2BXF (далі «сівалка») виготовлені за 
замовленням ТОВ «Агромаштрейд» (м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 70, 
тел. 056-374-89-39), продаються фізичним та юридичним особам в місцях 
роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до 
чинного законодавства. 
 
Сівалки зернові за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристикам 
відповідають вимогам нормативних документів України, а саме: ДСТУ 2189-93, 
ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУprEN 14018-2002. 
 
Продукція, представлена під ТМ «ДТЗ», виготовлена за сучасними 
технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом всього терміну служби 
за умов дотримання правил експлуатації, обслуговування та запобіжних 
заходів. 
 
 

 УВАГА! 
Перед початком експлуатації сівалки уважно ознайомтеся з даним 
Керівництвом та виконуйте його вимоги. 

 
 
Сівалки серії 2BXF однакові за типом своєї конструкції і дизайну, але 
відрізняються за експлуатаційними характеристиками (ширина обробки, 
кількість рядів, габарити). В якості ілюстрацій в Керівництві використовуються 
зображення сівалки 2BXF-18. 
 
Це Керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його 
правильного використання, агрегатування, обслуговування і регулювання: опис 
особливостей конструкції, короткі технічні дані, рекомендації з експлуатації та 
технічного обслуговування, а також необхідні заходи безпеки при роботі з 
виробом. Дбайливо зберігайте це Керівництво і звертайтеся до нього в разі 
виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування агрегату. У разі 
зміни власника агрегату передайте це Керівництво новому власнику. 
 
Слід також розуміти, що Керівництво не в змозі передбачити всі можливі 
ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації виробу. У разі виникнення 
будь-яких претензій до виробу або необхідності отримання додаткової інфор-
мації, підприємством, приймаючим претензії, є ТОВ «Агромаштрейд» 
(м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна 70, тел. 056-374-89-39). Додаткову інформа-
цію по технічному обслуговуванню Ви можете отримати за тел. 056-374-89-38. 
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 УВАГА! 

Усю відповідальність за збиток, можливі пошкодження та інші  
наслідки, що спричинені у результаті неправильного поводження 
з сівалкою або використанню її не за призначенням, несе власник 
сівалки!  

 
 УВАГА! 

У зв’язку з постійним вдосконаленням вузлів і агрегатів своїх 
виробів, виробник залишає за собою право щодо внесення змін 
(що не торкаються основних технічних і експлуатаційних 
характеристик, принципу експлуатації та обслуговування) як у 
зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію, так і в зміст даного 
Керівництва без спеціального або попереднього повідомлення 
користувачів. 
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1. ОПИС  ВИРОБУ  ТА  ЗАГАЛЬНИЙ  ВИГЛЯД 

 
1.1. Опис виробу 

 
Сівалки зернові ТМ «ДТЗ» серії 2BXF призначені для рядового висіву насіння 
зернових (пшениця, жито, ячмінь, овес), зернобобових (горох, соя), дрібно-
насіннєвих культур (ріпак, гірчиця), насіння трав, з одночасним внесенням 
мінеральних добрив (або без нього) і прикочуванням ґрунту в засіяних рядках. 
Може бути використана для висіву насіння інших культур, близьких до 
зернових за розмірами насіння і нормам висіву (гречка, просо, сорго та ін.). 
 
Сівалка являє собою навісну машину, що складається з рами з механізмом 
навіски, до якої кріпляться: бункер з туковисівними апаратами, сошники для 
висіву насіння та внесення добрив з'єднані з туковисівними апаратами 
насіннятукопроводами, прикочуючим барабаном з приводом на висіваючі 
механізми, механізмами регулювання туковисівних апаратів, шлейфборонками, 
розпушувачами слідів трактора і маркерами кордону висіву. 
 
Зверху на рамі встановлений одинарний або подвійний бункер. Бункер 
розділений на два відсіки для висівного матеріалу і гранульованого добрива. 
До дна бункера прикріплені зернотукові котушкові висіваючі апарати із 
груповим регулюванням норм висіву, які можна перекривати за допомогою 
шиберів, тому при необхідності можливий висів насіння з добривом, без нього 
або тільки підживлення добривом. 
 
Туковисіваючі апарати служать регульованими дозаторами насіння і 
гранульованих добрив при посіві. Для висіву як великого, так і дрібного насіння 
передбачено кілька робочих положень заслінок висівних апаратів. Привід на 
вали зернових і тукових котушок висівних апаратів здійснюється від прикочую-
чого катка через ланцюгові передачі, встановлені на боковинах бункера і рами. 
 
Для перекриття висівних апаратів, в разі висівання з міжряддями більше 
150 мм, необхідно перекрити шиберами відповідні висіваючі апарати. 
 
Сошники розсувають ґрунт до заданої глибини і готують ложе для насіння і 
добрив (дно боріздок). На сівалці застосовуються сошники дводискові з 
пружними чистиками (із зовнішньої й внутрішньої сторони дисків). 
 
Позаду на рамі встановлено майданчик для легкого доступу до бункера. 
 
Регулювання глибини загортання насіннєвого матеріалу в грунт здійснюється 
за допомогою опорно-прикочуючого катка. Каток ущільнює грунт створюючи 
оптимальний контакт насіння з грунтом. 
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При русі сівалки насіння з переднього і добрива з заднього відділень бункера 
подаються висіваючими апаратами в воронки насіннятукопроводів. По 
насіннятукопроводам насіння і добрива спільно самопливом надходять в 
розтруби сошників і далі, після удару об направлювач, падають на дно 
боріздок, відкритих сошниками. Насіння замуровуються ґрунтом, що 
обсипається зі стінок боріздок. Остаточно насіння прикочується катками, 
шлейф-боронка вирівнює поверхню поля. 
 
Щоб забезпечити однакову глибину загортання насіння по слідах колії трактора 
спереду на рамі сівалки встановлюють спеціальні розпушувачі. 
 
Для рівномірної відстані між лініями їздки посівного агрегату (трактора з 
сівалкою) сівалки обладнуються маркерами кордону висіву. 
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1.2. Загальний вигляд сівалки 

 

 
 

Малюнок 1.1. Загальний вигляд сівалки. 
 

1. Регулятор висіваючих 
аппаратів. 

2. Рама. 
3. Кришка бункера. 
4. Сошник. 
5. Насіннєтукопровід 
6. Бункер. 
7. Туковисівний апарат. 

8. Розрихлювач слідів трактора.  
9. Навіска на трактор. 
10. Полик. 
11. Коток прикочуючий. 
12.  Шлейф-боронка. 
13. Маркер. 
14. Гвинт регулювальний. 
15. Привід насіннятукопроводів. 
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1.3. Агротехнічні вимоги до посіву. 

 
Урожайність сільськогосподарських культур в значній мірі залежить від якості 
посіву та загортання насіння. 
 
Для оптимального розвитку рослин ґрунт необхідно підготувати згідно агро-
вимог для Вашого району. Насіння необхідно рівномірно розподілити по площі 
поля і обробити ґрунт на глибину посіву насіння. 
 
Рослинам повинна бути забезпечена необхідна площа живлення. Тому на 
кожній дільниці потрібно висіяти оптимальну для Вашого господарства кількість 
схожого насіння оброблюваної культури. Ця кількість насіння в штуках або в 
кілограмах на гектар називається нормою висіву. Якщо посіяти насіння менше, 
ніж рекомендовано нормою висіву, то внаслідок зменшення кількості рослин 
врожайність знижується. Перевищення норми висіву призводить до зайвої 
густоти рослин, непродуктивної витрати насіння і зниження врожайності. 
 
