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STIMATE CUMPĂRĂTOR! 

Vă mulţumim pentru încrederea, pe care ne-aţi acordat-o, cumpărînd semănătoarea de precizie 
de tip SK. 

Această descriere tehnică reprezintă un ghid pentru exploatarea corectă a utilajului. 

Respectaţi cu sticteţe toate cerinţele, descrise în această carte! 
Manipularea incorectă sau întreţinerea necorespunzătoare duc la defecţiuni şi reparaţii 

inutile! 
Respectarea cerinţelor de exploatare va asigura fiabilitatea şi o durată mare de 

funcţionare a maşinii! 

În legătură cu lucrul continuu asupra maşinii, pentru marirea fiablităţii şi îmbunăţăţirea 
condiţiilor de exploatare, în construcţia maşinii pot fi unele schimbări neînsemnate, care nu sunt 
reflecate în prezenta fişă tehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENŢIE!! 

Aplicarea furtunurilor gofrate la semănătorile de tip SK în conformitate cu tabelul 1: 
 
Tabelul 1 
 

Cantitatea la 1 semănătoare 
Denumirea produsului 

SK-6 SK-6 FS SK-8 SK-8FS SK-12 SK-12FS 
Furtun gofrat cu lungimea, mm:     – – 

 560; – 6 – 8 – – 
 650; – – – – – 10 
 950; 2 2 – – 1 1 
 1000; – – – – – 2 
 1100; – – 2 2 – – 
 1200; – – – – 1 1 
 1300; – – – – 1 1 
 1600; – – – – 2 2 
 2000; – – 2 2 – – 
 2030; 2 2 – – 2 2 
 2400; – – – – 2 2 
 3000; – – 2 2 – – 
 3050; 2 2 – – 2 2 
 3500; – – 2 2 – – 
 3550 – – – – 1 1 
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1 DATE TEHNICE 

Destinaţia descrierii tehnice 

1.1.1 Prezenta descriere tehnică şi instrucţiuni de exploatare (ТО) este destinată pentru 
studierea produsului, regulilor de asamblare, reglare, deservirii tehnice şi exploatării semănătorilor 
de precizie pentru culturi prăşitoare de tip SK. 

1.1 Destinaţia şi domeniul de aplicare a maşinii 

1.2.1 Semănătorile de precizie pentru plante prăşitoare de tip SK (în continuare semănători) 
sînt destinate pentru semănatul culturilor prăşitoare după metoda în cuiburi concomitent cu 
fertilizatul (numai pentru semănătorile echipate cu dispozitive pentru administrarea îngrăşămintelor 
«FS»). 

1.2.2 Semănătorile sunt fabricate în realizare climatică U1 conform GOST 15150. 
La cererea cumpărătorului semănătorile pot fi fabricate şi în alte realizări climatice conform 

GOST15150. 

1.2.3 Condiţiile de lucru a semănătorilor: 
a)  Umiditatea solului în zona încorporării seminţelor trebuie să fie în limitele: 
 de la 15 pînă la 25 % – pentru adîncimea pînă la 5 cm; 
 de la 18 pînă la 30 % – pentru adîncimea de la 5 pînă la 10 cm; 
b) duritatea stratului afînat al solului la prelucrarea premergătoare semănatului trebuie să 

fie în limitele: 
 de la 0,05 pînă la 0,15 MPa – pentru adîncimea pînă la 5 cm; 
 de la 0,15 pînă la 0,45 MPa – pentru adîncimea de la 5 pînă la 10 cm; 
c) conţinutul în compoziţia solului a fracţiilor (bulgărilor) cu dimensiuni de la 1 pînă la 10 

mm trebuie să fie mai mare de 50 %; 
d) fracţiile (bulgării) cu dimensiuni mai mari de 30 mm în compoziţia solului nu se admit; 
e) stratul superficial al solului nu trebuie să conţină îngrămădiri de buruieni şi alte 

rămăşiţe, ce depăşesc după dimensiuni adîncimea stabilită de îngropare a seminţelor; 
f) la suprafaţa solului nu se admit creste; 
g) pantele cîmpului maximum de 6 grade; 
h) prelucrarea premergătoare a solului: cultivaţie concomitent cu grapare la adîncimea 

încorporării seminţelor; 
i) semănatul trebuie să fie efectuat cu seminţe calibrate; 
j) umiditatea maximă a îngrăşămintelor chimice maximum: 
 0,7 % – pentru azotat de amoniu; 
 1,0 % – pentru nitrocalcar; 
 0,5 % – pentru uree; 
 1,5 % – pentru superfosfat; 
 1,7 % – pentru îngrăşămînt complex; 
k) dimensiunile fracţiilor îngrăşămintelor granulate nu trebuie să depăşească 4 mm. 

1.2.4 După numărul de rînduri semănate semănătorile se fabrică de următoarele modele: 
 SK–6, SK–6FS – cu şase rînduri (pentru sfeclă, porumb, floarea-soarelui); 
 SK–8, SK–8FS – cu opt rînduri (pentru sfeclă, porumb, floarea-soarelui) 
 SK–12, SK–12FS – cu douăsprezece rînduri (12 pentru sfeclă şi 8 pentru porumb, 

floarea-soarelui). 
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1.2.5 În funcţie de îndeplinirea procesului tehnologic de semănat plante prăşitoare 
concomitent cu încorporarea îngrăşămintelor semănătorile se fabrică de următoarele modele: 

 SK-6 – fără echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1001); 
 SK-6FS – cu echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1011); 
 SK-8 – fără echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1003); 
 SK-8FS – cu echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1012); 
 SK-12 – fără echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1002); 
 SK-12FS – cu echipament de fertilizat – (Cod NM MD 8432 30 190 1013). 

1.2.6 Notarea semănătorilor în comandă şi în alte documente trebuie să cuprindă denumirea 
completă a produsului cu notarea simbolică a modelului şi indicativul prescripţiilor tehnice. 

EXEMPLU 
Semănătoare pentru plante prăşitoare  SK-6 PT  MD 65-05750450-001:2002 

1.2.7 Semănătorile sunt echipate cu aparate de distribuţie a seminţelor produse de firma 
«Mecanica Ceahlău» SA – România, fabricate după licenţa firmei «Kleine» – Germania. 

Setul de discuri distribuitoare din dotarea semănătorii permite semănatul următoarelor culturi 
de plante prăşitoare: sfeclă de zahăr, porumb, boboase (fasole, soia ş.a.), floarea-soarelui. 

Seminţele de sfeclă de zahăr trebuie să fie drajate sau calibrate. 
Notă: La comandă semănătorile pot fi echipate cu discuri distribuitoare pentru semanatul legumelor (ceapă, 

roşii ş.a.). 

1.2 Agregatarea 

1.3.1 Semănătoarea se agregatează cu tractoare pe roţi sau cu şenile de clasa 1,4-2 tf. 

Notă: Termenii «dreapta», «stînga» «faţă», «spate» ce se întîlnesc în text, trebuie considerate 
după direcţia de înaintare a agregatului. 

2 DATE TEHNICE 

Parametrii de bază ai indicilor consrtuctivi pentru semănători trebuie sa corespundă datelor 
tabelului 2. 

