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1 ВВЕДЕННЯ 

 

 1.1 Ця інструкція з експлуатації містить відомості про  каток 

шпоровий КЗН-6-04 (далі по тексту - каток) і призначений для 

осіб, які займаються експлуатацією (підготовкою до експлуатації, 

технічним обслуговуванням, усуненням несправностей, 

зберіганням, перевезенням та утилізацією) катка. 

  УВАГА: ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

КАТКА НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ВИМОГИ ЦІЄЇ  ІНСТРУКЦІЇ З 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ.  

 1.2 У зв'язку з постійним вдосконаленням катка можливі 

невідповідності між цією інструкцією з експлуатації і конструкцією 

катка.  Ці невідповідності не впливають на правильну і безпечну 

експлуатацію катка.   

1.3 До експлуатації катка, пов'язаної з управлінням 

механізмами трактора, допускаються особи, які мають 

посвідчення тракториста-машиніста (тракториста).  

 1.4 Вид кліматичного виконання катка У, категорія 

розміщення 1 по ГОСТ 15150-69.  

 1.5 Споживачами катка є сільськогосподарські 

підприємства. 
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2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 
 
 

Каток шпоровий КЗН-6-04 призначений для розбиття грудок 

у полі. 

 

3 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип катка Причiпний 

Робоча швидкість, км/год 15-20 

Продуктивність за             1 
годину, га 

4,8-7,2 

Ширина захоплення, м  6 

Кількість катків, шт 3 

Габаритні розміри в робочому 
стані, не більше, мм 
-довжина 
-ширина 
-висота 

 
3,3 
6,3 

0,98 

Габаритні розміри в 
транспортному положенні,     
не більше, мм 
-довжина 
-ширина 
-висота 

 
 

4,6 
2,1 
1,6 

Обслуговуючий персонал, чол 1(тракторист) 
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4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

 

 4.1 До експлуатації та обслуговування катка допускаються 

особи, які вивчили цю інструкцію з експлуатації та пройшли 

інструктаж з техніки безпеки.   

4.2 Всі роботи з катком необхідно проводити відповідно до 

цієї інструкції з експлуатації та відповідно до: 

 - «Правилами охорони праці в сільськогосподарському 

виробництві», затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України № 202 від 11.08.2000р.; 

  - «Правилами охорони праці під час технічного 

обслуговування і ремонту машин та устаткування 

сільськогосподарського виробництва», затвердженими наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України № 512 від 

30.11.2001 р;  

 - діючими правилами охорони праці та іншими 

нормативними документами з охорони праці - при експлуатації 

катка за межами України; 

  - посібником з експлуатації або іншим документом по 

експлуатації трактора, на якому змонтований каток.   

4.3 При піднятті складових частин катка необхідно 

використовувати вантажопідйомні машини вантажопідйомністю 

не менше маси відповідних частин.  Перед підняттям необхідно 

перевірити надійність кріплення всіх складових частин.  

 4.4 При транспортуванні каток повинен знаходитися в 

транспортному положенні при якому дишло  навіскою трактора 

піднімається вгору і крила фіксуються  тягою. Каток в 

транспортному положенні показаний на мал. 1. 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

Мал.1 Каток в транспортному положенні 

1 – Рама; 2- Каток; 3 – Дишло; 4 - Тяга 
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4.5 Для приведення катка в робоче положення необхідно: 

- від’єднати тягу (мал.1, поз.4) і закріпити її на правому 

крилі; 

- заднім ходом  трактора розкрити крила катка; 

- гідроциліндром опустити робочі органи до необхідного 
заглиблення ребер секцій катка у грунт. 

4.6 Каток в розкладеному стані показана на мал. 2. 

4.7 Очищення, технічне обслуговування і ремонт проводити 

при непрацюючому двигуні трактора. 

4.8 Категорично забороняється: 

 - знаходитися біля катка під час його роботи; 

  - працювати при зламаному тракторі або каткiв; 

 - чистити на ходу робочі органи. 

 

 
 

Мал.2  Каток в розкладеному стані 
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5  ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ 
 

 5.1 Каток поставляється замовнику в зібраному вигляді.   

 5.2 Перед початком роботи уважно огляньте каток на 

наявність пошкоджень, перевірте надійність кріплень крил катка 

і, при необхідності, відрегулюйте довжину тяги.   

5.3 Приєднайте трактор до дишла катка. 

5.4 Підніміть ніжку катка в транспортне положення. 

5.5 Після прибуття на поле від’єднайте тягу і зафіксуйте її 

на крилі катка. 

5.6 Заднім ходом трактора розкрийте крила катка. 

