
КОНСЕРВАЦІЯ 
СІВАЛОК

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ



Купувати  нову сівалку щосезону може дозволити 
собі далеко не кожен агровиробник. Як же подбати 
про посівну техніку так, щоб навесні вона не 
потребувала додаткових інвестицій чи ремонту, а 
добре працювала та сіяла точно? 

Для чого це потрібно?

Дбайливий підхід до консервування техніки на 
зимовий період та своєчасна діагностика 
дозволить підготувати чутливі системи до морозів, 
а також виявити та замінити деталі, що потребують 
оновлення. 

Як це зробити – опишемо 
далі покроково.



Змивши накопичення бруду та 
пилу ви зможете виявити можливі 
проблеми, а також подбати про 
комфорт під час технічного 
обслуговування та підготовки 
сівалки до роботи на весні. 

Мийка також допоможе позбутися 
залишків агрохімії, які можуть 
зашкодити корпусу сівалки або 
викликати корозію.

Крок 1: 
Помийте сівалку 

          ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Насіння, яке залишиться, почне 
проростати або вкриється пліснявою, 
що суттєво ускладнить очищення 
сівалки навесні.

Крок 2: Очистіть баки
і висівні апарати

У першу чергу необхідно 
прибрати з усіх баків та 
висівних апаратів залишки 
насіннєвого матеріалу. 

Після цього — перевірте та 
очистіть насіннєві трубки. 

У такому вигляді зберігати 
сівалку не рекомендуємо!



Під час роботи сівалка отримує значне навантаження, внаслідок 
чого рама або деякі робочі органи можуть дати тріщини. 
Візуальне обстеження дасть вам змогу виявити пошкодження і 
тріщини та усунути їх до початку сезону. Зверніть увагу, чи не 
здерлась краска, підфарбуйте вражені місця, аби захистити їх 
від подальшого впливу зовнішніх факторів.

Крок 3: Огляньте раму 
сівалки на пошкодження 

Крок 4: Подбайте 
про інші вразливі системи

Не забудьте і про дрібні пошкодження, які не впливають на якість роботи, 
але призведуть до скорочення терміну служби техніки. 
Виявивши вражені місця, помітьте їх та заплануйте ремонт. 

Важливо перевірити системи внесення рідких добрив, промити 
їх водою та  антифризом, після чого — законсервувати із 
антифризом. 

Про ці процеси ми вже розповідали детальніше    > тут <

https://www.smartfarming.ua/yak-pidgotuvaty-do-zymy-sivalku-z-systemoyu-vapplyhd/
https://www.smartfarming.ua/yak-pidgotuvaty-do-zymy-sivalku-z-systemoyu-vapplyhd/


Використовуючи інструкцію до вашої сівалки, перевірте всі
точки змащення та змастіть їх відповідно до вимог виробника
вашої посівної техніки.

Крок 5: Змастіть вузли
та рухомі з’єднання

Крок 6: Покрийте всі
непофарбовані частини
консистентним мастилом

Зазвичай змащення потребують рухомі місця з’єднань складання-
розкладання рами, втулки опорних коліс, підшипники валів, механічні
приводи, тощо.

Органи сівалки, які
працюють з землею,
диски сошника, диски
внесення добрив,
очисники ряду, металеві
закриваючі колеса тощо,
від тертя мають поверхню
оголеного металу, який
може швидко покритися
іржею. Іржа, у свою чергу,
з’їдає частину самих
дисків, а також може
вразити підшипники.

Мастило захистить робочі 
органи сівалки від 
руйнування.



Диски сошника змастіть (пофарбуйте) або замініть, якщо 
вони пошкоджені або стерті більше допустимих норм.

Крок 7: Перевірте робочі 
та знімні частини

У гідравлічних циліндрах змастіть штоки, змастіть і 
захистіть (замотайте) муфти підключення.

Перевірте пружини або повітряні подушки висівних 
секцій на наявні пошкодження: пошкоджені або розтягнуті 
перед новим сезоном необхідно замінити. 

Всі підшипники та рухомі частини перевірте на наявність 
проблем. 

Витягніть насіннєві трубки та огляньте їх на зношеність та 
пошкодження: від їх стану залежить якість посіву. 

Крок 8: Перевірте системи, 
що напряму впливають 
на якість посіву 

Перевірте Keeton на пошкодження: якщо опустити сівалку 
на землю у розкладеному положенні, можна вигнути або 
зламати притискачі насіння. 

Зніміть з трактора монітор сівалки та зберігайте його до 
весни у теплому приміщенні.



Висівні апарати:
     Перевірте на наявні пошкодження висівні апарати, 
     у разі необхідності замовте ремонт чи обслуговування. 
     Вакуумні ущільнювачі зберігайте у приміщенні, 
     пересипавши тальком, або замовте нові.
     Висівні диски vSet змастіть сухим графітовим спреєм.   

Системи швидкісного посіву SpeedTube або ExactEmerge:
     Перевірте системи на пошкодження, при необхідності 
     замовте сервісне обслуговування. 
     Зніміть або послабте натяг пасу елеватора та 
     зафіксуйте натяжний ролик. 
     Рекомендуємо зняти системи з сівалки і зберігати 
     у приміщенні.

Закриваюча прикотка:
     Послабте всі важелі, щоб запобігти розтягуванню 
     пружин та втраті їх властивостей.



Зберігайте сівалку у транспортному положенні, не спирайте на 
землю, не залишайте у розкладеному (робочому) положенні на 
зиму. Бажано зберігати посівну техніку в ангарі або під навісом.

Крок 9: Перевірте 
положення сівалки

Крок 10: Подбайте 
про транспортні колеса

При зберіганні сівалки на землі волога з ґрунту буде псувати раму та 
диски; висівні трубки можуть зазнати механічних пошкоджень, а пружини 
під навантаженням змінять свої властивості. 

Щоб зберегти транспортні колеса від руйнування, 
використовуйте колодки.

При тривалому зберіганні шини можуть зіпсуватись або 
спустити, тому бажано зняти з них навантаження.



+38 (067) 385-63-99     
sales@smartfarming.ua

Звертайтеся до представників сервісної
підтримки SmartFarming 

Маєте питання або 
потрібна допомога?