  
Tabelul 2  

  
Modelul semănătorii 

Denumirea indicelui 
SK-6 SK-8 SK-12 SK-6FS SK-8FS SK-12FS 

Tipul semănătorilor purtată purtată purtată purtată purtată purtată 
Distribuţia seminţelor Pneumomecanic cu disc vertical cu găuri 
Acţionarea aparatului de distribuţie Mecanic de la roţile de sprijin 
Tipul roţilor de sprijin Pneumatice 5,00х15Т 
Tipul roţilor de tasare Roţi cu degete de cauciuc (tasare punctiformă) 
Tipul marcatorului Mecanic cu disc rotativ 
Numărul de rînduri semănate 6 8 8*, 12 6 8 8*, 12 
Tipul exhaustorului Radial, cu palete cu refulare dirijată a aerului 
Acţionarea exhaustorului Mecanic de la priza de putere a tractorului 
Turaţia de antrenare  
a prizei de putere, minˉ¹ 536-540 

Turaţia exhaustorului,   
minˉ¹ 3400 

Depresiune exhaustor, mm col. Hg, 
min 400 400 400 400 400 400 

 



 
 
 

Tabelul 2 (continuare)  
  

Modelul semănătorii 
Denumirea indicelui 

SK-6 SK-8 SK-12 SK-6FS SK-8FS SK-12FS 
Distanţa între rînduri, cm 45; 60; 70 45; 60; 70 45; 70 45; 60; 70 45; 60; 70 45;70 
Adîncimea de lucru, cm 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 
Viteza optimală de lucru, km /h 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
Laţimea de lucru, m 2,7-4,2 3,6-5,6 5,4-5,6* 2,7-4,2 3,6-5,6 5,4-5,6* 
Productivitatea, ha/h 1,62-4,80 2,16-4,48 3,24-4,48 1,62-4,80 2,16-4,48 3,24-4,48 
Viteza de transport, km /h, max 15 15 15 15 15 15 
Dimensiuni de gabarit în poziţia de 
transport, m, max: 

      

 lungimea; 1800 7500 7500 1800 7500 7500 
 lăţimea; 4200 2580 2580 4200 2580 2580 
 înălţimea. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Greutatea, kg 589 864 1064 697 1008 1290 
* La semănarea cu distanţa între rînduri 700 mm 

3 CONSTRUCŢIA ŞI LUCRUL MAŞINII ŞI A PĂRŢILOR EI COMPONENTE 

3.1 Construcţia şi principiul de lucru al maşinii 

3.1.1 Semănătorile de tip SK-6 (8; 12) se compun din următoarele ansamble principale (vezi 
fig. 1, 2): bara suport 1; cadru de cuplare la tractor 2; exhaustor 3; secţii de semănat 4; roţi de sprijin 
5; marcatori de urmă 6; dispozitiv hidraulic de acţionare a marcatorilor 7; cărucior de transportare 8 
(pentru semănătorile cu 8 şi 12 rînduri) şi remorca 9 (pentru semănătorile cu 8 şi 12 rînduri). 

Semănătorile de tipul SK-12/8/6 FS sunt echipate cu dispozitive pentru administrarea 
îngrăşămintelor. 
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Fig 1. Semănătoarea SK-6 
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1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare la tractor; 3 – exhaustor; 4 – secţie de semănat; 5 – roata de sprijin 
şi acţionare; 6 – marcator; 7 – dispozitiv hidraulic de acţionare a marcatorilor  
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3.1.2 Procesul tehnologic de încorporare a seminţelor (vezi. fig. 3) în sol se efectuează în felul 
următor: 

 la mişcarea agregatului pe discul distribuitor 2 (vezi fig. 3b) cu orificii speciale care este 
acţionat în mişcare de rotaţie de rotorul 7 de la roata de sprijin şi acţionare, se produce aspiraţia 
seminţelor datorită depresiunii create de exhaustorul 5 (vezi fig. 3a), pus în mişcare de arborele 
prizei de putere a tractorului 1, prin intermediul arborelui cardanic 2, transmisiei intermediare 3 şi a 
transmisiei prin curea 4; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Procesul tehnologic de semănat 

a) crearea depresiunii în camera aparatului de semanat 

1 – APP al tractorului; 2 – arbore cardanic; 3 – transmisie intermediară; 4 – transmisie prin curea; 5 – exhaustor; 
 9 – furtun de absorbţie 

b) semănatul 

1 – buncăr pentru seminţe; 2 – disc distribuitor; 3 – răzuitor de seminţe; 4 – braţul răzuitorului; 5 – mînerul răzuitorului;  
6 – aruncător (decupator); 7 – rotor; 8 – brăzdar; 9 – furtun de absorbţie; 10 – camera de depresiune 
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Fig 2. Semănătoarea SK-12 

1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare la tractor; 3 – exhaustor; 4 – secţie de semănat;  
5 – roata de sprijin şi acţionare; 6 – dispozitiv hidraulic de acţionare a marcatoare; 7 – marcatori; 8 – 

cărucior de transportare; 9 – remorca 
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 după alipirea seminţelor de discul distribuitor (vezi fig.3b) are loc despărţirea 

seminţelor cu ajutorul răzuitorului 3. Răzuitorul este cu arc, poziţia lui faţă de discul distribuitorse 
reglează cu ajutorul mînerului 5 fără de a fi nevoie de vreo sculă specială. Răzuitorul în combinaţie 
cu forma specială (diametru) a orificiilor de absorbţie a discului 2 asigură despărţirea grijulie a 
seminţelor, fără a le dăuna; 

 seminţele despărţite nu sunt încorporate în sol direct de la discul distribuitor, ci se 
transmit cu ajutorul aruncătorului 6 spre rotorul 7. Discul şi rotorul sunt acţionaţi în mişcare de 
rotaţie sincron. Rotorul, diametrul exterior al căruia este mai mare decît cel al discului distribuitor, 
are viteză circulară mare, acordată cu viteza de mişcare a maşinii, în aşa fel că la căderea seminţelor 
în brazda, formată de brăzdarul 8,nu apare impuls de rostogolire; 

 în aşa fel, această sistemă de semănat cu o combinaţie unică de despărţire pneumatică a 
seminţelor cu încorporarea mecanică a lor în sol asigură apucarea (prinderea) unei singure seminţe 
la un orificiu, aranjarea în cuiburi la distanţa dorită şi, în aşa fel, precizia optimală a aranjării 
plantelor în rînd, chiar şi în cazul semănatului la viteze mari; 

 secţia de semănat (vezi fig. 5) este prinsă de bara suport a semănătorii prin intermediul 
suspensiei paralelogame. Toată greutatea secţiei este transmisă roţii copiatoare, datorită cărui fapt 
se obţine o îndesare (tasare) foarte bună a solului. 

Prin intermediul roţii copiatoare se reglează de asemenea şi adîncimea de încorporare a 
seminţelor cu intervalul de 5 mm. Acest reglaj se efectuiază la fel fără a fi nevoie de vreo sculă 
specială, la fel ca şi reglarea fără trepte (continuă) pe înălţimea a înlăturătorului de bulgări, montat 
pe suspensia paralelogramă. 

Suspensia paralelogramă compensează optimal neregularităţile solului şi asigură o deplasare 
precisă şi la o adîncime mică a brăzdarului. 

 datorită formei speciale a brăzdarului în sol este tăiată o brazdă permanentă în formă de 
pană, ce împiedică rostogolirea seminţelor; 

 la acoperirea concomitentă cu sol a seminţelor cu ajutorul acoperitorilor şi a roţilor de 
tasare cu degete are loc îndesarea solului şi apăsarea seminţelor la fundul brazdei, fapt ce asigură 
cea mai înaltă germenizare. 

3.2 Construcţia şi lucrul părţilor componente ale masinii 

3.2.1 Bara suport a semănătorii este demontabilă şi este compusă din două bare unite între 
ele cu ajutorul suporturilor. 

Pe bara suport se montează cadrul de cuplare la tractor, secţiile de semănat, roţile de sprijin şi 
acţionare, marcatoarele, căruciorul de transportare şi remorca. 

Notă: La semănătorile de tipul SK-8/12 pe bara din faţă este sudat cadrul de cuplare la tractor. 

3.2.2 Cadrul de cuplare la tractor (vezi fig.4) este destinat pentru suspendarea semănătorii de 
dispozivul de suspendare a tractorului, de asemenea pentru montarea exhaustorului şi a transmisiei 
intermediare a exhaustorului şi este compus din următoarele părţi componente principale: cadru 1; 
suporturile cadrului de cuplare 2, 3; suportul transmisiei intermediare 4; suportul exhaustorului 5 şi 
axul cadrului de cuplare 6. 
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Fig.4  Cadrul de cuplare la tractor al semănătorii 
1 – cadru; 2, 3 – suporturile cadrului; 4 – suportul transmisiei intermediare a exhaustorului;  

5 – suportul exhaustorului; 6 – axul cadrului; 7 – suspensia axului cadrului 



 

3.2.3 Exhaustorul (vezi fig. 1, 2) este destinat pentru crearea depresiunii în camera de 
depresiune a aparatului de distribuţie şi este alcătuit din următoarele părţi componente principale: 
carcasă; rotor, montat pe un arbore, ce se roteşte pe 2 rulmenţi; capacul şi corpul lagărului. 

