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Пристрій  для транспортування 

сівалок " Monosem NG plus 4-8R " 

 ПТС-19 

Паспорт  

та інструкція з експлуатації 

 
 

20    р. 
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1  Загальні вказівки 

 

Пристрій для транспортування сівалок                              

" Monosem NG plus 4-8R " ПТС-19 (далі по тексту – ПТС-19) 

призначений для транспортування сівалки в поздовжньому 

положенні по дорогах загального користування з 

енергетичним засобом (трактором). 

 ПТС-19 виготовлений ТОВ "Профі Стан",                      

м. Кропивницький. 

 

 

Заводський номер_______________________________ 

Рік випуску___________________________________ 
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2  Передмова 

 

2.1  Інструкція з експлуатації містить у собі основні 

відомості про будову і роботу, технічні характеристики, 

вимоги безпеки, підготовку і порядок роботи, правила 

експлуатації та агрегатування, технічне обслуговування, 

правила зберігання, комплектність, свідоцтво про 

приймання, гарантії виробника ПТС-19 для переобладнання 

сівалки. 

ПТС-19 агрегатується з тракторами тягового класу     

1,4-2. Для забезпечення надійної  і безвідмовної роботи 

ПТС-19, його обслуговування, слід виконувати в повній 

відповідності вимоги цього керівництва та дотримуватись 

правил техніки безпеки при виконанні робіт. 

 

 

3 Призначення ПТС-19 

 

3.1  ПТС-19  призначений для транспортування сівалки 

в поздовжньому положенні по дорогах загального 

користування з енергетичним засобом (трактором). ПТС-19   

розроблено для експлуатації на не кам’янистих ґрунтах, без 

ям і глибоких вибоїн на польових дорогах і полях з 

рівномірним рельєфом. Трактор приєднується до сниці 

ПТС-19 за допомогою навіски трактора. 
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Увага !!! Для запобігання небезпечних ситуацій при 

агрегатуванні з тракторами забороняється 

агрегатування з несправними навісним механізмом.  

 

 

4  Технічні характеристики 

Основні технічні характеристики  ПТС-19  приведені в 

таблиці 1 
Таблиця 1 

№ 

п/п 
Параметр Данні 

1 Марка ПТС-19 

2 Тип Причіпна 

3 
Транспортна швидкість, не 

більше, км/год 
20 

4 Маса, не більше, кг 330 

5 
Кількість обслуговуючого 

персоналу, чол 
1 тракторист 

6 Агрегатування 
Трактори класу  

1,4-2  
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5  Будова і робота 

5.1  ПТС-19 для транспортування  сівалки   складається 

зі сниці в зборі і  механізмів  підйому сівалки. . 

5.2  Конструкція сниці включає в себе хитний брус. 

5.3  Механізми підйому складаються із мосту, стійок 

коліс і самих коліс.  

5.4 Переведення сівалки з робочого у транспортне 

положення і навпаки виконується поворотом стійок з 

колесами на 180 градусів. 

Увага! 

При збиранні ПТС-19 та кріплені з рамою сівалки, 

впевніться, що всі стяжні болти  затягнуті.  

 

6 Підготовка до роботи 

 

  Порядок виконання операцій 

1 Перевірити змащення поверхонь, що труться, при 

необхідності змастити. 

2   Навіскою трактора з центральним гвинтом за  штатні 

кріплення підняти сівалку. 

3   Витягнути фіксуючі штирі на стійках колес і перевести їх 

в транспортне положення. 

4 Витягнути опорну ніжку в крайнє нижнє положення і 

зафіксувати штирем. 
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5  Приєднати сницю  до навіски трактора. 

  В залежності від виконуваних робіт тракторист-

механізатор самостійно повинен відрегулювати навіскою 

трактора положення рами сівалки відповідно до правил 

експлуатації та переїзду. 

6  Після прибуття на поле від'єднати сницю від трактора. 

7  Підняти сівалку за штатні кріплення. 

8  Витягнути фіксуючі штирі на стійках колес і перевести їх 

в вертикальне положення. 

9 Приєднати навіску трактора до штатних кріплень сівалки і 

почати роботу. 

 

6 Вимоги безпеки 

 

7.1  При прийманні та підготовці до роботи 

7.1.1 Строге виконання правил техніки безпеки 

обов'язково для осіб що обслуговують сівалку  і ПТС-19. 

Тракториста, обслуговуючого ПТС-19, необхідно навчити 

безпечним методам праці згідно цієї інструкції. 

Особи,  які не досягли 18-ти літнього віку, до 

обслуговування ПТС-19 не допускається. 

