
СІВАЛКИ З СИСТЕМОЮ 
ВНЕСЕННЯ РІДКИХ 
ДОБРИВ VAPPLY HD

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ



Щоб vApplyHD або інша система внесення рідких 
добрив справно працювала наступного сезону, уже 
зараз слід подбати про її чистоту та захист від низьких 
температур протягом зими. 
Нижче надаємо детальну покрокову інструкцію.

Для чого це потрібно?

Антифриз RV (рекомендовано) 

Двоє людей

Необхідні ресурси: 

      або подібний продукт

Підключіть сівалку до трактора та наберіть у бак 
достатньо води для повної промивки системи. 

НЕ використовуйте дизельне паливо або будь- 
який інший продукт, що може викликати негативну 
реакцію з контактними матеріалами vApplyHD —
EPDM, поліпропіленом та нержавіючою сталлю.

Підготовчий етап



На сівалці з vApplyHD вимкніть перемикач Master 
(і тримайте його вимкненим до наступного кроку). 
Перейдіть до vApply Manual Test Перевірка здоров'я 
(Health Check) у розділі "Діагностика монітору 20|20 gen3".

Встановіть норму виливу на 75-100 л та 8 км/г; потім 
увімкніть перемикач Master. Друга особа біля сівалки 
має спостерігати як вмикається система vApplyHD: 
всі ряди повинні виливати воду.

Ще раз перевірте вилив води у всіх рядах. 
Огляньте всі з’єднання на відсутність пошкоджень. 
Повністю злийте воду із системи.

Крок 1: Промивка 
системи водою

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Під час цього кроку перевірте всі рядки на наявність показань на 
сторінці діагностики. Якщо будь-який з рядів має несправний 
контролер (низький потік або загальний потік), перевірка не буде 
виконана належним чином, і ви ризикуєте неякісно підготувати цей 
ряд до зими, що в подальшому може призвести до його пошкодження.



Залийте антифриз RV у бак для продукту. 
Переконайтеся, що його достатньо для повного 
заповнення системи антифризом та додайте ще 2-3 л 
на ряд, адже потрібно промити всю систему.

Повторіть тест системи аналогічно кроку 1 з водою. 
Залишки води в лініях почнуть вимиватися з системи, 
а антифриз буде закачуватися до vApplyHDs. 
Щойно ВСІ рядки почнуть видачу антифризу, негайно 
переходьте до наступного кроку.

Крок 2: Промивка 
системи антифрізом



Тепер, коли всі рядки подають антифриз, повільно
збільшуйте показник норми виливу під час ручного
тесту, доки всі положення кульового крана vApplyHD
досягнуть 40 градусів. 

Як тільки зазначені положення кульового крана
знаходяться на відмітці 40 градусів, ви можете
завершити тест, натиснувши «Скасувати тест»
праворуч на моніторі 20|20.

Завершення процесу 
Після заповнення системи антифрізом, не від’єднуйте 
трубки від vApplyHD, оскільки це призведе до витоку 
антифрізу та пропускання повітря в камери vApplyHD. 

Крок 3: Переведення 
клапанів у положення 

40 градусів

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Якщо працює менший насос, який не може досягати 40 
градусів на всіх рядах, необхідно буде промити систему по 6 
рядків, вибравши активні рядки у профілі сівалки. (Спочатку 
виконайте тест активних рядків 1-6, потім активуйте рядки 7- 
12 та знову виконайте тестування).



Звертайтеся до представників сервісної 
підтримки SmartFarming . 

Маєте питання або 
потрібна допомога?

+38 (067) 829-10-80
sales@smartfarming.ua