3.2.4 Secţia de semănat (vezi fig. 5) execută operaţia propriu-zisă de întroducere a 
seminţelor în sol şi este compusă din următoarele părţi componente: mecanismul paralelogram 1, 
compus din suportul din faţă pentru fixarea secţiilor de bara suport, tirantul de jos şi cel de sus şi 
maneta 2, destinată pentru fixarea secţiilor pentru poziţia de transport; roata de reglare a adîncimii 
de lucru 3; buncăr pentru seminţe 4; aparatul de distribuţie 5; brăzdar 6; roata de tasare 7; 
acoperitori de urmă 8; picior 9; înlăturător de bulgări 10; butoanele rotative 11 şi 12, destinate 
pentru reglarea adîncimii de încorporare a seminţelor şi a poziţiei înlăturătorului de bulgări şi a 
transmisiei prin lanţ 13 cu întinzătoarele 14 şi 15, care asigură automat întinderea lanţului. 

 
Notă:Găurile în suportul mecanismului paralelogram al secţiei (vezi fig. 6) sunt destinate pentru reglarea secţiei 

la următoarul interval de adîncime de încorporare a seminţelor: 

 peste 5 mm – gaura A; 
 pînă la 5 mm – gaura B. 
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Aparatul de distribuţie (vezi fig. 6) efectuează procesul de încorporare a seminţelor în sol şi 

este compus din următoarele părţi componente: camera de depresiune 1; camera de alimentare 2; 
buncăr 3; răzuitor cu arc 4; brăzdar 5, montat pe corpul camerei de depresiune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Secţia de semănat 

1 – mecanismul paralelogram; 2 – manetă; 3 – roata de reglare a adîncimii de lucru; 4 – buncăr pentru seminţe; 
5 – aparatul de distribuţie; 6 – brăzdar; 7 – roata de tasare; 8 – acoperitor de urmă; 9 – picior; 

10 – înlăturător de bulgări; 11, 12 – butoane rotative; 13 – transmisie prin lanţ; 14, 15 – întinzătoare 
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Pe corpul camerei de alimentare sunt montate: buncărul 3; clapeta cu arc, răzuitor; aruncătorul 

de seminţe, destinat pentru desprinderea seminţelor de pe discul distribuitor. 
Camera de alimentare este prinsă cu ajutorul  a 2 buloane 6 de corpul camerei de depresiune. 
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3.2.5 Camera de depresiune (vezi fig. 7) este compusă din corpul 1 şi rotorul 2, ce se roteşte 
în lagărul montată în corp. De rotorul 2 este prins cu şuruburile 4 discul de distribuţie 3. 

3.2.6 Roţile de sprijin (vezi fig. 1, 2) sunt destinate pentru a menţine înălţimea constantă a 
barei suport a semănătorii faţă de nivelul solului şi au următoarea componenţă: consola; lagar de 
rulmenţi, butucul roţii şi roata cu pneu în ansamblu cu discul. 

Pentru semănătorile cu 6 rînduri roţile de sprijin 
din partea dreaptă sunt de sprijin şi acţionare şi sunt 
destinate pentru transmiterea mişcării de rotaţie, prin 
intermediul transmisiei prin lanţ, la rotorul aparatului 
de distribuţie. 

La semănătorile cu 8 şi 12 rînduri ambele roţi de 
sprijin sunt şi de acţionare. 

3.2.7 Căruciorul de transport (vezi fig. 8) este 
destinat pentru transportarea semănătorilor cu 8 şi 12 
rînduri şi este compus din bara suport 1, două 
suporturi 2, pe care sunt montate roţile cu pneuri 3. 

În timpul lucrului semănătorii suporturile 2 sunt 
montate în poziţie verticală (ridicate în sus). 

 
 
 
 
 
 
 

43 2 1

Fig. 7 Camera de depresiune a aparatului de 
distribuţie în ansamblu 

1 – corpul camerei de depresiune;  
2 – rotorul asamblat; 3 – discul de distribuţie;  

4 – şurub de fixare a discului de distribuţie 

3 
4

1

6

2 

5 

Fig. 6 Aparatul de distribuţie 

1 – camera de depresiune; 2 – camera de 
recepţie; 3 – buncăr de seminţe; 4 –

răzuitorul de seminţe; 5 – brăzdar; 6 – 
bulonul de fixare a camerei de recepţie 
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Fig. 8 Căruciorul de transport 

1 – bara suport; 2 – suport; 3 – roată cu 
pneuri 



 

3.2.8 Marcatoarele (vezi fig. 9) sunt destinate pentru formarea brazdei, necesare pentru 
lucrul agregatului şi prezintă o construcţie telescopică 
compusă din: suportul 1, două bare telescopice 2 şi un disc 
convex 3, ce se roteşte într-un lagăr de alunecare. Ridicarea şi 
coborîrea marcatoarelor se face cu ajutorul unei acţionări 
hidraulice 4. Acţionarea hidraulică a marcatoarelor este 
compusă din cilindru hidraulic, furtunuri de presiune înaltă şi 
două cabluri de susţinere 7. 

3 

2 

4 

1 3.2.9 Pentru asigurarea stabilităţii semănătorii în poziţia de 
repaus după terminarea lucrului este destinat piciorul de sprijin. 

3.2.10 Semănătorile de tipul SK-6FS (8FS, 12FS) sunt 
echipate cu dispozitive pentru întroducerea îngrăşămintelor 
minerale concomitent cu semănatul. 
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3.2.11 Dispozitivul pentru întroducerea 
îngrăşămintelor (vezi fig. 10) este alcatuit din suporturile 5, 
montate pe grinda din faţă a barei suport 1 şi pe care sunt fixate  
dozatorul 3 şi buncărul 4; brăzdarul 6; furtunuri gofrate 7, transmisia intermediară 10 şi transmisiile 
prin lanţ 8 şi 9. 

Fig. 9. Marcator 
1 – suport; 2 – bara; 3 – disc;  

4 – acţionarea hidraulică 

Acţionarea dozatoarelor 3 se face de la roţile de sprijin şi acţionare prin intermediul 
transmisiilor prin lanţ, transmisiei intermediare şi a axurilor (arborilor) telescopice. 

Îngrăşămintele granulate din buncărele 4 nimeresc în dozatoarele 3 unde se amestecă şi sunt 
transmise prin intermediul şnecului la distribuitorul de seminţe unde ele sunt preluate de găurile 
distribuitorului şi sunt aruncate prin furtunurile gofrate 7 în pîlniile brăzdarelor 6, de aici ajung în 
brazda, formată de brăzdarele 6. 

 9 4 
 
 

10 
 3 
 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 11 

7 

6 

8 1 

Fig. 10 Dispozitivul pentru întroducerea îngrăşămintelor minerale 

1 – bara suport; 2 – secţia de semănat; 3 – dozator; 
4 – buncăr pentru îngrăşăminte; 5 – suportul dozatorului; 6 – brăzdar; 

7 – furtun gofrat; 8, 9 – transmisie prin lanţ; 10 – transmisie 
intermediară;11 – şurub de reglare 
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4 INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA MUNCII 

4.1 Nu sunt admise la asamblarea şi lucrul cu semănătoarea persoanele, care nu au luat 
cunoştinţă cu prezentele instrucţiuni şi care nu au trecut instructajul pe tehnica securităţii. 

4.2 Toate transmisiile deschise trebuie să fie închise cu carcase de protecţie şi apărătoare. 

4.3 Controlaţi atent cuplarea axului cardanic şi fixarea lui. 

4.4 De fiecare dată înainte de pornirea motorului tractorului asiguraţi-vă, că levierul de 
comandă al distribuitorului hidraulic, levierele de comandă a cutiei de viteze şi a arborelui prizei de 
putere sunt în poziţie neutră. 