5.7 Гідроциліндром опустіть раму з крилами катка до 

потрібного заглиблення  катка. Починайте обробку грунту. 

    5.11 Пiсля закiнчення роботи: 
- гiдроцилiндром пiднiмiть раму з крилами; 

- складiть крила переднім ходом трактора;  

- встановіть тягу на крила. 

5.12 При установці катка на зберігання або стоянку 

встановіть опорну ніжку на дишлі в потрібне положення і 

зафіксуйте штирем. 
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6  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
 6.1 Планово-попереджувальна система технічного 

обслуговування зменшує ймовірність передчасного зносу і 

поломки деталей і збільшує термін служби катка.   

6.2 Технічне обслуговування катка проводиться відповідно 

до технічного опису та інструкцією з експлуатації катка.   

6.3 Технічне обслуговування катка включає в себе 

обслуговування в період обкатки катка, а також щомісячне 

обслуговування.   

6.4  Термін обкатки катка - 14 ... 16 годин роботи катка.   

6.5 Технічне обслуговування проводиться позмінно на 

початку і в кінці роботи.   

6.6 Очищення робочих органів проводиться в міру 

необхідності. 

 
 

7  ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ 
 

 7.1 Каток може ставитися на: межзмiнне зберігання - 

перерва у використанні до 10 днів;  короткочасне зберігання - від 

10 днів до 2-х місяців;  тривале зберігання - понад 2 місяці.                          

 7.2   При короткочасному і тривалому зберіганні каток 

повинен знаходитися в закритому приміщенні або під навісом 

згідно ГОСТ 7751-85.  Допускається зберігання на відкритому 

майданчику при забезпеченні захисту катка від корозії та інших 

ушкоджень.   

         7.3 При постановці на міжзмінне зберігання необхідно 

провести ЕТО.   

         7.4 При постановці на короткочасне зберігання необхідно 

провести ТО-1.  При знятті з короткочасного зберігання 

необхідно провести ТО-1.   
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  7.5 Тривале зберігання   

         7.5.1 При підготовці необхідно:  

-провести операції ТО-1;   

-провести консервацію відкритих металевих поверхонь 

оливою консерваційною К-17 ГОСТ 10877-76 або мастилом по           

ГОСТ 19537-83.   

         7.5.2 При знятті з зберігання:  

-провести розконсервацію;   

-перевірити комплектність;   

-перевірити відсутність ушкоджень. 

  

8  ГАРАНТІї  ВИРОБНИКА 

 

 8.1 Термін служби катка - 7 років.   

8.2 Виробник гарантує справність і безпечну роботу катка 

протягом усього терміну служби при дотриманні споживачем 

вимог цієї інструкції  з експлуатації.  

  8.3 Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців при 

напрацюванні не більше 500 годин.  Гарантійний термін 

відраховується з дня введення в експлуатацію, але не пізніше 18 

місяців з дня покупки.   

8.4 При пред'явленні рекламацій необхідно повідомити 

заводський порядковий номер катка і дату її виготовлення 

(нанесені на фірмовій табличці, закріпленій на рамі), надати це 

керівництво з експлуатації з відмітками виробника.   
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9  ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

З ЇХ УСУНЕННЯ 

 

9.1 Можливі несправності і методи їх усунення наведені в 

таблиці 1. 

                                                                                Таблиця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несправність, 
зовнішній прояв 

Ймовірна причина 
несправності 

Спосіб усунення 
несправності 

При 
транспортуванні  
крила катка 
хитаються 

Не встановлена, 
або не 
відрегульована тяга 
катка 

Зафіксувати крила 
тягою 

Недостатнє , 
або велике 
занурення  
катків у грунт 

Невідрегульоване 
положення штока 
гідроциліндра 

Відрегулювати  
положення штока 
гідроциліндра 

Протікання 
масла в 
штуцерах 
гідроциліндра 

Не затягнуті 
штуцера, або гайки 
РВТ, пошкодження 
мідних шайб 

Замінити мідні 
шайби, затягнути 
штуцери і гайки РВТ 
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10  УТИЛІЗАЦІЯ 

 

 10.1 Перед проведенням утилізації каток необхідно 

очистити.   

10.2 Утилізацію  мастила і гумових виробів необхідно 

проводити відразу після закінчення служби катка.   

10.3 При розконсервації воду, забруднену залишками 

мастила, необхідно зливати в окрему ємність.   

10.4 Перероблювані матеріали:  мастило, пластмаса, сталі 

конструкційні леговані, підшипникові, сталі конструкційні 

вуглецеві. 
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