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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

           1.1 Це керівництво по експлуатації (далі керівництво) призначене для 

вивчення обслуговуючим персоналом  будови, технічних даних, правил 

технічного обслуговування та правил експлуатації машини для внесення 

мінеральних добрив МВД  1200 (далі машина). 

1.2 Машина МВД 1200 призначена для поверхневого внесення твердих 

мінеральних добрив у гранульованому і кристалічному вигляді (переважно 

підживлення), сівби зернових і сидератів на полях і в садах з нахилом поверхні 

ґрунту не більше 8 градусів в різних грунтово–кліматичних зонах. Машина 

забезпечує внесення добрив на полях і в садах з подальшим загортанням їх 

грунтообробними знаряддями, а також підживлення озимих зернових і просапних 

культур, лугів і пасовищ. 

1.3 Завантаження машини проводиться у польових умовах автомобільними 

та тракторними завантажувачами, а також завантажувачами загального 

призначення. 

1.4 Машина агрегатується з тракторами тяглового класу 1,4 и 2,0, які мають 

частоту обертання 1000 об./хв., наприклад МТЗ-100/102. 

1.5 Машина може комплектуватися тентом за додаткову оплату.



2 БУДОВА ТА РОБОТА МАШИНИ

2.1 Машина складається з таких основних вузлів (рис.1): рама, бункер, 
живильники, дозуючі пристрої, тукорозсіювачи апарати, механізм управління 
дозуючими заслінками, привод робочих органів, зворушувачі, решета, надставка, 
а також тент, який постачаються за окрему плату. 

2.2 Принцип роботи машин слідуючий (рис.2): добрива із бункера за 
допомогою живильників надходять на відцентрові тукорозсіваючі апарати, які 
розподіляють їх віялоподібними потоками по поверхні ґрунту.

2.3 Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності 
трактора за допомогою карданного вала і конічних редукторів (рис. 3). 

2.4 Будова машини 

2.4.1 Рама 5 (рис.1) машини представляє собою зварну конструкцію з труб 
та швелерів, яка служить для встановлення і кріплення основних складальних 
одиниць. В основі рами розташований механізм привода робочих органів, а в 
передній частині – навіска на трактор. 

2.4.2 Бункер 3 (рис. 1) пірамідальної форми служить ємкістю для добрив. В 
дні бункера розміщені випускні вікна і отвори для кріплення заслінок. 

2.4.3 Живильник 3 (рис.7) призначений для безперервної подачі добрив із 
бункера на тукорозсіваючі апарати. Він представляє собою двохлопатевий 
скидувач, закріплений на верхньому кінці приводного вала безпосередньо над 
дном бункера. 

2.4.4 Дозуючий пристрій (рис. 4) з  механізмом управління служить для 
безступінчастого регулювання дози внесення добрив шляхом зміни розміру 
випускних вікон. Дозуючі заслінки розміщені під дном бункера і разом з дном 
бункера утворюють два регульованих випускних вікна. 

2.4.5 Механізм управління (рис. 5) дозуючими заслінками служить для 
встановлення необхідної дози внесення добрив і складається з поворотного вала, 
гідроштовхача поворотного вала, тяг, упора, ручки, яка розміщена всередині 
сектора зі шкалою. Відкриття випускних вікон на потрібну величину проводиться 
переміщенням поворотного вала, який приводиться в рух за допомогою 
гідроштовхача через повзун і важіль або за допомогою ручки. 

2.4.6 Апарат тукорозсіювачий 4 (рис 1) двохдисковий відцентрового типу 
призначений для розсіву добрив по поверхні ґрунту. Диск тукорозсіюваючого 
апарата розміщений під випускними вікнами на приводному валу редуктора. На 

















диску по радіусам розміщені розсіваючі лопаті.
2.4.7 Зворушувач 1 (рис. 7) служить для запобігання утворення склепіння і 

представляє собою ексцентрик, на якому розміщений корпус  із двома групами 
пальців різної довжини. 