Для кожного району визначена найкраща глибина загортання насіння кожної 
культури. Зменшення глибини посіву може призвести до вимерзання сходів 
озимих і зрідженості сходів ярових. При надмірно глибокому закладанню 
сходять ослаблені рослини, а частина паростків гине, бо не може пробитися до 
світла. Між насінням і ґрунтом не повинно бути повітряного прошарку, що 
ускладнює надходження вологи до насіння, а пізніше поживних речовин до 
коріння рослин. 
 
На розвиток рослин впливає і час посіву. Запізнення з посівом, як правило, 
призводить до значного зниження врожайності. 
 
Разом з насінням в ті ж ряди доцільно вносити гранульовані добрива. Залежно 
від виду культур, що висіваються, добрива вносять на ту ж глибину, що й 
насіння, нижче і збоку насіння. 
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2. КОМПЛЕКТАЦІЯ.  ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1. Комплектація  

 
До комплекту поставки сівалки ТМ «ДТЗ» серії 2BXF входять (мал. 2.1): 
 

1. Рама (мал. 2.1а) – 1 шт. 
2. Бункер (мал. 2.1б) – 1 шт. 
3. Прикочуючий каток (мал. 2.1в) – 1 шт. 
4. Вісь катка (мал. 2.1г) – 1 шт. 
5. Шлейф-боронка (мал. 2.1д) – 1 шт. 
6. Полік (мал. 2.1е) – 1 шт. 
7. Кришка бункеру (мал. 2.1ж) – 1 шт. 
8. Секція розпушувачів (мал. 2.1з) – 2 шт. 
9. Важіль рамний катка (мал. 2.1и) – 2 шт. 
10. Рейка розпушувача центральна (мал. 2.1к) – 1 шт. 
11. Гвинт регулювальний (мал. 2.1л) – 2 шт. 
12. Маркер (мал. 2.1м) – 2 шт. 
13. Стойка розпушувача з кроншейном (мал. 2.1н) – 2 шт. 
14. Насіннятукопроводи з воронками (мал. 2.1о) – на кожний сошник  

по 2 шт. 
15. Сошник (мал. 2.1п) – по кількості рядків. 
16. Набір ланцюгів (мал. 2.1р) – 1 компл. 
17. Комплект елементів (мал. 2.1с): 
  - кронштейн кришки бункера – 2 шт.; 
  - шестерня приводу – 6 шт.; 
 - шибери висіваючих механізмів і очистки бункера - (можуть бути 

встановлені на бункері); 
  - стремянки сошників з гайками - по дві на сошник. 
15. Керівництво з експлуатації. 
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2.2. Основні технічні характеристики 

 
Таблиця 2.1. 

Характеристика  Значення и параметри 
2BXF -12 2BXF -14 2BXF -16 2BXF -18 

Тип агрегату навісний 
Ширина захвату, м 1,8 2,1 2,4 2,7 
Потужність агрегатуємих 
тракторів, к.с. 15 - 30 28 - 55 45 - 80 50 - 80 

Маса, кг 290 350 420 500 
Маса експлуатаційна*, кг 332 414 487 578 

Габаритні 
розміри, мм 

Довжина 1630 1630 1700 1840 
Ширина 1930 2280 2800 2800 
Висота 1040 1040 1280 1220 

Кількість сошників  
(кількість рядків), шт. 12 14 16 18 

Ширина міжрядь, мм 150 
Тип сошника дводисковий 

Мусткість 
бункерів, л 

зерновий 75 83 95 107 
туковий 70 78 90 100 

Робоча швидкість, км/год 4-6 
Транспортна швидкість, 
км/год 15 

Глибина загортання 
насіння, см 2 - 5 

Глибина загортання 
добрива, см 6 - 8 

* щільність добрив = 1кг / дм3, насіння - пшениця 
 

+3
80

 (9
8)

 94
9 9

0 9
0



ТМ «ДТЗ» 

- 11 - 

 

 
 

 
Малюнок 2.1. Комплект поставки сівалки ТМ «ДТЗ» серії 2BXF.
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3. ПРАВИЛА  БЕЗПЕКИ 

 
 УВАГА! 

Використовуйте сівалку тільки за призначенням і засобами,  
вказаними у даному Керівництві. Забороняється використовувати 
сівалку не за призначенням.   

 
 УВАГА! 

Перед початком роботи з сівалкою ознайомтеся також з технікою  
безпеки роботи з трактором у керівництві трактора. 

 
 УВАГА! 

Забороняється працювати з сівалкою у стані втоми, наркотичного  
або алкогольного сп’яніння, а також під впливом сильнодіючих 
лікарських препаратів, які зменшують швидкість реакції та увагу.  

 
• Не допускайте до роботи осіб, які не вивчили керівництво по експлуатації 

трактора і сівалки. 
• Будьте уважні при підключенні сівалки до трактору. 
• Сівалку необхідно підіймати і опускати плавно. 
• Сівалку необхідно транспортувати порожню в піднятому положені з 

заблокованим навісним механізмом. 
• Перед початком роботи завжди перевіряйте кріплення всіх кріпильних 

вузлів, переконайтеся в повній справності сівалки і під час роботи стежте 
за її технічним станом. 

• Не перевищуйте швидкості при транспортуванні та роботі. 
• Використовуйте тільки оригінальні запчастини.  
• Не розвертайтеся і не повертайте при опущеній сівалці. 
• Стороннім особам категорично забороняється перебувати в безпосередній 

близькості від працюючої сівалки. 
• Забороняється проводити ремонт або регулювання вузлів сівалки під час її 

роботи. 
• Всі види регулювань і технічного догляду виконуйте тільки коли 

заглушений двигун трактора, ключ вийнято із замка запалювання і сівалка 
опущена. 

• Забороняється проводити будь-які роботи під піднятою в транспортне 
положення сівалкою. 

• Про пуск і початку руху агрегату попередьте стоячих поблизу осіб 
сигналом. 

• Забороняється перебувати попереду і позаду агрегату під час його роботи. 
 
 

 
 

УВАГА! 
Категорично забороняється перебувати під час роботи між 
сівалкою і трактором, на полику, сідати на бункер.  
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• Остерігайтеся елементів що обертаються. 
• При завантаженні протравленого насіння і добрив слід застосовувати 

засоби індивідуального захисту, вказаних виробником даного матеріалу 
(респіратор, рукавички, окуляри). 

• При роботі і транспортуванні стежте за кріпленням сівалки до трактора. 
• Виконуйте транспортування агрегату по дорогах загального користування 

відповідно до «Правил дорожнього руху». 
• При залишанні трактора сівалку необхідно опустити на землю. 
 

 
 

УВАГА! 
Категорично забороняється транспортувати сівалку, завантажену 
насінням та добривами.  

 
 

 
 

УВАГА! 
Дане Керівництво не може передбачити всі можливі випадки, що  
можуть виникнути під час експлуатації сівалки, тому під час 
роботи сівалкою необхідно керуватися здоровим глуздом, бути 
уважним і охайним.  
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4. ЭКСПЛУАТАЦІЯ 

 
4.1. Збірка 

 
Для збереження і компактності транспортування сівалки ТМ «ДТЗ» серії 2BXF 
її перевозять в розібраному вигляді. 
 