4.5 De fiecare dată înainte de pornirea acţionării arborelui prizei de putere controlaţi starea 
axului cardanic şi numai dacă v-aţi convins ca acesta este în stare de funcţionare normală şi că 
fixarea lui este sigură porniţi acţionarea APP cu mărirea treptată a numărului de turaţii pînă la 540 
rot/min. 

4.6 Înainte de a aduce în mişcare agregatul claxonaţi. Porniţi din loc lin, fără smucituri. 

4.7 Înainte de a ridica sau coborî semănătoarea convingeţi-vă, că lîngă ea nu se află nici o 
persoană. 

4.8 Se interzice categoric: 
 lucrul cu semănătoarea defectată; 
 aflarea lîngă agregat, la întoarcerea lui; 
 aşezarea pe bara suport a semănătorii în timpul lucrului sau transportării; 
 reglarea semănătorii din mers sau în stare de transport; 
 curăţirea semănătorii din mers sau în stare de transport; 
 repararea semănătorii, dacă aceasta este ridicată în stare de transport sau este cuplată cu 

tractorul, motorul căruia lucrează; 
 exploatarea axurilor cardanice fără carcase de protecţie sau cu acestea din urmă 

defectate; 
 lucrul semănătorii fără carcase de protecţie sau apărătoare; 
 lucrul cu îngrăşămintele minerale granulate fără folosirea mijloacelor de protecţie 

individuală; 
 lucrul cu elementele de fixare nestrînse. 

4.9 Asamblarea, demontarea, şi reglarea semănătorii se face în locuri special amenajate. 
Folosirea diferitor piese intermediare la chei este interzisă, deoarece aceasta poate duce la 
traumatisme. 

4.10 Toate operaţiile legate de întreţinere, de înlăturare a deficienţelor şi de cuplare a 
transmisiei cardanice se vor face numai cu motorul tractorului oprit. 

4.11 La transportare marcatoarele se aşează în poziţie verticală şi se fixează cu ajutorul 
fixatoarelor. 

 

 

 



5 PREGĂTIREA DE LUCRU 

5.1 Semănătorile se livrează consumatorului în stare asamblată şi sunt reglate pentru 
semănatul seminţelor de sfeclă de zahăr. 

5.2 Pregătirea semănătorilor pentru lucru se efectuiază pe o suprafaţă plană. 

5.3 În sistemul de măsuri pentru pregătirea semănătorii pentru lucru intră: 
 asamblarea semănătorii (în caz de necesitate); 
 montarea organelor de lucru pe semănătoare  
 controlul corectitudinii asamblării şi a stării tehnice a semăntorii; 
 reglarea adîncimii de încorporare a seminţelor; 
 reglarea la norma de semănat necesară; 
 reglarea la norma de îngrăşăminte necesară; 
 pregătirea tractorului. 

5.4 Asamblarea semănătorii (în caz de necesitate) (vezi fig. 1, 2) se efectuiază pe suporturi 
de lemn cu înălţimea de 700 мм, îndeplinind următoarele operaţii: 

 despachetaţi piesele de schimb şi accesoriile. 
Restul pieselor aşezaţi-le într-o ordine comodă, elementele de fixare – după dimensiuni; 
 asamblaţi bara suport 1; 
 aşezaţi bara suport pe suporturi şi fixaţi-o; 
 montaţi pe cadrul de cuplare exhaustorul 3 cu transmisia intermediară şi fixaţi-le; 
 montaţi secţiile 4, şi aşezaţi-le la distanţa între rînduri necesară şi fixaţi-le. 
Schemele de montaj a asamblării semănătorii sunt arătate în fig. 11, 12, 13, 14. 
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 montaţi roţile de sprijin 5 şi reductorul (cutiile de viteză); 
 montaţi lanţurile pe roţile de lanţ şi arborii de transmisie hexagonali; 
 montaţi furtunurile gofrate între exhaustor şi camera de depresiune a aparatului de 

distribuţie; 
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Fig. 11 Schema de montare a asamblării semănătorii SK-6 
1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare; 3 – roata de sprijin şi acţionare (consola de acţionare); 

4 – roata de sprijin (consola de sprijin); 5 – secţia de semănat; 6 – reductor; 
7, 8, 9 – arbori hexagonali L – (700; 1100; 2500) mm; 10 – transmisie prin lanţ 



 montaţi marcatoarele; 
 montaţi căruciorul de transport şi remorca la semănătorile cu 8 şi 12 rînduri; 
 scoateţi semănătoare de pe suporturi; 
 în cazul prezenţei dispozitivului pentru introducerea îngrăşămintelor faceţi montajul lui. 
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Axa de simetrie a cadrului 
de cuplare 

Axa de simetrie a barei suport

1
2
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4 

9

560 5 
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Fig. 12 Schema de montare a asamblării semănătorii SK-12 
1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare; 3 – roata de sprijin şi acţionare (consola de acţionare); 
4 – secţia de semănat; 5 – reductor; 6,7, 8, – arbore hexagonal L – (700; 1700; 2000) mm; 

9 – transmisie prin lanţ 

Axa de simetrie a barei 
suport şi a cadrului de 

cuplare 

5 

1 

6 

8 5 7 

6 

2 

3 4 
3 9 

250

350 

700 700 700 700 700 700 700

Fig. 13 Schema de montare a asamblării secţiilor, reductoarelor şi a arborilor hexagonali a 
semănătorilor SK-8; 12 

1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare; 3 – roata de sprijin şi acţionare (consola de acţionare); 
4 – secţia de semănat; 6 – reductor; 6, 7, 8 – arbore hexagonal L – (700; 1700; 2000) mm; 

9 – transmisie prin lanţ 
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5.5 Amplasarea organelor de lucru (secţiilor de semămat, brăzdarelor pentru îngrăşăminte, 
marcatoarelor) se face, efectuînd următoarele operaţii: 

 în dependenţă de cultura, seminţele căreia trebuiesc semănate, amplasaţi secţiile la 
distanţa dintre rînduri necesară mişcînd secţiile de-a lungul grinzii din spate a barei suport. Distanţa 
între rînduri se măsoară după centrele brăzdarelor secţiilor de semănat (vezi fig. 11, 12, 13, 14); 

 brăzdarele dispozitivului pentru întroducerea îngrăşămintelor se montează, mişcîndu-le 
de-a lungul grinzii din faţă a barei suport în aşa fel, ca distanţa între centrele brăzdarelor pentru 
îngrăşăminte şi cele ale secţiilor de semănat să fie în limitele de la 36 mm pînă la 63 mm; 

 pentru a asigura dimensiunea normală a distanţei dintre rînduri la două treceri 
consecutive a semănătorii la montarea marcatoarelor, este important de a determina corect lungimea 
în consolă a lor, adică distanţa de la ultimul brăzdar a aparatului de distribuţie a seminţelor pînă la 
generatorul de urme (discul). 

Montarea şi reglarea lungimilor marcatoarelor se face 
prin schimbarea lungimilor tijelor (barelor) telescopice cu 
discuri şi miscarea maracatorului de-a lungul barei suport a 
semănătorii, în dependenţă de metoda de manevrare 
(conducere) a agregatului, lăţimii de lucru a semănătorii şi de 
distanţa între rînduri la două treceri consecutive. 