2.4.8 Решето 2 (.рис 1) призначене для запобігання попадання в бункер 
великих грудок добрив і сторонніх предметів. 

2.4.9 Тент 1  (рис. І)  служить  для  захисту  завантажених  в  бункер  добрив       
від   вивітрювання   і   впливу   атмосферних   опадів. Тент    встановлюється    на  
вимогу    замовника   за   додаткову   оплату.



3 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Таблиця 1 

№№ 
пп 

Найменування параметрів Одиниці 
виміру 

Значення 
параметрів 

1 2 3 4 

1 

Продуктивність за 1 год. основного часу при 
дозі внесення 100 кг/га 

– при внесенні гранульованих добрив 

– при внесенні кристалічних добрив 

га/год 10 – 18 

6 – 9 

2 

Продуктивність за 1 год. експлуатаційного 
часу при дозі внесення 100 кг/га 

– при внесенні гранульованих добрив 

 при внесенні кристалічних добрив 

га/год 6 – 10,8 

3,6 – 5,4 

3 

Робоча ширина захвату 

– при внесенні гранульованих добрив 

при внесенні кристалічних добрив 
м 14 – 24 

8 – 12 

4 
Вантажопідйомність при насипній щільності 
добрив 1100 кг/м, не більше 

кг 1000 

5 

Нерівномірність розподілу добрив, не 
більше: 

 по робочій ширині захвату 

 по ходу руху агрегату 

% 

% 

20 

10 

6 

Діапазон доз внесення 

 мінеральних добрив 

 насіння сидератів 

кг/га 

кг/га 

40 – 1000 

10 – 200 

7 
Маса машини суха (конструктивна), не 
більше 

кг 290 

8 
Робоча швидкість руху на основних 
операціях, не більше км/год 15 

9 Транспортна швидкість, не більше км/год 30 

10 
Максимальна висота навантаження (від 
поверхні землі), не більше 

мм 1170 



Продовження таблиці 1 

№№ 
пп 

Найменування параметрів Одиниці 
виміру 

Значення 
параметрів 

1 2 3 4 

11 

Габаритні розміри машини в робочому 
положенні, не більше
       ширина
       довжина 

       висота

мм 

мм
мм

2010 

1140 

1170 

12 

Габаритні розміри в транспортному 
положенні з трактором: 

 залежать від розмірів трактора, з 
яким агрегатується машина 

13 Кількість обслуговуючого персоналу люд. 1 тракторист 

14 

Середня оперативна трудомісткість 
монтажа (дозбирання) машини на місці 
її застосування, не більше 

люд.-год. 0,20 

15 Універсальність 0,5 

16 
Коефіцієнт використання 
експлуатаційного часу 

0,35- 0,65 

17 
Коефіцієнт надійності технологічного 
процесу, не менше 

0,98 

18 

Питома сумарна операційна 
трудомісткість технічних обслуговувань, 
не більше 

люд.-
год./год. 0,06 

19 
Середній наробіток на відмову, не 
менше 

год 70 

20 Середній строк служби, не менше років 7 

21 
Щозмінний оперативний час технічного 
обслуговування, не більше 

год 0,30 

22 
Коефіцієнт готовності (за нормативний 
сезонний наробіток), не менше 0,98 



Продовження таблиці 1 

№№ 
пп 

Найменування параметрів Одиниці 
виміру 

Значення 
параметрів  

23 

Питома сумарна оперативна 
трудомісткість усунення відмов, не 
більше 

люд.- 

год./год. 0,02 

24 

 
Питома конструкційна маса, не більше 

– при внесенні гранульованих 
добрив 

–  
         при внесенні кристалічних добрив 

 

 
 
 

кг-год./га  
 

кг-год./га 

 

 
 

16,1 – 20,0 

 
32,2 – 48,3 

25 Питома витрата палива, не більше кг/га 1,2 

26 

Гранично допустима концентрація пилу 
мінеральних добрив в повітрі на 
робочому місці водія 