Порядок збірки сівалки: 
 
• Розташуйтеся на рівній твердій поверхні. Покладіть раму (мал. 2.1а) і 

приєднайте до неї шлейф-борінки (мал. 2.1д) з рамними важелями катка 
(мал. 2.1і), попередньо відкрутивши кронштейни вісі катка. 

• Зберіть прикочуючий коток (мал. 2.1в) з віссю (мал. 2.1г), зірочками та 
кронштейнами, приєднаєте зібраний елемент до рамних важелів на рамі 
(мал. 4.1а), накинувши попередньо короткі ланцюги (мал. 2.1р) на зірочки. 
Затягніть кріплення. 

• Встановіть регулювальні гвинти (мал. 2.1л) (мал. 4.1а). 
• На проміжну вісь між кожним рамним важелем і рамою встановіть з 

внутрішнього боку по зірочці з одягненим на неї короткою ланцюгом, 
поправивши ланцюг на зірочці прикочуючого катка (мал. 4.1а). Затягніть 
кріплення. 

• Зберіть елементи розпушувача слідів трактора (мал. 2.1з, к, н) і 
приєднайте попереду до рами (мал. 4.1б). Затягніть кріплення. 

• Приєднаєте сошники (мал. 2.1п) стрем'янками до рами (мал. 4.1б). 
• Приєднаєте бункер (мал. 2.1б) до зібраної рамі. На проміжну вісь між 

кожним рамним важелем і рамою встановіть із зовнішнього боку по зірочці 
з ланцюгом середньої довжини, надівши на ближню приводную зірочку 
бункера, а довгий ланцюг - на дальню зірочку (мал. 4.1а). Затягніть 
кріплення. 

• Приєднаєте полік (мал. 2.1е) до рами (мал. 4.1а). Затягніть кріплення. 
• Приєднайте кришку бункера (мал. 2.1ж) до бункера кронштейнами 

(мал. 4.1в). Затягніть кріплення. 
• Одягніть воронки з семятукопроводамі (мал. 2.1о) на висіваючі механізми, 

а семятукопроводи направте в сошники (мал. 4.1в). 
• Перевірте і при необхідності встановіть шибери які перекривають доступ 

насіння до висіваючих апаратів і які перекривають отвори очищення 
бункера (мал. 4.1г). 
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Малюнок 4.1. Порядок збірки сівалки ТМ «ДТЗ» серії 2BXF. 
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4.2. Обслуговування перед початком роботи 

 
 УВАГА! 

Водій трактору повинен бути добре ознайомленим з конструкцією 
сівалки, її функціями та принципами роботи.  

 
1. Перевірте з’єднання усіх частин і комплектність. 
2. Перевірте мастило в кронштейнах підшипників приводу висіваючих 

апаратів, на самих ланцюгах і опорах прикочуючого катка. Додайте змазки, 
якщо це необхідно. 

3. Відрегулюйте положення сошників на необхідну глибину посадки. При 
цьому на рівному майданчику спочатку відрегулюйте сошники в один ряд, 
а потім за допомогою регулювальних гвинтів підійміть прикочуючий каток. 

4. Виставте розпушувачі на необхідну глибину. 
5. Нова сівалка повинна пройти обкатку 1-2 години перед повною експлуата-

цією. При наявності сторонніх шумів, необхідно провести повну перевірку. 
 
 

4.3. Приєднання сівалки до трактора 
 
1. Підженіть трактор впритул до сівалки та підійміть нижні тяги достатньо 

високо. 
2. Приєднайте дві нижніх тяги навіски трактора до сівалки і зафіксуйте їх 

стопорними штифтами. 
3. Приєднаєте верхню регулювальну тягу і потім закріпіть її замковим 

пальцем. 
4. За допомогою зміни довжини верхньої регулювальної тяги навіски 

виставте сівалку паралельно оброблюваній поверхні. 
 
 

4.4. Передпосівна підготовка  
 
1. Посівний матеріал повинен бути очищений від сміття, домішок, а також 

відсортований за обсягом і вагою. Надмірно вологі насіння і добрива 
висіваються нерівномірно і можуть забивати висіваючі апарати. 

2. Виставте остаточно норму висіву і внесення добрив. Для цього насипте під 
край бункера трохи зерна і добрив (покривши висіваючі апарати), вийміте 
семяпроводи з сошника і направте їх в мірну ємність. Підніміть сівалку і 
виконайте кілька Проворотов прикочуючого катка. Зважте кількість зерна. 
Кількість висіву можна обчислити за формулою і порівняти з таблицею 4.1: 
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bD
mN

×
×= 18,3  

 
де:  N – норма висіву чи внесення добрив, кг; 

m – маса насіння або добрив, які висипалися; г; 
D – діаметр прикочуючого катка, м; 
B – ширина міжрядь, м. 

 
Таблиця 4.1. 

Культура  Норма висіву, кг / га 
пшениця 60…250 

ячмінь 90…350 
жито 60…220 
овес 100…275 
горох 80…400 
гречка 20…75 
просо 15…30 

середньо і 
дрібнонасіневі 

зернобобові 
культури 

35…350 

 
Кількість висіву регулюється положенням клапанів висівних апаратів 
(мал. 4.2а) та регулюванням активної ширини катушки за допомогою 
регулювального гвинта (мал. 4.2б).  

 

 
 

Рисунок 4.2. Регулювання висіву. 
 
3. Виставте маркери на відстань дорівнюючу міжряддю від крайнього 

сошника. 
4. Виставте глибину загортання насіння за допомогою регулювального гвинта 

(14, див. мал.1.1) і висіяв пару метрів перевірте, відрегулюйте за 
необхідностю. 
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4.5. Під час роботи 

 
1. Не допускайте повного спорожнення бункера. Для нормального висіву 

необхідно, щоб приймальні камери висівних апаратів були заповнені, а 
рівень насіння і добрив був однаковим у всіх частинах бункера. 

2. Відрегулюйте розпушувач при поганій глибині загортання насіння по 
слідах трактора. 

3. Не допускайте повороту з опущеною сівалкою, так як це може привести до 
поломки. Повороти з сівалкою виконуйте на знижених швидкостях. 

4. Не допускайте найменшого руху заднім ходом з опущеною сівалкою. 
5. Підйом і опускання сівалки здійснюєте тільки під час руху вперед. 
6. Слідкуйте, щоб сошники не забивалися, періодично очищуйте їх. 
7. Після закінчення роботи очистіть бункер і висіваючі апарати від насіння і 

добрив. 
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5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Своєчасне та правильне виконання технічного обслуговування є основою для 
безпечної, економічної та безвідмовної роботи, а також буде зберігати сівалку 
у доброму технічному стані та продовжить термін її служби. 
 
Викладені в цьому Керівництві рекомендації щодо періодичності і видам технік-
ного обслуговування складені виходячи з того, що сівалка буде експлуа-
туватись у нормальних умовах із середнім навантаженням та виключно за 
своїм безпосереднім призначенням. Довготривала експлуатація сівалки з 
великими навантаженнями, на великих швидкостях, в умовах підвищеної 
вологості або запиленості потребує більш частого технічного обслуговування. 
 
Для змащення підшипникових вузлів рекомендуємо використовувати 
мастильний матеріал «Літол-24». Для змащення ланцюгів рекомендується 
використовувати моторне масло (допускається відпрацьоване). 
 