Manevrarea agregatului la semănat se face prin una din 
următoarele 3 metode: 

a) la manevrarea agregatului cu roata dreaptă din faţă 
a tractorului pe urma lăsată de marcator la cotirea la dreapta şi 
cu roata stîngă din faţă la cotirea la stînga (vezi fig. 15) 
lungimea în consolă a marcatorului se calculează cu formula: 

 
 
 
 
 

Fig. 15 Schema de determinare a lungimii în 
consolă a marcatorului
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Fig. 14 Schema de montare a asamblării semănătorii SK-6 
1 – bara suport; 2 – cadru de cuplare; 3 – roata de sprijin şi acţionare (consola de acţionare); 

4 – roata de sprijin (consola de sprijin); 5 – secţia de semănat; 6 – reductor; 
7, 8, 9 – arbore hexagonal L – (700; 1100; 2500) mm; 10 – transmisie prin lanţ 



L = (А-В)/2+а 
unde: L – lungimea (în consolă) la care trebuie reglat discul marcatorului faţă de mijlocul (axa de simetrie) 

ultimului brăzdar, din dreapta sau din stînga; 
А – distanţele dintre axele de simetrie a brăzdarelor de la extremităţi (lăţimea de lucru  a semănătorii); 
В – distanţa dintre axala de simetriea roţilor din faţă a tractorului (ecartamentul); 
а – distanţa între rînduri la două treceri consecutive a agregatului (se ia egală cu distanţa dintre rînduri de bază) 
 
Notă: La calculul lungimii în consolă a marcatoarelor pentru 

semănătorile cu distanţa între rînduri de 450 mm este necesar de a ţine cont de 
decalarea dintre axa de simetrie a tractorului faţă de axa de simetrie a 
semănătorii. 
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b) la manevrarea agregatului cu roata stîngă din faţă a 

tractorului pe urma lăsată de marcator la cotirea la dreapta şi cu 
roata dreaptă din faţă la cotirea la stînga (vezi fig. 16) lungimea în 
consolă a marcatorului se calculează cu formula: 

 
L = (А + В)/2+а 

 
c) la manevrarea agregatului pe urma lăsată de marcator 

cu ajutorul unui vizor special, ce se află pe capota tractorului în 
faţă tractoristului lungimea în consolă a marcatorului se 
calculează cu formula: 
 Fig. 16 Schema de determinare a 

lungimii în consolă a marcatorului L = А/2 + а ± у 
 
unde у – distanţa de la axa tractorului pînă la indicatorul vizorului (socotind că el este montat pe partea dreaptă 

după direcţia de mişcare de la axa tractorului) 
 
Notă: Semnul (+) în formulă este pentru marcatorul din stînga şi semnul (-)pentru cel din dreapta. 
 
Este de preferinţă folosirea metodelor de manevrare (а) şi (b), deoarece în rezultat rîndurile 

semănate nu se suprapun cu urmele lăsate de tractor. 
După calculul lungimii în consolă a marcatoarelor reglaţi lungimea lor. 
Efectuaţi 2-3 manevre de ridicare şi coborîre a marcatoarelor, urmărind corectitudinea 

funcţionării lor. 

5.6 Reglaţi, în dependenţă de cultura de semănat, norma necesară de semănat, efectuînd 
următoarele operaţii: 

1) În dependenţă de cultura de semănat şi a normei de semănat după tabelele 4 şi 5 alegeţi: 
 distanţa între seminţe pe rînd necesară; 
 tipul discului distribuitor; 
 raportul de transmisie dintre arborele consolei de acţionare şi cel al reductorului 

(Z4/Z3); 
 viteza necesară a reductorului (treapta) 
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Tabelul 4   

   
Cultura Tipul discului distribuitor Notă 

Sfeclă de zahăr Disc distribuitor (* 2x30) SK 5.80 
Porumb Disc distribuitor ( 5x15) SK 5.82 
Porumb Disc distribuitor ( 5x30) SK 5.81 
Floarea-soarelui Disc distribuitor ( 2,5x30)  SK 5.87 
Floarea-soarelui Disc distribuitor ( 2,5x15) SK 5.85 
Soia Disc distribuitor (** 4x2x30) SK 5.86 
Fasole Disc distribuitor ( 4x30) SK 5.84 

* 2x30 –  unde  2 – diametrul găurilor, mm; 30 – numărul de găuri pe disc 
** 4x2x30 –  unde  4 – diametrul găurilor, mm; 2x30 – numărul de găuri pe disc 

 
2) montarea discului distribuitor necesar (în caz de necesitate): 
 slăbiţi buloanele 6 (vezi fig. 6) de fixarea camerei de alimentare şi scoateţi-o; 
 slăbiţi şuruburile 4 (vezi fig. 7) de prindere a discului şi scoateţi-l. 
Controlaţi corectitudinea montării inelului din cauciuc în canalul rotorului 2, instalaţi discul 

ales cu ştifturile de partea camerei de alimentare şi prindeţi-l cu ajutorul celor 3 şuruburi 4; 
 efectuaţi asamblarea camerei de alimentare, fixaţi-o cu ajutorul a 2 buloane; 
 după schimbarea discului distribuitor reglaţi poziţia răzuitorului de seminţe la fiecare 

aparat de distribuţie în parte: 
a) aşezaţi mînerul răzuitorului 5 (vezi fig. 3b) în poziţia 3 arătată pe buncărul 1; 
b) cu ajutorul buloanelor 3 (vezi fig. 18) reglaţi poziţia răzuitorului faţă de suprafaţa 

discului distribuitor 2 (vezi fig. 3b). Între răzuitor şi discul distribuitor nu trebuie să existe spaţiu. 
 
Atenţie! Se interzice categoric reglarea şi/sau strîngerea bulonului 1 şi bulonului 2  

(vezi fig. 18) deoarece aceasta poate duce la defectarea rotorului în procesul de lucru. 
 

c) reglaţi, strîngînd sau slăbind bulonul 7 în tijele 5, 6 (vezi fig. 18) poziţia răzuitorului 
faţă de gaura de pe discul distribuitor, în aşa fel, ca a doua proeminenţă (А) a răzuitorului de 
seminţe să fie tangent la cel mai de înalt punct al găurii şi fixaţi-l cu ajutorul  contrapiuliţei 4. 

3) efectuaţi reglarea distanţei dintre seminţe pe rînd,în dependenţă de norma necesară de 
semănat (vezi fig. 18, 19), prin reglarea acţionării discului distribuitor: 

 reglaţi raportul de transmisie ales dintre arborele consolei de acţionare 2 şi cel al 
reductorului 3 schimbînd blocurile de roţi dinţate 5 (vezi fig. 19) şi/sau prin permutarea lanţului de 
acţionare; 

 rotind manual roata de sprijin 4 în sensul mişcării agregatului cu ajutorul levierului 
reductorului 3 alegeţi treapta (viteza) stabilită; 

 cu ajutorul mecanismului de întindere 6 întindeţi lanţul de acţionare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabelul 5 
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Z 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18 Reglarea răzuitorului 
de seminţe 

1, 3 – buloane; 2 – şurub;  
4 – contrapiuliţă; 5, 6 – tijă; 
7 – şurub; А – proeminenţa 

răzuitorului

Fig. 19 Reglarea distanţei între seminţe pe rînd 
1 – roată de sprijin; 2 – consola de acţionare a roţii; 

3 – reductor; 4 – arbore hexagonal; 
5 –  bloc de roţi de lanţ; 6 –  dispozitiv de întindere 

3 1 4

6 

2

5 

Fig. 17 Schema 
cinematică de transmitere 

a mişcării de rotaţie la 
discul distribuitor 

(Z1 = 11) 

(Z1 = 14) 



5.7 În dependenţă de cultura care se seamănă şi de tipul de îngrăşăminte se reglează norma 
necesară de întroducere a îngrăşămintelor prin schimbarea numărului de turaţii a distribuitorului de 
îngrăşăminte a dozatorului (vezi fig. 20) din contul raporturilor de transmisie a transmisiilor prin 
lanţ, efectuînd pentru aceasta următoarele operaţii: 
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 conform tabelului 6 se alege 
raportul de transmisie necesar şi roţile de 
lanţ corespunzătoare; 

 slăbiţi lanţurile transmisiei cu 
ajutorul dispozitivului de întindere şi 
scoateţi lanţurile; 

 scoateţi roţile de lanţ şi 
montaţi-le pe cele alese conform 
tabelului 5; 

 aşezaţi la loc lanţurile şi 
reglaţi întinderea lor cu ajutorul 
dispozitivului de întindere. Lanţurile 
întinse trebuie să aibă o săgeată mică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 6  
  

Raportul de transmisie Norma îngrăşămintelor la hectar (kg/ha) 
Tipul îngrăşămintelor 

Roţile de lanţ 
folosite Uree 

ms=0,76 

Azotat de 
amoniu 
ms=0,87 

Superfosfat 
ms=0,99 

Îngrăşămînt 
complex 
 ms=1,1 

Distanţa între rînduri, cm 

Nr. 
crt. 