7.1.2 Приймання, розвантаження, завантаження ПТС-19 

робіть під керівництвом механіка або бригадира з 

використанням вантажопідйомних механізмів. 
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7.2  При транспортуванні 

7.2.1 Транспортувати сівалки з ПТС-19  в темний час 

доби і за умови поганого бачення не рекомендується. При 

необхідності транспортування в темний час доби перевірте 

наявність світловідбивачів і при необхідності очистіть їх від 

бруду. 

7.2.2 При транспортуванні по дорогах загального 

користування швидкість руху ПТС-19 з сівалкою  не 

повинна перевищувати 20 км/год. 

7.3 При технічному обслуговуванні і постачання на 

зберігання 

7.3.1 Обслуговування і ремонт ПТС-19 робити в 

положенні, коли він не приєднаний до транспортного засобу  

та сівалки. 

7.3.2 Після закінчення терміну експлуатації 

непридатний ПТС-19 підлягає переробці на сировину на 

переробних підприємствах. 

7.4  Забороняється  їзда на великих швидкостях і круті 

повороти в людних місцях населених пунктів. 
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7 Технічне обслуговування 

 

8.1. Види і періодичність технічного обслуговування 

ПТС-19 приведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вид технічного обслуговування Періодичність або строк 

постановки на ТО 

1  Технічне обслуговування при 

експлуатаційній обкатці 

При підготовці, проведені і 

по закінчені обкатки 

2  Технічне обслуговування 

перед початком сезону робіт 

(ТО – 3) 

Перед початком сезону 

робіт 

3 Технічне обслуговування при 

постановці або зняті  з 

короткочасового (тривалого) 

зберігання.   

При підготовці, проведені та 

закінчені сезону робіт 

 

8.2  Перелік робіт по видах технічного обслуговування  

8.2.1 Технічне обслуговування при підготовці і 

експлуатаційній обкатці. 

8.2.1.1 Очистити ПТС-19 від пилу, бруду і мастила 

консервації, протерти її дрантям, змоченим в уайт-спіриті. 

8.2.1.2 Перевірити зовнішнім оглядом комплектність     

ПТС-19. 

8.2.1.3 Перевірити і при необхідності підтягнути 

кріплення коліс і фланців кронштейнів механізмів підйому. 
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8.2.1.4 Перевірити наявність мастила в колесах. При 

необхідності заповнити мастилом.  

8.2.1.5 Перевірити тиск повітря в шинах коліс, при 

необхідності підкачати шину до 0,7 МПа. 

8.2.1.6 Перевірити правильність агрегатування ПТС-19 

з сівалкою і енергозасобом. 

8.2.2 Після закінчення експлуатаційної обкатки 

8.2.2.1 Перевірити зовнішнім оглядом комплектність     

ПТС-19. 

8.2.2.2 Перевірити і підтягнути, при необхідності, 

кріплення. 

8.2.3 Технічне обслуговування при постановці на 

короткочасне зберігання 

8.2.3.1 Очистити від пилу, бруду і рослинних залишків 

поверхні  ПТС-19.  

8.2.3.2 Деталі з різьбовою поверхнею покрити 

мастилом консервації, заздалегідь очистивши їх від 

механічних забруднень. 

8.2.4 Техобслуговування при зняття з короткочасного 

зберігання 

8.2.4.1 Протерти дрантям деталі, покриті захисним 

мастилом. 

8.2.4.2 Перевірити тиск в шинах, при необхідності 

підкачати.  
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8.2.4.3 Оглянути кріплення, при необхідності 

підтягнути. 

8.2.5 Технічне обслуговування при тривалому 

зберіганні 

8.2.5.1 Ретельно відчистити ПТС-19 від пилу, бруду, 

рослинних залишків.  

8.2.5.2 Перевірити технічний стан ПТС-19 і усунути 

виявлені несправності. 

8.2.5.3 Різьбові поверхні  деталей і складальних 

одиниць, осі протерти дрантям і покрити мастилом 

консервації. 

 8.2.5.4 Металеві незабарвлені поверхні протерти 

дрантям, змоченим в уайт-спіриті, просушити і покрити 

бітумним лаком. Деталі і складальні одиниці з 

пошкодженим забарвленням очистити від іржі, бруду і 

забарвити. 

8.2.5.5 При виявленні деталей, що зробилися 

непридатними, замінити  новими.  
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8 Правила зберігання 

 

9.1 Після закінчення сезону робіт ПТС-19 необхідно 

підготувати до зберігання. 