     азотних 

 
     калійних, фосфорних 

 
 
 
 

мг/м3
 

 

мг/м3
 

 
 
 
 

10 

 
5 

27 

Максимальні зусилля опору 
переміщенню органів керування 
технологічним процесом, не більше 

Н 200 

28 Кут поперечної стійкості, не менше град. 30 

29 
Потужність, яка відбирається на привод 
робочих органів, не більше 

Вт 6000 



4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

4.1 До роботи з машиною допускаються особи, які вивчили це керівництво, 

”Правила техніки безпеки при роботі на тракторах, сільськогосподарських і 
спеціальних машинах”, затверджені Міністерством сільського господарства 

24.09.1969 р., “Санітарні правила зі зберігання, транспортування та застосування 

мінеральних добрив у сільському господарстві ” №1049-73 і пройшли інструктаж 

з техніки безпеки. 

4.2 Перед початком роботи перевірити якість кріплення основних складаль-
них одиниць до рами (бункера, привода, редукторів), перевірити наявність 

захисних засобів. 

4.3 При опусканні машини на поверхню ґрунту для завантаження рукоятку 

розподільника треба поставити у положення “плаваюче”, навіть при незначній 

затримці рукоятки розподільника у положенні “опускання” може статися поломка 
машини. 

4.4 Заправляти машину добривами треба при повній зупинці трактора і 

вимкненому приводі. 

4.5 При засипанні в бункер сухих пильних добрив треба знаходитись з 

навітряного боку бункера, одягти респіратор або зав'язати рот і ніс загорнутою у 
кілька шарів марлевою пов'язкою.

4.6 Ремонт, регулювання і мащення машини необхідно проводити тільки 

при  вимкненому двигуні трактора, опустивши її на поверхню ґрунту або 

спеціальну площадку.

4.7 При розконсервації, а також при встановленні машини на зберігання 
необхідно суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки і гігієни праці 

при роботі з легкозаймистими матеріалами. 

4.8 Стропування машини проводити у спеціально передбачених місцях, 

позначених знаком “Місце строповки”. 

4.9 При переїздах, зрушенні з місця необхідно переконатися у відсутності 
людей біля машини. 

4.10 Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений засобами 

індивідуального захисту від пилу (респіраторами, окулярами). 

4.11 Після закінчення роботи і перед вживанням їжі необхідно старанно 



вимити лице, руки і прополоскати рот. 

4.12 Категорично забороняється: 

1) експлуатувати несправну машину; 

2) знаходитися ближче 25 метрів від машини під час її роботи; 

3) здійснювати транспортні переїзди агрегату без механічної фіксації

навісного пристрою трактора; 

4) експлуатувати машину без установки комплекту додаткових ваг на

передній брус трактора.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

5.1 Включення і виключення робочих органів здійснюється з кабіни 

трактора : 

привод робочих органів – важелем управління ВВП; 

дозуючий пристрій – важелем управління гідророзподільника. 

5.2 Регулювання машини на потрібну дозу внесення добрив описано в 

розділі «Правила експлуатації та регулювання» цього керівництва. 

6. ДОЗБИРУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ОБКАТКА МАШИНИ
 НА МІСЦІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

6.1 Машина відвантажується підприємством-виробником у зібраному 

вигляді. 

6.2 Розвантажування машини з транспортного засобу проводиться краном 
вантажопідйомністю не менше 0,5 т. 

6.3 Перевірка комплектності машини проводиться по комплектувальній 

відомості. 

6.4 Підготовка машини до роботи 

6.4.1 Очистити машину від пилу, грязі, консерваційного мастила і 
просушити. 

6.4.2 Перевірити надійність кріплення деталей і вузлів і при необхідності 

провести затягнення різьбових з'єднань. 

6.4.3 Перевірити і при необхідності провести змащення відповідно до 

таблиці мащення. 



6.5. Підготовка трактора до агрегатування 

6.5.1. Підготувати трактор до роботи згідно технічному керівництву і 

інструкції по експлуатації трактора. 