Zb/Za Zd/Zc 

itotal 

45 70 45 70 45 70 45 70 
1 34/12 34/12 8,02 44 28 51 53 58 37 64 41 
2 34/15 34/12 6,42 55 36 63 41 72 46 80 52 
3 34/17 34/12 5,66 63 40 72 46 82 53 91 58 
4 34/15 34/15 5,14 69 45 79 51 90 58 100 64 
5 34/17 34/15 4,53 79 50 90 58 102 66 114 73 
6 17/12 34/12 4,01 89 57 102 65 116 74 128 83 
7 15/12 34/12 3,54 101 65 115 74 131 84 146 94 
8 17/15 34/12 3,21 111 71 127 82 144 93 161 103 
9 15/15 34/12 2,83 126 81 144 92 164 101 182 117 

10 15/17 34/12 2,50 143 92 163 105 186 119 206 133 
11 12/15 34/12 2,26 157 101 180 116 205 131 227 146 
12 17/12 17/12 2,00 178 114 204 131 232 149 258 166 
13 15/12 17/12 1,77 201 129 230 148 262 168 291 187 
14 17/15 17/12 1,60 222 143 254 163 289 186 321 206 
15 15/15 17/12 1,42 252 162 288 185 327 211 364 234 

 
 
 
 
 
 

Z=12 

Z=11 

Z=14 

Z=11 

Zd – 12; 17; 34

Zb – 12; 15; 17; 34

Za – 12; 15; 17

Zc – 12; 15; 17

Consola roţii de sprijin 

Transmisia intermediară 

Dozator 

Distribuitorul de îngrăşăminte 

Fig. 20 Schema cinematică de transmisie a mişcării de 
rotaţie la distribuitorul de îngrăşăminte 
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Tabelul 6 (continuare)  
  

Raportul de transmisie Norma îngrăşămintelor la hectar (kg/ha) 
Tipul îngrăşămintelor 

Roţile de lanţ 
folosite Uree 

ms=0,76 

Azotat de 
amoniu 
ms=0,87 

Superfosfat 
ms=0,99 

Îngrăşămînt 
complex 
 ms=1,1 

Distanţa între rînduri, cm 

Nr. 
crt. 

Zb/Za Zd/Zc 

itotal 

45 70 45 70 45 70 45 70 
16 15/17 17/12 1,25 285 183 326 210 371 239 413 265 
17 12/15 17/12 1,13 315 202 360 231 409 263 455 293 
18 12/17 17/12 1,00 356 229 408 262 464 298 516 331 
19 15/12 12/17 0,88 404 260 463 297 526 338 585 376 
20 17/15 12/17 0,80 445 286 510 328 580 374 645 414 
21 15/15 12/17 0,70 505 324 578 371 657 424 730 469 

 

5.8 Pregătirea tractorului se limitează la controlul ecartamentului (pentru tractoarele cu 
roţi), lungimii tijei diagonale din stînga, montării tijei centrale şi a furcii tijei diagonale 
mecanismului de suspendare (în caz de necesitate efectuaţi reglarea sau montarea în corespundere cu 
«Îndrumarul de exploatare a tractorului»). 

6 ORDINEA DE LUCRU 

6.1 Examinaţi cu atenţie semănătoarea. Controlaţi elementele de fixare. Ungeţi cu solidol 
lagărele şi suprafeţele de frecare a pieselor, ce nu au gresoare. 

6.2 Reglaţi corect ecartamentul roţilor din spate şi din faţă a tractorului  
(vezi  « Îndrumarul de exploatare a tractorului). 

Aranjaţi tija diagonală din stînga a mecanismului de suspendare a tractorului la lungimea 
(între axele articulaţiilor de la extremităţi): 515 mm pentru MTZ-50; 475 mm pentru MTZ-80/82. 

Tijele diagonale a mecanismului de suspendare a tractorului trebuie să fie cuplate cu tiranţii 
longitudinali prin canalurile furcilor pentru a asigura o copiere mai bună a reliefului cîmpului de 
către semănătoare. 

În timpul lucrului lungimea tijei diagonale din stînga nu este schimbată – ea rămîne constantă. 

6.3 Cuplaţi semănătoarea la tractor în următoarea ordine: 
 montaţi axul cadrului de cuplare 6 (vezi fig. 5) în articulaţiile tiranţilor longitudinali 1, 26 

(vezi fig. 21) şi fixaţi cu ajutorul cuiului de siguranţă. 
 cuplaţi maneta cutiei de viteze la poziţia „mers înapoi” şi înaintaţi lin spre cadrul de 

cuplare a semănătorii în aşa fel, ca axul cadrului de cuplare 6 (vezi fig. 4) să fie amplasat simetric 
faţă de suporturile 2 a cadrului de cuplare; 

 cu maneta de comandă a cilindrului de bază a sistemului hidraulic a tractorului efectuaţi 
cuplarea axului cadrului de cuplare 6 cu suporturile cadrului de cuplare 2; 

 fixaţi axul cadrului de cuplare cu suspensiile 7 (vezi fig. 4); 
 cuplaţi tija centrală 24 (vezi fig. 21) cu suportul 3 a cadrului de cuplare a semănătorii, în 

caz de necesitate reglaţi lungimea tijei. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.4 Semănătoarea, suspendată de tractor, se montează pe o suprafaţă plană, astfel ca roţile 
de sprijin şi brăzdarele să se aşeze pe ea. 

Schimbînd lungimea tijei centrale 24 (vezi fig. 21) a mecanismului de suspendare a tractorului 
şi a tijei diagonale din dreapta 17 reglaţi poziţia barei suport a semănătorii în aşa fel, ca aceasta să 
fie paralelă suprafeţei plane. 

Orizontalitatea barei suport a semănătorii în plan transversal se reglează schimbînd lungimea 
tijei diagonale din dreapta 17, iar în plan longitudinal – schimbînd lungimea tijei centrale 24 a 
mecanismului de suspendare a tractorului. 

6.5 Reglaţi lungimea lanţului de limitare 27 cu ajutorul întinzătorului 3 a mecanismului de 
suspendare a tractorului în aşa fel, pentru a asigura libertatea balansării tiranţilor longitudinali în 
plan orizontal 30 mm în ambele părţi de la poziţia centrală. 

6.6 În aşa poziţie şurubul tijei diagonale şi şurubul tijei centrale se blochează cu ajutorul 
contrapiuliţelor. 
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6.7 Reglarea agregatului la condiţiile de lucru cerute se limitează la reglarea prealabilă a: 
 adîncimii necesare de încorporare a seminţelor şi a întroducerii îngrăşămintelor; 
 înlăturătorului de bulgări; 
 acoperitorului de urmă. 

6.8 Semănătoarea se reglează la adîncimea necesară de încorporare a seminţelor şi de 
întroducere a îngrăşămintelor în următoarea ordine: 

 sub roţile de sprijin se pun suporturi, înălţimea cărora corespunde cu adîncimea 
necesară de încorporare a seminţelor, scăzînd adîncimea de cufundare a roţilor în sol (2-3 cm); 

 coborîţi cu atenţie semănătoarea, pînă cînd roţile de sprijin vor ajunge la suporturile, 
aşezate pe suprafaţa plană; 

 slăbiţi butonul rotativ 11 (vezi fig. 5), cu ajutorul pîrghiei ridicaţi roata de reglare a 
adîncimii 3, aşezaţi sub ea un suport, înălţimea căruia corespund cu adîncimea de încorporare a 
seminţelor, scăzînd adîncimea de cufundare a roţilor în sol (2-3 cm) şi coborîţi roata de reglare a 
adîncimii pînă la atingerea de suporturi. Fixaţi roata de reglare a adîncimii cu ajutorul butonului 
rotativ; 

 pentru reglarea adîncimii de încorporare a seminţelor ridicaţi semănătoarea şi aşezaţi 
sub roţile de sprijin suporturi, înălţimea cărora corespunde cu adîncimea necesară de încorporare a 
seminţelor; 

 coborîţi cu atenţie semănătoarea, pînă cînd roţile de sprijin vor ajunge la suporturile, 
aşezate pe suprafaţa plană; 

Slăbiţi buloanele de strîngere a brăzdarului 6 (vezi fig. 10) şi coborîţi brăzdarul pînă la suport. 
Fixaţi brăzdarul cu ajutorul buloanelor. 