 

5.1. Щоденне обслуговування  
 
1. Очистить сівалку від насіння, добрив, бруду і рослинних залишків. 
2. За необхідністю перевірте і підтягніть усі вузли кріплень, болти і гайки. 
3. Перевірте правильність установки зірочок і натяг ланцюгів. Перевірте 

правильність і надійність з'єднання сівалки з трактором. 
4. Змастіть сівалку згідно схеми розташування точок змащення (див. мал.4.1) 

по відповідних піктограмах. 
 

5.2. Сезонне обслуговування  
 
1. Проведіть всі пункти обслуговування, описані в пункті 5.1. 
2. Перевірте і замініть зношені диски сошників, висіваючі апарати, якщо 

необхідно.  
 
 

5.3. Річне обслуговування  
 
1. Добре очистіть деталі від брудного мастила та бруду. 
2. Очистіть корпуса підшипників вісі та замініть масляні сальники. Додайте 

змазку перед тим, як поставити підшипники на місце. 
3. Зніміть усі сошники і перевірте їх на цілісність деталей і замініть зламані. 
4. Перевірте висіваючі апарати, при необхідності замініть. 
5. Перевірте елементи рами, розпушувача і механізму навішування на 

наявність тріщин або інших пошкоджень. При необхідності відремонтуйте 
або зверніться до сервісного центру. 
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6. ТРАНСПОРТУВАННЯ,  ЗБЕРІГАННЯ  ТА  УТИЛІЗАЦІЯ 

 
 

6.1. Транспортування  
 
Сівалка постачається у транспортабельному вигляді для перевезення у кузові, 
тому рекомендуємо зберігати пакування та використовувати його для 
перевезення на великі відстані. Не рекомендується перевозити зібрану сівалку 
в кузові на сошниках. 
 
Зібрану сівалку можливо транспортувати на навісці трактора безпосередньо до 
місця роботи. При цьому після прибуття на місце перед початком роботи 
необхідно провести денне обслуговування (див. пункт 5.1.). 
 
 

6.2. Зберігання 
 
Якщо Ви не плануєте тривалий час експлуатувати сівалку (більше ніж рік або 
півроку з холодним періодом), то проведіть річне обслуговування (див. пункт 
5.3.). Нанесіть на леза дисків сошників і корпуса підшипників відпрацьоване 
мастило. Бажано обновити, де необхідно, антикорозійне покриття, чи змазати 
ці місця мастилом. Накрийте сівалку, якщо вона зберігається на вулиці.  
 
 

6.3. Утилизація  
 
Сівалку (або її частини), що стала непридатною до використання, а також 
пакування, необхідно здавати на вторинну переробку. Так металеві частини 
здають до пунктів прийому металобрухту, пластикові частини в пункти прийому 
пластмас, а відпрацьовані змащувальні та обтиральні матеріали до пунктів 
прийому відпрацьованих ГСМ. 
 
Безвідповідальне ставлення до утилізації може спричинити забруднення 
навколишнього середовища, травмування або пошкодження майна третіх осіб.  
 
Інформацію щодо утилізації Ви можете дізнатися в місцевій адміністрації. +3
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7. МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ  ТА  ШЛЯХИ  ЇХ  УСУНЕННЯ.  

 
Таблиця 7.1. 

Несправність Можлива причина Шляхи усунення  

Трактор веде вбік 
 при роботі 

Праві і ліві тяги на тракторі 
прикріплені несиметрично 

або занадто коротко 

Відрегулюйте дві тяги  
до однакового стану 

 

Сошники дуже 
заглиблюються 

Сильно піднятий 
прикочуючий коток 

Опустіть каток (відкрутіть 
регулювальний гвинт) 

Сошники не 
заглиблюються 
до необхідної 

глибини 

Сильно опущений 
прикочуючий коток 

Підніміть каток (закрутіть 
регулювальний гвинт) 

 
Твердий ґрунт  

по слідах трактора Заглубіть розпушувачі  

Пошкоджений 
сошник 

Сторонні жорсткі предмети 
на полі 

Вилучіть жорсткі предмети 
з поля 

Неправильна установка 
сошника Правильно встановіть сошник 

Сошники сильно жорстко 
входять в ґрунт 

Плавно опускайте сівалку в 
ґрунт 

Прикочуючий 
коток 

обертається 
неефективно 

Пошкоджений підшипник Замініть підшипник 
Деформован кронштейн 

або рамний важіль 
Виправіть або замініть 

кронштейн / рамний важіль 
Вал погнутий або 

деформований Виправіть або замініть вал 

Вал забитий ґрунтом  
або травою Очистіть вал  

Сошники погнуті  
або зламані 

Сторонні жорсткі предмети 
на полі 

Вилучіть жорсткі предмети 
з поля 

Робота при повороті 
 трактора 

Не використовуйте сівалку під 
час повороту трактора 

Різке опускання сошників  
у ґрунт 

Плавно опускайте  
сівалку в грунт 
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8. ГАРАНТИЙНІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 
Гарантійний термін експлуатації сівалки ТМ «ДТЗ» серії 2BXF складає 
1 (один) рік з вказаної у гарантійному талоні дати роздрібної продажі. Термін 
служби даної продукції складає 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу.  
 
Цей товар не вимагає проведення робіт по введенню в експлуатацію. 
 
Користувач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, 
виявлених і пред'явлених у період гарантійного терміну та зумовленими вироб-
ничими та конструктивними факторами. 
 
Гарантійне усунення несправностей проводиться шляхом ремонту або заміни 
несправних частин сівалки в сертифікованих сервісних центрах. З причини 
складної конструкції ремонт може тривати більш ніж два тижні. Причину появи 
несправностей і термін їх усунення визначають спеціалісти сервісного центру.  
 

 УВАГА! 
Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки у повній  
комплектації, ретельно очищений від пилу та бруду. 

 
Гарантійні зобов’язання втрачають свою силу у наступних випадках: 
 
• Відсутність або нечитаємість гарантійного талону. 
• Неправильне заповнення гарантійного талону, відсутність у ньому дати про-

дажу або печатки (штампу) та підпису продавця, серійного номеру виробу. 
• Наявність виправлень або підчищень у гарантійному талоні. 
• Повна або часткова відсутність, нечитаємість серійного номеру на виробі, 

невідповідність серійного номеру виробу номеру, вказаному у гарантійному 
талоні. 

• Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому Керівництві, у тому 
числі порушення умов технічного обслуговування. 

• Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною 
виходу виробу з ладу. 

• Попадання всередину виробу сторонніх речовин або предметів. 
• Причиною виниклої несправності стало застосування неякісних змащуваль-

них матеріалів. 
• Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди необе-

режної експлуатації, зберігання або транспортування. 
• Причиною виниклої несправності стало агрегатування сівалки з нес-

правним або невідповідним за потужністю трактором  
• Виробом користувались не за призначенням. 
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• Проводився несанкціонований ремонт, відкриття або спроба модернізувати 

виріб користувачем або третіми особами. 
• Несправність відбулася у результаті стихійного лиха (пожежа, паводок, бу-

ревій тощо). 
 
Замінені по гарантії деталі і вузли переходять у розпорядження сервісного 
центру. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується 
на час перебування виробу у ремонті. Відлік доданого терміну починається з 
дати прийому виробу у гарантійний ремонт. 
 
Після закінчення гарантійного терміну продукція продовжує обслуговуватись і 
ремонтуватись, але вже за рахунок користувача. 
 
Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на несправності, що виникли у 
результаті планового зносу або перевантаження виробу; та комплектуючі: 
сита, вироби із пластмас, витратні та змащувальні матеріали одноразового 
використання, тощо. 
 
Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на роботи при плановому ТО, 
включаючи діагностику і регулювання, чистку, змазку, заміну або додавання 
всіх видів мастил, якщо тільки такі не є необхідними при проведені 
гарантійного ремонту молотарки або її вузлів. 
 
Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на неповноту комплектації 
виробу, що могла бути виявлена при його продажу. 
 
Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій. 
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Уважаемый покупатель! 

 
Благодарим Вас за выбор и приобретение сеялки зерновой ТМ «ДТЗ» се- 
рии 2BXF.  
 
Сеялки зерновые ТМ «ДТЗ» серии 2BF (далее «сеялка») изготовлены по 
заказу ООО «Агромаштрейд» (г. Днепропетровск, ул. Чичерина, 70, 
тел. 056-374-89-39), продаются физическим и юридическим лицам в местах 
розничной и оптовой торговли по цене, указанной продавцом, в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
Сеялки ТМ «ДТЗ» по своей конструкции и эксплуатационным характеристикам 
соответствуют требованиям нормативных документов Украины, а именно: 
ДСТУ 2189-93, ДСТУ EN 1553:2004, ДСТУprEN 14018-2002. 
 
Продукция, представленная под ТМ «ДТЗ», изготовлена по современным 
технологиям, обеспечивающим ее надежную работу в течение всего срока 
службы при условии соблюдений правил эксплуатации, обслуживания и мер 
предосторожности.  
 

 ВНИМАНИЕ! 
Перед началом эксплуатации сеялки внимательно ознакомьтесь с 
данным Руководством и строго соблюдайте его требования. 

 
Сеялки серии 2BXF одинаковы по типу своей конструкции и дизайну, но 
отличаются по эксплуатационным характеристикам (ширина обработки, 
количество рядов, габариты). В качестве иллюстраций в Руководстве 
используются изображения сеялки 2BXF-18. 
 
Данное Руководство содержит всю информацию об изделии, необходимую для 
его правильного использования, агрегатирования, обслуживания и регулиров-
ки: описание особенностей конструкции, краткие технические данные, реко-
мендации по эксплуатации и техническому обслуживанию, а так же необходи-
мые меры безопасности при работе с изделием. Бережно храните данное 
Руководство и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов по 
эксплуатации, хранению и транспортировке агрегата. В случае смены 
владельца агрегата передайте это Руководство новому владельцу. 
 
Следует также понимать, что руководство не в состоянии предусмотреть аб-
солютно все ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации изде-
лия. В случае возникновения каких-либо претензий к изделию или необходи-
мости получения дополнительной информации, предприятием, принимающим 
претензии, является ООО «Агромаштрейд» (г. Днепропетровск, ул. Чиче-
рина 70, тел. 056-374-89-39). Дополнительную информацию по техническому 
обслуживанию вы можете получить по тел. 056-374-89-38.  
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 ВНИМАНИЕ! 

Всю ответственность за ущерб, возможные повреждения и другие 
последствия, причиненные в результате неправильного обраще-
ния с сеялкой или использования ее не по назначению, несёт 
владелец сеялки!  

 
 

 ВНИМАНИЕ! 
В связи с постоянным совершенствованием узлов и агрегатов  
своих изделий, производитель оставляет за собой право на вне-
сение изменений (не затрагивающих основные технические и 
эксплуатационные характеристики, принципы эксплуатации и об-
служивания) как во внешний вид, конструкцию, комплектацию и 
оснащение, так и в содержание данного Руководства без спе-
циального или предварительного уведомления потребителей. 
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1. ОПИСАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ  И  ОБЩИЙ  ВИД 

 
1.1. Описание изделия  

 
Сеялки зерновые ТМ «ДТЗ» серии 2BXF предназначены для рядового посева 
семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, соя), 
мелкосеменных культур (рапс, горчица), семян трав, с одновременным 
внесением минеральных удобрений (или без него) и прикатыванием почвы в 
засеянных рядках. Может быть использована для посева семян других 
культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, 
просо, сорго и др.). 
 
Сеялка представляет собой навесную машину, состоящую из рамы с 
механизмом навески, к которой крепятся: бункер с туковысевающими 
аппаратами, сошники для высева семян и внесения удобрений соединенные с 
туковысевающими аппаратами семятукопроводами, прикатывающим 
барабаном с приводом на высеваюшие механизмы, механизмами регулировки 
туковысевающих аппаратов, шлейфборонками, рыхлителями следов трактора 
и маркерами границы высева. 
 
Сверху на раме установлен одинарный или двойной бункер. Бункер разделен 
на два отсека для высевного материала и гранулированного удобрения. Ко дну 
бункера прикреплены зернотуковые катушечные высевающие аппараты с 
групповой регулировкой норм высева, которые можно перекрывать при 
помощи шиберов, поэтому при необходимости возможен высев семян с 
удобрением, без него или только подкормка удобрением.  
 
Туковысевающие аппараты служат регулируемыми дозаторами семян и 
гранулированных удобрений при посеве. Для высева как крупных, так и мелких 
семян предусмотрено несколько рабочих положений заслонок высевающих 
аппаратов. Привод на валы зерновых и туковых катушек высевающих 
аппаратов осуществляется от прикатывающего катка через цепные передачи, 
установленные на боковинах бункера и рамы. 
 
Для перекрытия высевающих аппаратов, в случае посева с междурядьями 
больше 150 мм, необходимо перекрыть шиберами соответствующие высеваю-
щие аппараты. 
 
Сошники раздвигают почву до заданной глубины и подготавливают ложе для 
семян и удобрений (дно борозды). На сеялке применяются сошники двух-
дисковые с подпружинеными чистиками (с наружной и внутренней стороны 
дисков). 
 
Сзади на раме установлена площадка для легкого доступа к бункеру. 
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При движении сеялки семена из переднего и удобрения из заднего отделений 
бункера подаются высевающими аппаратами в воронки семятукопроводов. По 
семятукопроводам семена и удобрения совместно самотеком поступают в 
раструбы сошников и далее, после удара о направители, падают на дно 
бороздок, открытых сошниками. Семена заделываются почвой, осыпающейся 
со стенок бороздок. Окончательно семена прикатываются катками, шлейф-
боронка выравнивает поверхность поля. 
 
Регулировка глубины заделки семенного материала в почву осуществляется с 
помощью опорно-прикатывающего катка. Каток уплотняет почву создавая 
оптимальный контакт семян с почвой. 
 
Чтоб обеспечить одинаковую глубину заделки семян по следам колеи трактора 
спереди на раме сеялки устанавливают специальные рыхлители. 
 
Для равномерного расстояния между линиями ездки посевного агрегата 
(трактора с сеялкой) сеялки оборудуются маркерами границы высева. 

+3
80

 (9
8)

 94
9 9

0 9
0



ТМ «ДТЗ» 

- 28 - 

 
1.2. Общий вид сеялки. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Общий вид сеялки. 
 

1. Регулятор высевающих 
аппаратов. 

2. Рама. 
3. Крышка бункера. 
4. Сошник. 
5. Семятукопровод.  
6. Бункер. 
7. Туковысевающий аппарат. 

8. Рыхлители следов трактора. 
9. Навеска на трактор. 
10. Полик. 
11. Каток прикатывающий. 
12. Шлейф-боронка. 
13. Маркер. 
14. Винт регулировочный. 
15. Привод семятукопроводов. 
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1.3. Агротехнические требования к посеву 

 
Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит 
от качества посева и заделки семян. 
 