6.5.2. Встановити колію трактора не менше 1800 мм. 
6.5.3. При агрегатуванні трактора з машиною встановити на передній брус 

трактора допоміжні ваги: МТЗ -80/82 - 420 кг. МТЗ 100/102 - 245 кг. 

6.6  З'єднування машини з трактором 

6.6.1 Укріпити три тяги навіски трактора на кронштейни і пальці машини. 

6.6.2 З'єднати вал карданний машини з ВВП трактора. З'єднання зручно 
проводити піднявши машину в транспортне положення. При цьому обов'язково 

включити блокування навісного улаштування трактора. 

6.6.3 Приєднати рукава високого тиску до задніх виводів гідросистеми 

трактора. 

6.7 Підняти машину в робочий стан. Диски тукорозсіваючого апарата 
повинні бути на висоті 600 – 700 мм від рівня ґрунту.

6.8 Установити машину в горизонтальне положення. Установку проводити 

зміною довжини правого розкосу і центральної тяги. 

6.9 Випробування роботи машини 

6.9.1 Перевірити роботу робочих органів:
1) встановити мінімальну частоту обертання холостого ходу двигуна

трактора; 

2) включити привод машини; 

3) через 5 хвилин поступово збільшити частоту обертання до

номінальної; 

4) привод, тукорозсіювачі апарати, подаючі пристрої, зворушувачі

повинні обертатися плавно, без заїдань. Тривалість роботи в номінальному 

режимі 10 хвилин; 

5) знизити частоту обертання до мінімальної і вимкнути привод.

Перевірити роботу гідропривода механізму управління дозуючими 
заслінками. Відкриття і закриття заслінок повинно проходити плавно, без 

заїдань. 

6.10 Випробування машини: 

6.10.1Обкатування машини проводити не менше години без завантаження 

добривами при номінальній частоті обертання двигуна. 



6.10.2 В процесі обкатування візуально контролювати роботу робочих 

органів, механізму приводу, герметичність гідроприводу.

6.10.3 Після обкатування провірити затяжку болтових з'єднань. При 

необхідності підтягнути. 

6.11 Для переїздів з начепленою на трактор машиною необхідно підняти її в 

верхнє положення і механічно зафіксувати навісне улаштування трактора. 

7 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕГУЛЮВАННЯ 

7.1 Вибір робочої швидкості при внесенні добрив, проводиться згідно 

рекомендаційної таблиці розрахункових доз внесення (рис. 6). Менші швидкості 

вибирають тільки при внесенні більших доз добрив. 

7.2 При підготовці до внесення визначеного виду добрив налагодити 

машину на встановлену дозу і ширину внесення згідно рекомендаціям таблиці 
розрахункових доз внесення. 

7.3 Настроювання на дозу проводити переміщенням упора по шкалі доз.

7.4 Фактичну дозу внесення можна визначити шляхом пробного розсіву на 

твердому покритті або на брезенті протягом однієї хвилини і розрахувати по 

формулі:

BV
QД

⋅
⋅

=
600

де: 

Д – фактична доза внесення, кг/га; 

Q – маса добрив, зібрана після хвилинного розсіву, кг;

V – робоча швидкість внесення, км/год.; 

В – робоча ширина внесення, м.

7.5 Завантажити машину добривами. Випускні вікна при цьому повинні 
бути зачинені.

7.6 Безпосередньо перед включенням: 

1) відкрити випускні вікна, перемістивши важіль до упора за допомогою 

гідроприводу;

2) включити привід. 
7.7 Провести внесення добрив по поверхні ґрунту.



7.8 Закрити випускні вікна і виключити привод. 

7.9 Не допускати обертання робочих органів при закритих заслінках, так як 

при цьому відбувається ущільнення добрив. 

7.10 Якість розподілу добрив контролюється візуально. Відстань між 
суміжними  проходами повинна дорівнювати робочій ширині внесення (з 

урахуванням перекриття). Контролювати відстань за допомогою слідовказівника 

або візуально. 