9.2  Зробити перевірку технічного стану ПТС-19. 

9.3 При короткочасному зберіганні (від 10днів до двох 

місяців) підготовку до зберігання робити безпосередньо 

після закінчення робіт. 

9.4 При тривалому зберіганні (більше двох місяців) 

підготовку до зберігання необхідно робити не пізніше 10 

днів з моменту закінчення робіт. 

9.5 Роботи при постановці і зняття  зі зберігання робити 

відповідно до розділу "Технічне обслуговування". 

9.6 Мастило консервації наносити на поверхню в 

розплавленому стані при температурі 60º - 80º пензлем 

(тампоном). 

9.7 Встановити ПТС-19 на зберігання на спеціально 

обладнаному майданчику. 

9.8  При збереженні на складі шин з камерами 

дотримуйтеся наступних правил 

9.8.1 Приміщення має бути сухим, відносна вологість 

повітря не повинна перевищувати 50-60%. 

9.8.2 Тиск в шинах коліс має бути понижений до 0,5 

МПа.  
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9.8.3 Температура повітря має бути в межах від мінус 

5ºС до плюс 25ºС. 

9.8.4 Шини повинні зберігатися на стелажах у 

вертикальному положенні, через 2-3 місяці зберігання їх 

слід повертати. 

9.8.5 Стелаж з шинами розташовувати на відстані не 

менше 1м від опалювальних приладів. 

9.8.6 Не допускається зберігати шини разом з 

матеріалами, що горять, мастилами, хімікатами та 

кислотами. 

9.8.7 При установці ПТС-19 на зберігання та зняття зі 

зберігання дотримуйтеся правил техніки безпеки. 
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9 Комплектність ПТС-19 

 

1 Сниця в зборі      1 шт 

2 Міст в зборі       1 шт 

3 Стійки коліс в зборі     2 шт 

4 Колесо в зборі      2 шт 

4 Паспорт та інструкція з експлуатації  1 шт 

 

Пакувальник_____________________ 

 

Контролер______________________ 

«__»______20___р.              
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11 Свідоцтво про прийняття 

 

ПТС-19  для транспортування сівалок                                

" Monosem NG plus 4-8R  "                                      

 

зав. №___________________ 

 

відповідає  конструкторській документації та                      

ТУ У 29.2-34548222-003:2016 і визнаний придатним до 

експлуатації.  

 

 

м. п.                                                Дата випуску 

 

                                                       "__"______20___р.   

 

Підпис осіб, відповідальних за приймання 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

12 Заключення представника замовника 
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13  Гарантійні  зобов’язання 

 

Підприємство-виробник гарантує відповідність ПТС-19  

для транспортування сівалок " Monosem NG plus 4-8R  " 

нормативній документації при дотриманні споживачем 

умов експлуатації, транспортування та зберігання. 

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня 

відвантаження споживачеві. 

Термін служби ПТС-19   - 7 років. 

Гарантія не поширюється на  одиниці, перелік яких 

вказаний в таблиці 3. 
Таблиця 3 

№ п/п Найменування Позначення 

1 Шини колес Всі 

2 Вальниці Всі 

3 Мастильні матеріали 

Солідол С ГОСТ 4366-76  

або солідол Ж               

ГОСТ 1033-79 

4 Документація Паспорт та інструкція з 

експлуатації 
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                                                                   ТОВ "Профі Стан"        

                                                                                                         (наименування завода-виробника)                              

Україна, 25002, м. Кропивницький, вул. Київська, 2б 

                                                                                                           (адреса завода-виробника)                              

 

Гарантійний талон 

З
ап

о
в
н

ю
єт

ь
ся

  

за
в
о

д
о
м

-в
и

р
о
б

н
и

к
о

м
 

1. Пристрій  для транспортування сівалок                 

" Monosem NG plus 4-8R   "  ПТС-19  

 

2. ____________________________________ 

(число, місяць і рік випуску) 

3.____________________________________ 

(заводський номер виробу) 

 

ПТС-19 повністю відповідає конструкторській 

документації та ТУ У 29.2-34548222-003:2016 

 

Гарантується справність виробу продовж               

12  місяців з дня відвантаження споживачеві. 

 

 

М.П.      Контролер   _________________ (підпис) 

 

 

 

1 

___________________________________________ 
  (дата отримання виробу споживачем на складі заводу виробника)     

2 

____________________________________________ 
                  (дата введення виробу в експлуатацію)     

 

 

М.П.                           _________________(підпис) 

З
ап

о
в
н

ю
єт

ь
ся

 

сп
о

ж
и

в
ач

ем
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