Для оптимального развития растений почву необходимо подготовить согласно 
агротребованиям для Вашего района. Семена необходимо равномерно 
распределить по площади поля и обработать почву на глубину посева семян. 
 
Растениям должна быть обеспечена необходимая площадь питания. Поэтому 
на каждом участке нужно высеять оптимальное для Вашего хозяйства 
количество всхожих семян возделываемой культуры. Это количество семян в 
штуках или в килограммах на гектар называется нормой высева. Если посеять 
семян меньше, чем рекомендовано нормой высева, то вследствие 
уменьшения количества растений урожайность снижается. Превышение 
нормы высева приводит к излишней густоте растений, непроизводительному 
расходу семян и снижению урожайности. 
 
Для каждого района определена наилучшая глубина заделки семян каждой 
культуры. Уменьшение глубины посева может привести к вымерзанию всходов 
озимых и изреженности всходов яровых. При излишне глубокой заделке 
всходят ослабленные растения, а часть ростков гибнет, так как не может 
пробиться к свету. Между семенами и почвой не должно быть воздушной 
прослойки, затрудняющей поступление влаги к семенам, а позднее 
питательных веществ к корням растений. 
 
На развитие растений влияет и время посева. Опоздание с посевом, как 
правило, приводит к значительному снижению урожайности. 
 
Вместе с семенами в те же ряды целесообразно вносить гранулированные 
удобрения. В зависимости от вида высеваемых культур, удобрения вносят на 
ту же глубину, что и семена, ниже и сбоку семян. 
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2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 
2.1. Комплектация  

 
В комплект поставки сеялки ТМ «ДТЗ» серии 2BXF входят (рис. 2.1.): 
 

1. Рама (рис. 2.1а) – 1 шт. 
2. Бункер (рис. 2.1б) – 1 шт. 
3. Прикатывающий каток (рис. 2.1в) – 1 шт. 
4. Ось катка (рис. 2.1г) – 1 шт. 
5. Шлейф-боронка (рис. 2.1д) – 1 шт. 
6. Полик (рис. 2.1е) – 1 шт. 
7. Крышка бункера (рис. 2.1ж) – 1 шт. 
8. Секция рыхлителей (рис. 2.1з) – 2 шт. 
9. Рычаг рамный катка (рис. 2.1и) – 2 шт. 
10. Рейка рыхлителя центральная (рис. 2.1к) – 1 шт. 
11. Винт регулировочный (рис. 2.1л) – 2 шт. 
12. Маркер (рис. 2.1м) – 2 шт. 
13. Стойка рыхлителя с кроншейном (рис. 2.1н) – 2 шт. 
14. Семятукопровод с воронкой (рис. 2.1о) – на каждый сошник по 2 шт. 
15. Сошник (рис. 2.1п) – по количеству рядков (см. табл. 2.1). 
16. Набор цепей (рис. 2.1р) – 1 компл. 
17. Комплект элементов (рис. 2.1с): 
  - кронштейн крышки бункера – 2 шт.; 
  - шестерня привода – 6 шт.; 
 - шиберы высевающих механизмов и очистки бункера – (могут 

быть установлены на бункере); 
  - стремянки сошников с гайками – по две на сошник. 
18. Руководство по эксплуатации. 
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2.2. Основные технические характеристики. 

 
Таблица 2.1. 

Характеристика  Значения и параметры 
2BXF -12 2BXF -14 2BXF -16 2BXF -18 

Тип агрегата навесной 
Ширина захвата, м 1,8 2,1 2,4 2,7 
Мощность агрегатируемых 
тракторов, л.с. 15 - 30 28 - 55 45 - 80 50 - 80 

Масса, кг 290 350 420 500 
Масса эксплуатационная* кг 332 414 487 578 

Габаритные 
размеры, мм 

Длина 1630 1630 1700 1840 
Ширина 1930 2280 2800 2800 
Высота 1040 1040 1280 1220 

Количество сошников 
(число рядков), шт. 12 14 16 18 

Ширина междурядий, мм 150 
Тип сошника двухдисковый 

Вместимость 
бункеров, л 

зерновой 75 83 95 107 
туковый 70 78 90 100 

Рабочая скорость, км/ч 4-6 
Транспортная скорость, км/ч 15 
Глубина заделки семян, см 2 - 5 
Глубина заделки 
удобрений, см 6 - 8 

* плотность удобрений = 1кг / дм3, семена - пшеница 
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Рисунок 2.1. Комплект поставки сеялки ТМ «ДТЗ» серии 2BXF.
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3. ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ.  

 
 ВНИМАНИЕ! 

Используйте сеялку только по назначению и способами,  
указанными в данном Руководстве. Запрещается использовать 
сеялку не по назначению. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы с сеялкой изучите также технику 
безопасности работы с трактором в руководстве трактора. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Запрещается работать с сеялкой в состоянии утомления,  
наркотического или алкогольного опьянения, а также под воздей-
ствием сильнодействующих лекарственных препаратов, которые  
уменьшают скорость реакции и внимание. 

 
• Не допускайте к работе лиц, не изучивших руководство по эксплуатации 

трактора и сеялки. 
• Будьте внимательны при подключении сеялки к трактору. 
• Сеялку необходимо поднимать и опускать плавно. 
• Сеялку необходимо транспортировать пустой в поднятом состоянии с 

заблокированым навесным механизмом. 
• Перед началом работы всегда проверяйте крепления всех крепежных 

узлов, убедитесь в полной исправности сеялки и во время работы следите 
за ее техническим состоянием. 

• Не превышайте скорости при транспортировке и работе. 
• Используйте только оригинальные запчасти.  
• Не разворачивайтесь и не поворачивайте при опущенной сеялке. 
• Посторонним лицам категорически запрещается находиться в непосред-

ственной близости от работающей сеялки. 
• Запрещается производить ремонт или регулировку узлов сеялки во время 

ее работы. 
• Все виды регулировок и технического ухода выполняйте только когда 

заглушен двигатель трактора, ключ вынут из замка зажигания и сеялка 
опущена. 

• Запрещается проводить какие-либо работы под поднятой в транспортное 
положение сеялкой. 

• О пуске и начале движения агрегата предупредите стоящих вблизи лиц 
сигналом. 

• Запрещается находиться впереди и сзади агрегата во время его работы. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается находиться во время работы между 
сеялкой и трактором, на полике, садиться на бункер. 
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• Остерегайтесь вращающихся частей. 
• При загрузке протравленных семян и удобрений следует применять 

средства индивидуальной защиты, указанных изготовителем данного 
материала (респиратор, перчатки, очки). 

• При работе и транспортировке следите за креплением сеялки к трактору. 
• Выполняйте транспортирование агрегата по дорогам общего пользова-ния 

в соответствии с «Правилами дорожного движения». 
• При покидании трактора сеялку необходимо опустить на землю. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается транспортировать сеялку, загружен- 
ную семенами и удобрениями. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Данное Руководство не может предусмотреть абсолютно все слу-
чаи, которые могут возникнуть во время эксплуатации сеялки, 
поэтому во время работы сеялкой необходимо руководство-
ваться здравым смыслом, быть внимательным и аккуратным. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.  

 
4.1. Сборка 

 
Для сохранности и компактности транспортировки сеялки ТМ «ДТЗ» серии 
2BXF ее перевозят в разобранном виде. 
 