 





7.11 У випадку довгого переїзду із завантаженою машиною (що не бажано) 

включити   привод   при   мінімальній  частоті   обертання  і   повністю  відкритих 

випускних   вікнах. Перед  початком   розсіву   виключити  привод  і    встановити 
потрібну дозу внесення. 

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

8.1 На машині проводиться міжзмінне технічне обслуговування (МТО) і 
перше технічне обслуговування (ТО-1). 

8.2 Періодичність ТО-1 – через 60 годин роботи машини. 

8.3 Міжзмінне технічне обслуговування 

8.3.1 Очистити машину від бруду і добрив, промити теплою водою, 

просушити. 
8.3.2 Перевірити надійність кріплення і, у випадку потреби, підтягнути 

різьбові з'єднання. 

8.3.3 Перевірити відсутність підтікання масла в з'єднаннях гідросистеми. 

Виявлені дефекти усунути.

8.4 Перше технічне обслуговування 

8.4.1 Провести роботи МТО. 

8.4.2 Провести візуальну перевірку машини для виявлення механічних 

пошкоджень. Наявність тріщин в рамі, деформацій бункера не допускається. 

8.4.3 Змастити згідно таблиці 2 приводне улаштування. 

8.5 Види і перелік робіт по технічному обслуговуванні при зберіганні: 

1) при міжзмінному зберіганні; 

2) при підготовці до короткочасного зберігання; 

3) в період короткочасного зберігання; 

4) при знятті з короткочасного зберігання; 

5) при підготовці до тривалого зберігання; 

6) в період тривалого зберігання; 

7) при знятті з тривалого зберігання. 

8.5.1 Технічне обслуговування при міжзмінному зберіганні: 

1) очистити машину від бруду і добрив; 

2) промити теплою водою і обдути стислим повітрям; 



3) встановити машину на спеціальний майданчик. 

8.5.2 Технічне обслуговування при підготовці до короткочасного 

зберігання: 

1) виконати роботи при міжзмінному зберіганні; 

2) підготовити нефарбовані металеві поверхні до консервації: видалити

забруднення,  сліди корозії,  знежирити, просушити    (шкурка шліфувальна





 ГОСТ 6456, уайт-спірит    ГОСТ 3134, ганчір'я   обтирочне   ТУ 63.17377); 

3) на лопаті розсіваючого диска, різьбові поверхні, кінці валів та інші

непофарбовані поверхні нанести консерваційне гарматне мастило ГОСТ 19537
або мастило консерваційне НГ-203 А ТУ 38.1011331. Товщина консерваційного

покриття  – до 2 мм; 

4) пошкоджене фарбування зачистити, видалити іржу, обдути стислим повітрям,

знежирити уайт-спіритом, пофарбувати (емаль АС-182 ГОСТ 19024, щітка

малярна ГОСТ 10597). 
8.5.3 Технічне обслуговування в період короткочасного зберігання: 

1) візуально перевірити стійкість машини; 

2) перевірити стан поверхонь машини. У випадку виявлення корозії виконати

роботи вказані в пункті 8.5.2. 

8.5.4 Технологічне обслуговування при знятті з короткочасного зберігання: 

1) складові частини машини очистити від бруду і консерваційного мастила; 

2) оглянути і, при потребі, закріпити складові частини машини. 

8.5.5 Технологічне обслуговування при підготовці до тривалого зберігання: 

1) виконати роботи по МТО; 

2) виконати роботи по ТО-1; 

3) виконати роботи при підготовці до короткочасного зберігання; 

4) злити робочу рідину з рукавів високого тиску, кінці рукавів заглушити; 

5) очистити зовнішні поверхні рукавів від мастила, просушити, припудрити

тальком, покрити світлозахисною сумішшю: тальк ТРПВ ГОСТ 19729,

крейдоказеїнова суміш (крейда 75%, клей казеїновий 20%, гашене вапно 4,5%,
сода кальцинована 0,25%, фенол 0,25%) 1 кг суміші розбавити в 2,5 л теплої води,

суміш нанести щіткою;

6) поставити машину під навіс або спеціально підготовлений майданчик; 

7) скласти приймально-здавальний акт і здати машину особі, відповідальній за

зберігання. 
8.5.6 Технічне обслуговування в період тривалого зберігання: 

1) провести контроль стану захисного покриття, при потребі покриття відновити.