6.9 Reglarea înlăturătorului de bulgări: 
 slăbiţi butonul rotativ 12 (vezi fig. 5), mişcînd pîrghia prin canalul de ghidare faceţi ca 

jocul dintre suprafaţă şi înlăturătorul de bulgări să fie 20-30 cm şi fixaţi-l cu ajutorul butonului 
rotativ. 

6.10 Reglarea acoperitorului de urmă constă în montarea lui cu ajutorul şurubului de reglare 
11 (vezi fig. 10) în aşa fel, ca el să se atingă de suprafaţa plană. Strîngerea şurubului micşorează 
gradul de acoperire cu sol a seminţelor în brazda formată de brăzdar, iar slăbirea şurubului - 
măreşte. 

6.11 Înainte de începerea lucrului în condiţiile de cîmp efectuaţi controlul: lucrul răzuitorului 
de seminţe, înlăturătorului de bulgări şi a acoperitorului de urmă, adîncimii de încorporare a 
seminţelor şi de întroducere a îngrăşămintelor, norma primită de întroducere a îngrăşămintelor (în 
caz de necesitate efectuaţi reglările necesare). 

6.11.1 Controlul lucrului răzuitoarelor de seminţe se efectuiază cînd exhaustorul este în 
stare de funcţionare şi rotind manual roata de sprijin. 

În găurile discului distribuitor trebuie să rămînă doar cîte o sămînţă (în caz de necesitate 
efectuaţi reglarea răzuitorului prin mişcarea pîrghiei 5 (vezi fig. 3 b). 

 

 

 

 

 

 



6.11.2 Consumul practic de îngrăşăminte se controlează la mişcarea agregatului şi a 
semănătorii alimentate pe o distanţă mică în felul următor: 

 cîntărim îngrăşămintele, pe care le-am strîns în saci; 
 calculăm după formulă consumul de îngrăşăminte 

 
Q = 10000/s = 10000/(n x a x D) (kg/ha) 

unde: 
Q – masa îngrăşămintelor strînse în saci (kg); 
s – suprafaţa (convenţională) pe care au fost întroduse îngrăşămintele (m2); 
n – numărul de brăzdare; 
а – distanţa între rînduri (m); 
D – calea parcursă la trecerea agregatului (m). 
 
În cazul, cînd consumul practic de îngrăşăminte nu corespunde cu norma de consum conform 

tabelului 6 (din cauza umidităţii sau a granulării îngrăşămintelor) corectaţi reglajul, folosind cea mai 
apropiată variantă din tabelă. 

6.12 Începerea semănatului este permisă numai dacă: 
 semănătoarea este completată, toate procesele de întreţinere sînt efectuate, organele de 

lucru se află în stare bună de funcţionare; 
 de partea din faţă a tractorului sunt suspendate greutăţi adăugătoare (în cazul lucrului cu 

semănătorile SK 8/12); 
 semănătoarea este alimentată numai cu sămînţă curată spre a se evita înfundarea 

găurilor discurilor distribuitoare; 
 semănătoarea este alimentată cu îngrăşăminte curate şi uscate. Este interzisă alimentarea 

semănătorii cu îngrăşăminte sub formă de bulgări; 
 în prealabil este însemnată cu jaloane primul parcurs al agregatului cu ţelul de a asigura 

liniaritatea rîndurilor. 

6.13 Întoarcerile la capetele parcelei este preferabil să se facă după metoda în suveică, aceata 
fiind cea mai raţională în cazul agregatelor simetrice. 

6.14 La coborîrea maşinii pe sol, operaţia trebuie efectuată încet, în caz contrar brăzdarele se 
vor înfunda cu pămînt. 

6.15 Este interzis ca semănătoarea să fie dată înapoi atunci cînd brăzdarele sînt lăsate pe sol, 
deoarece brăzdarele se vor înfunda cu 
pămînt. 

6.16 La sfîrşitul zilei de lucru nu se 
va lîsa semănătoarea staţionată pe 
brăzdarele de îngrăşăminte. Este necesar a 
se ridica brăzdarele respective fie a se 
monta cale sub roţile de sprijin şi pe cele 
două roţi cu pneuri. 
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6.17 La sfîrşitul zilei de lucru 
curăţiţi: 

2

3

1

4

 de îngrăşăminte dozatoarele, 
desşurubînd dopurile speciale ale acestora; 

 de seminţe camerele de 
alimentare a aparatelor de distribuţie (vezi 
fig. 22). 

Fig. 22 1 – corpul camerei de depresiune; 2 –corpul camerei 
de alimentare; 3 – clapetă;  4 – capacul buncărului de seminţe 
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7 DEFECTELE POSIBILE ŞI METODELE DE ÎNLĂTURARE A LOR 

7.1 Defectele posibile şi metodele de înlăturare a lor sînt expuse în tabelul 7. 
 
Tabelul 7 
 

Defectul, manifestarea exterioară Metodele de înlăturare 
Răzuitorul de seminţe nu îndepărtează surplusul de 
seminţe (prezenţa în cuiburi cîte două şi mai multe 
seminţe) 

Reglarea răzuitorului de seminţe 

Roţile secţilor de semănat nu se află într-un plan 
(adîncimea diferită de încorporare a seminţelor în 
rînduri) 

Reglarea poziţiei roţilor secţilor de semănat  

Nu este suficientă depresiunea, creată de exhaustor 
(numărul mare de cuiburi goale) 

Controlaţi integritatea şi siguranţa strîngerii furtunurilor 
gofrate de admisie. Strîngeţi colierul de strîngere şi schimbaţi 
furtunurile defectate (deteriorate). 
Controlaţi etanşarea rotoarelor aparatelor de distribuţie şi 
schimbaţi inelele de etanşare defecte. 

Jocul mare dintre rotor şi peretele camerei de admisie a 
aparatului de distribuţie (sfărîmarea seminţelor) 

Reglaţi jocul prin mişcarea rotorului de-a lungul osiei cu 
ajutorul garniturilor de reglare 

8 ÎNTREŢINERE TEHNICĂ 

8.1 Sistemul plan-preventiv de întreţinere tehnică previne uzura şi defectarea pieselor, 
măreşte durata de exploatare a agregatului. 

8.2 Întreţinerea tehnică a agregatului (tractorului şi semănătorii) se face în corespundere cu 
cerinţele, descrise în îndrumarul de exploatare a tractorului, cu care se agregatează semănătoarea, şi 
cu descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare a semănătorii. 

8.3 Întreţinerea tehnică a semănătorii constă din întreţinerea tehnică la pregătirea pentru 
exploatare, întreţinerea tehnică la rodaj, întreţinerea tehnică lunară şi întreţinerea tehnică sezonieră. 

Timpul necesar rodajului de exploatare 14-16 ore. 

8.4 Întreţinerea tehnică  a semănătorii se efectuiază la fiecare schimb (la începutul sau la 
sfîrşitul schimbului de lucru) şi la începutul sezonului de lucrări agricole. 