Порядок сборки сеялки: 
 
• Расположитесь на ровной твердой поверхности. Положите раму (рис. 2.1а) 

и присоедините к ней шлейф-боронку (рис. 2.1д) с рамными рычагами 
катка (рис. 2.1и), предварительно открутив кронштейны оси катка.  

• Соберите прикатывающий каток (рис. 2.1в) с осью (рис. 2.1г), звездочками 
и кронштейнами, присоедините собранный элемент к рамным рычагам на 
раме (рис. 4.1а), накинув предварительно короткие цепи (рис. 2.1р) на 
звездочки. Затяните крепления. 

• Установите регулировочные винты (рис. 2.1л) (рис. 4.1а). 
• На промежуточную ось между каждым рамным рычагом и рамой 

установите с внутренней стороны по звездочке с надетой на нее короткой 
цепью, поправив цепь на звездочке прикатывающего катка (рис. 4.1а). 
Затяните крепления. 

• Соберите элементы рыхлителя следов трактора (рис. 2.1з, к, н) и 
присоедините спереди к раме (рис. 4.1б). Затяните крепления. 

• Присоедините сошники (рис. 2.1п) стремянками к раме (рис. 4.1б). 
• Присоедините бункер (рис. 2.1б) к собранной раме. На промежуточную ось 

между каждым рамным рычагом и рамой установите с наружной стороны 
по звездочке с цепью средней длины, надев на ближнюю приводную 
звездочку бункера, а длинную цепь – на дальнюю звездочку (рис. 4.1а). 
Затяните крепления. 

• Присоедините полик (рис. 2.1е) к раме (рис. 4.1а). Затяните крепления. 
• Присоедините крышку бункера (рис. 2.1ж) к бункеру кронштейнами 

(рис. 4.1в). Затяните крепления. 
• Оденьте воронки с семятукопроводами (рис. 2.1о) на высевающие 

механизмы, а семятукопроводы направьте в сошники (рис. 4.1в). 
• Проверьте и при необходимости установите шиберы перекрывающие 

доступ семян к высевающим аппаратам и перекрывающие отверстия 
очистки бункера (рис. 4.1г). 
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Рисунок 4.1. Порядок сборки сеялки ТМ «ДТЗ» серии 2BXF. 
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4.2. Обслуживание перед началом работы 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Водитель трактора должен быть хорошо ознакомлен с конструк-
цией сеялки, ее функциями и принципом работы. 

 
1. Проверьте соединение всех частей и комплектность. 
2. Проверьте смазку в кронштейнах подшипников привода высевающих 

аппаратов, на самих цепях и опорах прикатывающего катка. Добавьте 
смазки, если необходимо. 

3. Отрегулируйте положение сошников на необходимую глубину посадки. 
При этом на ровной площадке сначала отрегулируйте сошники в один ряд, 
а затем с помощью регулировочных винтов поднимите прикатывающий 
каток. 

4. Выставте рыхлители на необходимую глубину. 
5. Новая сеялка должна пройти обкатку 1-2 часа перед полной эксплуата-

цией. При наличии посторонних шумов, необходимо провести полную про-
верку. 

 
 

4.3. Подсоединение сеялки к трактору 
 
1. Подгоните трактор вплотную к сеялке и поднимите нижние тяги 

достаточно высоко. 
2. Присоедините две нижние тяги навески трактора к сеялке и зафиксируйте 

их стопорными штифтами. 
3. Присоедините верхнюю регулировочную тягу и затем закрепите ее 

замковым пальцем. 
4. С помощью изменения длины верхней регулировочной тяги навески 

выставьте сеялку параллельно обрабатываемой поверхности. 
 
 

4.4. Предпосевная подготовка  
 
1. Посевной материал должен быть очищен от сора, примесей, а также 

отсортирован по объему и весу. Чрезмерно влажные семена и удобрения 
высеваются неравномерно и могут забивать высевающие аппараты. 

2. Выставьте окончательно норму высева и внесения удобрений. Для этого 
насыпьте под край бункера немного зерна и удобрений (покрыв 
высевающие аппараты), выймите семяпроводы с сошника и направьте их 
в мерную емкость. Приподнимите сеялку и выполните несколько проворо-
тов прикатывающего катка. Взвесьте количество зерна. Количество 
высева можно вычислить по формуле и сравнить с таблицей 4.1: 
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bD
mN

×
×= 18,3  

 
где: N – норма высева или внесения удобрений, кг; 

m – масса высыпавшихся семян или удобрений; г; 
D – диаметр прикатывающего катка, м; 
B – ширина междурядий, м. 

 
Таблица 4.1. 

Культура  Норма высева, кг / га  
пшеница 60…250 
ячмень 90…350 
рожь 60…220 
овес 100…275 
горох 80…400 

гречиха 20…75 
просо 15…30 

средне и 
мелкосеменные 
зернобобовые 

культуры 

35…350 

 
Количество высева регулируется положением клапанов высевающих 
аппаратов (рис. 4.2а) и регулировкой активной ширины катушки с помощью 
регулировочного винта (рис. 4.2б).  

 

 
 

Рисунок 4.2. Регулировка высева. 
 
3. Выставьте маркеры на расстояние равное междурядью от крайнего 

сошника. 
4. Выставьте глубину заделки семян с помощью регулировочного винта (14, 

см. рис.1.1) и высеяв пару метров проверьте, отрегулируйте при необхо-
димости. 
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4.5. Во время работы 

 
1. Не допускайте полного опоражнивания бункера. Для нормального высева 

необходимо, чтобы приемные камеры высевающих аппаратов были 
заполнены, а уровень семян и удобрений был одинаковым во всех частях 
бункера. 

2. Отрегулируйте рыхлитель при плохой глубине заделки семян по следам 
трактора. 

3. Не допускайте поворота с опущенной сеялкой, так как это может привести 
к поломке. Повороты с сеялкой выполняйте на пониженных скоростях.  

4. Не допускайте малейшего движения задним ходом с опущенной сеялкой. 
5. Подъем и опускание сеялки производите только при движении вперед. 
6. Следите, чтобы сошники не забивались, периодически очищайте их. 
7. После окончания работы очистите бункер и высевающие аппараты от 

семян и удобрений. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.  

 
Своевременное и правильное выполнение технического обслуживания служит 
основой для безопасной, экономичной и безотказной работы, а также будет 
сохранять сеялку в хорошем техническом состоянии и продлит срок ее 
службы. 
 
Изложенные в данном Руководстве рекомендации по периодичности и видам 
технического обслуживания составлены исходя из того, что сеялка будет 
эксплуатироваться в нормальных условиях со средней нагрузкой и исключи-
тельно по своему прямому назначению. Длительная эксплуатация сеялки с 
большими нагрузками, на высоких скоростях, в условиях повышенной влаж-
ности или запыленности потребует более частого технического обслуживания. 
 
Для смазки подшипниковых узлов рекомендуем использовать смазочный 
материал «Литол-24». Для смазки цепей рекомендуется использовать 
моторное масло (допускается отработанное). 
 

5.1. Ежедневное обслуживание. 
 
1. Очистите сеялку от семян, удобрений, грязи и растительных остатков. 
2. Проверьте и подтяните все крепежные узлы, болты и гайки. 
3. Проверьте правильность установки звездочек и натяжение цепей. 