Контроль проводити щомісячно, а після сильних вітрів і опадів – негайно; 

2) перевірити комплектність машини; 

3) результати перевірок оформити записом в журналі. 



8.5.7 Технічне обслуговування при знятті з тривалого зберігання: 

1) зняти машину з майданчика зберігання; 

2) встановити на машину зняті комплектуючі;

3) перевірити кріплення складових частин;
4) перевірити взаємодію складових частин. 

9 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Таблиця 3 

Несправність, зовнішнє 
проявлення 

Можлива причина Метод усунення 

1. 

Зменшилась 
ширина внесення 
добрив 

Налипання добрив на 
лопатях 
тукорозсіваючого диска 

Очистити лопаті 

2. 

Під час роботи 
припинилось 
внесення добрив 

а) застосовані 
перезволожені добрива 

Зруйнувати утворене 
склепіння посту-
куванням по стінках 
бункера. Очистити 
дозуючі вікна в дні 
бункера від грудок 
злежалих добрив 

б) живильник заклинило 
сторонніми предметами 

Перевірити бункер, 
вилучити сторонні 
предмети 

Після усунення несправностей включити робочі органи машини і 

перевірити їх роботу на холостому ходу протягом 5-10 хв. 



10 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ 

10.1 Правильне зберігання машини забезпечує її збереження, попереджує 
руйнування, псування, сприяє скороченню затрат на технічне обслуговування і 

ремонт. 

10.2 Зберігання машини здійснюється у відповідності з вимогами ГОСТ 

7751 і ГОСТ 9014. 

10.3 Машина повинна зберігатися під навісом або на відкритому 
майданчику при умові забезпечення її повного зберігання, комплектності, якості і 

товарного вигляду.

10.4 Перед постановкою машини на зберігання, повинна бути проведена 

підготовка згідно вимог розділу 8. 

10.5 Вимоги до міжзмінного зберігання 

10.5.1 Підготовка до зберігання повинна бути проведена згідно п.8.5.1. 

10.5.2 При міжзмінному зберіганні капот і дверцята трактора, на який 

навішана машина, повинні бути закриті і опломбовані. 

10.6 Вимоги до короткочасного зберігання 

10.6.1 Підготовка до зберігання повинна бути проведена згідно п.8.5.2. 
10.6.2 Машина повинна бути від'єднана від трактора і встановлена на 

зберігання без зняття з неї складальних одиниць і деталей. 

10.7 Вимоги до тривалого зберігання 

10.7.1 Підготовка машини до тривалого зберігання повинна бути проведена 

згідно п.8.5.5. 
10.7.2 Перед встановленням машини на зберігання необхідно провести 

перевірку технічного стану. 

10.8 Умови  зберігання    машини   в   частині впливу кліматичних факторів 

8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. 



