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Призначення 

1.1.  Система контролю висіву RECORD-08-03 (в подальшому – Система) 

призначена для автоматичного контролю параметрів посівного комплексу та 

оповіщення при виникненні аварийних ситуацій. 

1.2. Система виконує наступні функції:  

• збір та обработка інформації, що надходить від датчиків;  

• оперативне зображення на екрані інформації;  

• оповіщення о недопустимих відхиленях контролюємих параметрів;  

• накопичення статистичних даних о пройденом путі, засіяної площі та параметрів висіву по 

10-ти полям 

 Основні технічні данні та характеристики  

3. 1  Напруга(постіний струм), В 
 

 10,8 … 15 

3. 2  Максимальный  тік, А 
 

2,0 

3. 3  Диапазон виміру швидкості руху, км/г 
 

1,0…20,0±0,1 

3. 4  Вимір та накопичування статистики:  
• Засіяна площа, Га 
• Швидкість транспорту, км/г 
• Який середній % "Двійників" (2 та більше зерен за один раз) 
• Який середній % "Пропусків" (відсутність зерен) 
• Середня кількість зерен на 1 м.п. 
 

 

3. 5  Вимір та накопичення статистики по 10-ти полях:  
• Засіяна площа, Га 
• Кількість аварій по кожному рядку 
• Площа, засіяна у аварійному стані по кожному рядку, ГА 
• Який середній % "Двійників" (2 та більше зерен за один раз) 
• Який середній % "Пропусків" (відсутність зерен) 
• Середня кількість зерен на 1 м.п. по кожному рядку 
 

 

3. 6  Звукове та візуальне оповіщеня - якщо відбувається відхилиння 
заданого відсотка "Двійників" або "Пропусків" на аварійне. 
 

 

 

 

 

 



Гарантійні зобов'язння 

Форма № 1-гарант 
 

Виробник (продавець) ТОВ "Трак" 73008; м.Херсон; Бериславське шосе 2-В; (0552) 31-61-80. 
                                            (найменування підприємства, організації, юридична адреса) 

Телефон сервісної служби: +38(098) 000-10-50                                                                                            
. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 30245772 
Система контролю висіву RECORD-08-03                серiйний номер:1701-_____ 
.         (найменування товару згідно з нормативним документом, марка) 

виготовлений відповідно до вимог      ТУ У 28.30-код ОКПО Трак-001:2016                                          
.                                                             (найменування нормативних документів, вимогам яких відповідає товар) 

 
 Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних 
документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних 
документах. 
 
 Дата продажу товару _________________________________________ 

 (рік, місяць, число) 

 Гарантійний термін експлуатації обчислюється від дати продажу товару і закінчується 
датою, визначеною виробником. 
 Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців. Протягом гарантійного терміну 
експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на 
безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від 
вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення 
його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку 
гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових 
товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506 
 У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил 
або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного 
обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача. 
 Термін служби (придатності) товару  необмежений  років. 
Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням 
протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного 
обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - 
протягом 10 років. 
 Термін служби (придатності) товару припиняється у разі: 
 * внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання 
вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами; 
 * використання не за призначенням; 
 * пошкодження споживачем; 
 * порушення споживачем правил експлуатації товару. 
 
____________________________________________   ____________  
 (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (підпис) виробника (продавця))  

 

  М.П. 

 



Комплектація 

 

№ з/п Позначення  Наименувння Кількість 

        

    Документація    

 
ПВ02.000 РО Інструкція 1 

 
ПК02.002 ПС  Паспорт  1 

        

    Складові    

1 ДВ02.001  Датчик висіву УПС с кронштейном 8 

2 МС01.520.020  Кабель панелі висіву 5,0м  1 

3 МС01.530.020  Кабель зв'язку 3,5м 1 

4 МС01.540.020  Кабель рами 8х 1 

5 МС01.550.020  Кабель живлення 1 

6 МС01.560.020 Перехідник з прикурювачем 1 

7 МС01.570.020 Перехідник з клеммами 1 

8 ПВ02.002  Панель висіву з кронштейном 1 

9 ПК01.020.001  Кронштейн датчика шляху 1 

10 ПК01.030.001  Шунт датчику шляху 1 

11 ПК01.510.001  Датчик шляху D12 2,0м  1 

 
      

 
  Інше    

12   Стяжка нейлонова 430х4,3 100 

 

 

 

 

 

Контакти виробника: 

ТОВ "Трак"  
Україна; 73008;  м.Херсон; Бериславське шосе 2-В; (0552) 31-61-80. 
 
www.seeding.com.ua 
 
Телефон сервісной служби:   +38(097)152-63-40 
e-mail:   service@seeding.com.ua 
 