Проверьте правильность и надежность соединения сеялки с трактором.  
4. Смажьте сеялку согласно схеме расположения точек смазки (см. рис.4.1) 

по соответствующим пиктограммам.  
 

5.2. Сезонное обслуживание. 
 
1. Проведите все пункты обслуживания, описанные в пункте 5.1. 
2. Проверьте и замените изношенные диски сошников, высевающие 

аппараты, если необходимо. 
 

5.3. Годовое обслуживание  
 
1. Хорошо очистите детали от грязной смазки и грязи. 
2. Очистите корпуса подшипников оси и замените масляные сальники. До-

бавьте смазки перед тем, как поставить подшипники на место. 
3. Снимите все сошники и проверьте их на целостность деталей и замените 

сломанные. 
4. Проверьте высевающие аппараты, при необходимости замените. 
5. Проверьте элементы рамы, рыхлителя и механизма навески на наличие 

трещин или других повреждений. При необходимости отремонтируйте или 
обратитесь в сервисный центр. 
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6. ТРАНСПОРТИРОВКА,  ХРАНЕНИЕ  И  УТИЛИЗАЦИЯ. 

 
 

6.1. Транспортировка 
 
Сеялка поставляется в транспортабельном виде для перевозки в кузове, 
поэтому рекомендуем сохранить упаковку и использовать ее в дальнейшем 
для перевозки на большие расстояния. Не рекомендуется перевозить 
собранную сеялку в кузове на сошниках. 
 
Собранную сеялку возможно транспортировать на навеске трактора 
непосредственно к месту работы. При этом после прибытия на место перед 
началом работы необходимо провести дневное обслуживание (см. пункт 5.1.). 
 
 

6.2. Хранение. 
 
Если Вы не планируете долгое время эксплуатировать сеялку (больше года 
или полугода с холодным периодом), то проведите годовое обслуживание (см. 
пункт 5.3.). Нанесите на лезвия дисков сошников и корпуса подшипников 
отработанное масло. Желательно обновить, где необходимо, антикоррозийное 
покрытие, или смазать эти места маслом. Накройте сеялку, если она хранится 
на улице.  
 

6.3. Утилизация. 
 
Сеялку (либо ее части), которая стала непригодной к использованию, а также 
упаковку, необходимо сдавать на вторичную переработку. Так металлические 
части сдают в пункты приема металлолома, пластиковые части в пункты 
приема пластмасс, а отработанные смазывающие и обтирочные материалы в 
пункты приема отработанных ГСМ. 
 
Безответственное обращение к утилизации может привести к загрязнению 
окружающей среды и опасности травмирования или повреждения имущества 
третьих лиц.  
 
Информацию про утилизацию Вы можете узнать в местной администрации. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ.  
 

Таблица 7.1. 
Неисправность Возможная причина Метод устранения  

Трактор уводит  
в сторону  

при работе 

Правые и левые тяги на 
тракторе прикреплены 

несимметрично или 
слишком коротко 

Отрегулируйте две тяги  
до одинакового состояния 

Сошники сильно 
заглубляются 

Сильно поднят 
прикатывающий каток 

Опустите каток (открутите 
регулировочный винт) 

Сошники не 
заглубляются до 

требуемой 
глубины 

Сильно опущен 
прикатывающий каток 

Поднимите каток (закрутите 
регулировочный винт) 

Твердая почва по следам 
трактора Заглубите рыхлители 

Поврежден 
сошник 

Посторонние жесткие 
предметы на поле 

Удалите жесткие предметы  
с поля 

Неправильная установка 
сошника Правильно установите сошник 

Сошники сильно жестко 
входят в почву 

Плавно опускайте сеялку в 
почву 

Прикатывающий 
каток вращается 
неэффективно 

Поврежден подшипник Замените подшипник 
Деформирован кронштейн 

или рамный рычаг 
Выправьте или замените 

кронштейн / рамный рычаг 
Вал погнут или 
деформирован Выправьте или замените вал 

Вал забит почвой  
или травой Очистите вал  

Сошники погнуты 
или сломаны 

Посторонние жесткие 
предметы на поле 

Удалите жесткие предметы  
с поля 

Работа при повороте 
трактора 

Не эксплуатируйте сеялку во 
время поворота трактора 

Резкое опускание сошников 
 в почву 

Плавно опускайте  
сеялку в почву 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  

 
Гарантийный срок эксплуатации сеялок ТМ «ДТЗ» серии 2BXF составляяет 
1 (один) год с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи. Срок 
службы данной продукции составляет 5 (пять) лет с даты розничной продажи.  
 
Потребитель имеет право на бесплатное гарантийное устранение неисправ-
ностей, выявленных и предъявленных в период гарантийного срока и обуслов-
ленных производственными и конструктивными факторами.  
 
Гарантийное устранение неисправностей производится путем ремонта или 
замены неисправных частей сеялки в сертифицированных сервисных центрах. 
В связи со сложностью конструкции ремонт может длиться более двух недель. 
Причину возникновения неисправностей и сроки их устранения определяют 
специалисты сервисного центра.  
 
 

 ВНИМАНИЕ! 
Изделие принимается на гарантийное обслуживание только в пол-
ной комплектности, тщательно очищенное от пыли и грязи. 

 
 
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях: 
 
• Отсутствие или нечитаемость гарантийного талона. 
• Неправильное заполнение гарантийного талона, отсутствие в нем даты 

продажи или печати (штампа) и подписи продавца, серийного номера 
изделия. 

• Наличие исправлений или подчисток в гарантийном талоне. 
• Полное или частичное отсутствие, нечитаемость серийного номера на 

изделии, несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному в 
гарантийном талоне. 

• Несоблюдение правил эксплуатации, приведенных в данном Руководстве, 
в том числе нарушение условий технического обслуживания. 

• Эксплуатация неисправного или некомплектного изделия, ставшая 
причиной выхода изделия из строя. 

• Попадание внутрь изделия посторонних веществ или предметов. 
• Причиной возникшей неисправности стало применение некачественных 

смазочных материалов. 
• Изделие имеет значительные механические или термические поврежде-

ния, явные следы небрежных эксплуатации, хранения или транспортиров-
ки. 

• Причиной возникшей неисправности стало агрегатирование сеялки с 
неисправным или неподходящим по мощности трактором.  
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• Изделие использовалось не по назначению. 
• Производились несанкционированный ремонт, вскрытие либо попытка 

модернизации изделия потребителем или третьими лицами. 
• Неисправность произошла в результате стихийного бедствия (пожар, 

наводнение, ураган и т. п.). 
 
Замененные по гарантии детали и узлы переходят в распоряжение сервисного 
центра. При выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличива-
ется на время пребывания изделия в ремонте. Отсчет добавленного срока 
начинается с даты приемки изделия в гарантийный ремонт. 
 
После окончания гарантийного срока продукция продолжает обслуживаться и 
ремонтироваться, но уже за счет потребителя. 
 
Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возник-
шие вследствие планового износа или перегрузки изделия; на комплектующие: 
диски сошников, изделий из пластмассы, расходные и смазочные материалы 
одноразового использования и т.п.  
 
Гарантийные обязательства не распространяются на работы при плановом 
ТО, включая диагностику и регулирование, чистку, смазку, замену или добав-
ление всех видов смазок, если только таковые не являются необходимыми 
при проведении гарантийного ремонта сеялки или ее узлов. 
 
Гарантийные обязательства не распространяются на неполноту комплектации 
изделия, которая могла быть обнаружена при его продаже. 
 
Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий. 
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