11 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
    Таблиця 4 

Позначення Назва Кількість Вид упакування 

МВД 1000 

Машина для 
внесення 
мінеральних 
добрив 

1 Без упакування 

10.016 
ГОСТ 13758 

Вал карданний 1 Укладений в бункер 

ГОСТ 23360 Шпонка 8х7х36 1 

Прив'язана до хвостовика 
муфти дротом 1,0-О-Ч 
ГОСТ 3282 

ЗМІННІ ЧАСТИНИ 

МВД.19.000 Тент 1 

Установлений на машині на 
замовлення споживача за 
окрему плату 

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 

МВД.03.612 Штифт 1 

Обгорнутий в волого -
непроникливий папір 

ГОСТ 8828 і укладений в 

бункер 

МВД.06.002 Втулка 4 Те ж
МВД.03.030 Диск 2 При встановленні на машині 

дискової муфти

ГОСТ 23360 Шпонка 8х7х36 1 Те ж 

ДОКУМЕНТАЦІЯ 

МВД.00.000 КЕ 
Керівництво по 

експлуатації 
1 

Упаковане в пакет із
плівки   поліетиленової    ГОСТ 
10354 і укладене в бункер  

Санітарні 
правила 
№ 1049–73 

1 Те ж



12 СВІДОТЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Машина для внесення мінеральних добрив МВД 1200 

заводський номер ____________________ 
відповідає ТУ У 29.3 – 00235750 – 009:2006 

визнана придатною до експлуатації 

_______________________________________ 
Дата виготовлення 

М.П. 

_______________________________________ 
Підписи осіб. відповідальних за приймання:

Примітка. Форму заповнює підприємство – виробник виробу.



13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

13.1 Підприємство-виробник гарантує  справність машини при  дотриманні 

споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання. 

13.2 Гарантійний строк експлуатації 12 місяців. Початок гарантійного 

строку починається з дня введення машини в експлуатацію, але не пізніше 12 

місяців з моменту отримання споживачем. 

13.3 Рекламації на дефекти та поломки, виявлені в період гарантійного 

строку, направляються підприємству за адресою: ____________________________ 

14 ТРАНСПОРТУВАННЯ 

14.1 Транспортування  машин   проводиться   залізничним   і автомобільним 

транспортом. 
14.2 Підприємство-виробник забезпечує збереження виробу і упаковки, їх 

комплектність і товарний вигляд. 

14.3 Умови  транспортування  машин  в частині впливу механічних 

факторів – середні (С) по ГОСТ 23170. 



найменування заводу-виробника

адреса заводу-виробника

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛ0Н 

1. Машина для внесення мінеральних добрив МВД 1200. 

2. _______________________________________________________  
число, місяць та рік випуску

3. _______________________________________________________ 
(заводський номер виробу)

Машина МВД 1200 повністю відповідає кресленням, технічним умовам, 

державним стандартам. 

Гарантійний строк експлуатації 12 місяців. Початок гарантійного строку 
– з дня машини в експлуатацію, але не пізніше 12 місяців з моменту 
одержання споживачем. 

Контролер_________________________________________________________________ 
особистий підпис, розшифровка підпису

М.П. 

____________________________________ 
дата одержання виробу одержувачем зі складу заводу-виробника

____________________________________ 
особистий підпис, розшифровка підпису



 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 Заправочні об'єми 
 

Найменування, 
ємність 

Об'єм 
(мастила) 

 
Основні Замінники 

Редуктори 
конічні: 

  Солідол ГОСТ 1033 
або ГОСТ 4366 

МВД.03.050 0,4 
Мастило №158 
ТУ38.101320 

 

МВД. 03.070 0,4 
Мастило №158 
ТУ38.101320 

 

МВД. 03.070–01 0,4 
Мастило №158 
ТУ38.101320 

 

Гідпропривод 0,5 
Мастило  
гідросистеми трактора 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Додаток 2 Перелік підшипників 
 

Номер поз. 
на схемі 

розміщен-
ня 

підшипник
ів 

Тип підшип-
ників 

Номер по 
каталогу 

Місце 
встанов-

лення 

Кількість 
підшипників 
на складал. 
одиницю 

Примітка 

1. 
Підшипник 

голчатий 
(15,2х8х19) 

704902 

ТУ37.006.065 
Вал 

карданний 
8 

 

2. 
Підшипник 

ковзання 

капроновий 

 Вал 

карданний 
2  

3. Підшипник 

кочення 

308 

ГОСТ8338 
Редуктори 4  

4. Підшипник 

ковзання 
 Бункер 2  

5. Підшипник 

ковзання 
 Зворушувачі 

 2  
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