8.5 Lista lucrărilor, ce se efectuiază la fiecare mod de întreţinere tehnică, este descrisă în 
tabelul 8. 
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Tabelul 8   
   

Conţinutul lucrărilor şi metodologia de 
efectuare a lor 

Întreţinere tehnică 
Aparatele, sculele, 

dispozitivele, materialele 
pentru efectuarea lucrărilor 

Întreţinerea tehnică la pregătirea pentru rodajul de exploatare 
Curăţirea semănătorii de praf şi impurităţi 
(la necesitate) 

Semănătoarea trebuie să fie curată Cîrpe, agregat pentru deservire 
tehnică 

Controlul vizual al complectării 
semănătorii 

Lucrul cu semănătoarea necompletă nu 
se permite 

 

Controlul, la necesitate strîngerea 
asamblărilor filetate a semănătorii 

Toate asamblările filetate trebuie să fie 
strînse pînă la capăt 

Chei pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Controlul, la necesitate ungerea 
îmbinărilor articulate 

Îmbinările articulate trebuie să fie 
împlute cu lubrifiant (unsoare) 

Solidol GOST 4366-76, pompă 
de unsoare, cîrpe 

Întreţinere tehnică în procesul de rodaj şi la sfîrşitul rodajului de exploatare 
Curăţirea semănătorii de praf şi impurităţi  Semănătoarea trebuie să fie curată Cîrpe, agregat pentru deservire 

tehnică 
Controlul vizual exterior:   
Starea tehnică a ansamblelor şi a pieselor 
(la  necesitate schimbul sau reparaţia lor) 

Lucrul cu piesele defectate sau 
deformate nu se permite 

Cheile pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Fixarea ansamblelor: controlul şi, la 
necesitate, reglarea sau strîngerea 
asamblărilor şi a pieselor semănătorii 

Toate asamblările filetate trebuie să fie 
strînse pînă la capăt 

Cheile pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Efectuarea în caz de necesitate a 
lucrărilor de reglare pentru asigurarea 
respectării cerinţelor agrotehnice la 
semănat 

Nu este permis lucrul  cu semănătoarea 
reglată necorespunzător 

Cheile pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Controlul, la necesitate ungerea 
îmbinărilor articulate 

Îmbinările articulate trebuie să fie 
împlute cu lubrifiant (unsoare) 

Solidol GOST 4366-76, pompă 
de unsoare, cîrpe 

Întreţinerea tehnică la fiecare schimb (la începutul sau la sfîrşitul schimbului de lucru a semănătorii) 
Curăţirea semănătorii de praf, impurităţi 
şi rămăşiţe vegetale  

Semănătoarea trebuie să fie curată Curăţitor din completul de 
accesorii  a semănătorii, cîrpe, 

agregat pentru deservire tehnică 
Controlul, la necesitate strîngerea 
asamblărilor filetate a semănătorii 

Toate asamblările filetate trebuie să fie 
strînse pînă la capăt 

Cheile pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Controlul, la necesitate ungerea 
îmbinărilor articulate 

Îmbinările articulate trebuie să fie 
împlute cu lubrifiant (unsoare) 

Solidol GOST 4366-76, pompă 
de unsoare, cîrpe 

Întreţinere tehnică sezonieră (la începutul sezonului) 
Deconservaţi şi curăţiţi semănătoarea Semănătoarea trebuie să fie curată Cîrpe, agregat pentru deservire 

tehnică 
Controlul, la necesitate strîngerea 
asamblărilor filetate a semănătorii 

Toate asamblările filetate trebuie să fie 
strînse pînă la capăt 

Cheile pentru piuliţe din setul 
pentru tractor 

Controlul, la necesitate ungerea 
îmbinărilor articulate 

Îmbinările articulate trebuie să fie 
împlute cu lubrifiant (unsoare). 

Cavitatea lăgărului butucului roţiitrebuie 
să fie împlută cu lubrifiant în proporţie 

de 2/3 din volumul gol 

Solidol GOST 4366-76, pompă 
de unsoare, cîrpe 
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9 TRANSPORTAREA 

9.1 Semănătorile sînt transportate de la uzina producătoare cu ajutorul transportului auto 
sau a celui feroviar. 

9.2 Semănătorile se amplasează şi se fixează în mijlocul de transport, în aşa fel, ca să fie 
asigurată protecţia şi integritatea lor pînă la locul de destinaţie. 

9.3 Pînă la descărcare semănătorile trebuie să se păstreze în aşa fel, ca să fie asigurată 
integritatea organelor de lucru active. 

9.4 În procesul de încărcare şi de descărcare agăţarea la cîrligele de ridicare de efectuat doar 
în locurile, indicate pe semănători. 

10 INSTRUCŢIUNI DE PĂSTRARE 

10.1.1 Semănătorile sunt stocate pentru păstrare la întreruperile exploatării lor: 
pînă la 10 zile – păstrarea între schimburi; 
de la 10 zile pînă la 2 luni – păstrare neîndelungată; 
peste 2 luni – păstrare îndelungată. 

10.1.2 La stocarea semănătorilor pentru păstrarea îndelungată controlaţi starea tehnică a 
lor (cu utilizarea la necesitate a mijloacelor de diagnostică) şi determinaţi resursul remanent a 
părţilor componente. 

10.1.3 Semănătorile se păstrează în încăperi închise sau sub acoperiş.  
Este permisă păstrarea pe platforme deschise special amenajate cu îndeplinirea obligatorie a 

lucrărilor de conservare, ermetizare şi demontare a părţilor componente, ce necesită păstrare la 
depozit. 

La păstrarea pe termen îndelungat a semănătorilor pe platforme deschise demontaţi, pregătiţi 
pentru păstrare şi depozitaţi următoarele părţi componente: 

 aparatele de distribuţie; 
 cilindrele hidraulice; 
 lanţurile de transmisie; 
 curelele de acţionare; 
 părţile componente din cauciuc, materiale polimere (pneurile, furtunurile sistemului 

hidraulic, curelele de acţionare, ţevile din materiale polimere ş.a.). 
 cablurile de oţel. 
Este permisă păstrarea pneurilor în stare suspendată pe semănătorile, ridicate pe suporturi. 

Suprafeţele pneurilor se acoperă cu ceară sau cu o compoziţie de protecţie. 
La păstrarea în încăperi sau pe platforme deschise presiunea în roţi se micşorează pînă la 70% 

din presiunea normală. 
Este permisă păstrarea furtunurilor sistemului hidraulic pe semănători. În acest caz suprafeţele 

lor adăugător se acoperă cu o compoziţie opacă de protecţie sau se înfăşoară în hîrtie parafinată. 
La păstrarea semănătorilor în încăperi închise părţile componente pot fi lăsate pe semănătoare 

cu condiţia conservării şi ermetizării lor. 
Este permisă păstrarea semănătorii la păstrarea între schimburi pe platforme şi în locurile de 

păstrare între schimburi sau nemijlocit la locurile de efectuare a lucrărilor fără demontarea părţilor 
componente. 
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10.1.4 Semănătorile se stochează pentru păstrarea îndelungată pe platforme deschise, cu 
respectarea distanţei dintre ele în rînd minim 0,7 m pentru efectuarea reviziei de profilaxie. 

Distanţa dintre rînduri de semănători trebuie să permită stocarea, revizia şi scoaterea 
semănătorilor din starea de păstrare (nu mai puţin de 6m). 

10.1.5 La păstrare între schimburi şi neîndelungată sunt puse semănătorile nemijlocit 
după terminarea lucrărilor, la păstrare îndelungată – nu mai tîrziu de 10 zile din momentul finisării 
lucrărilor. 

Semănătorile, echipate cu dispozitive pentru întroducerea îngrăşăminelor, trebuie puse la 
păstrare îndelungată imediat după finisarea lucrărilor. 

10.1.6 Deservirea tehnică a semănătorilor trebuie efectuată: 
 la pregătirea pentru păstrare; 
 în perioada de păstrare; 
 la scoaterea de la păstrare (pentru pregătirea semănătorilor pentru exploatare). 
După vînturi puternice, ploi şi ninsori controlaţi imediat starea semănătorilor şi înlăturaţi 

defectele observate. 

10.1.7 Lista lucrărilor, ce se efectuiază pentru fiecare mod de întreţinere tehnică, este 
expusă în tabelul 9.  

Lucrările, legate cu păstrarea maşinii, se efectuiază în conformitate cu cerinţele GOST 
12.3.002-75 şi «Reguli sanitare de organizare a proceselor tehnologice şi cerinţe igienice asupra 
echipamentului de producere», sub conducerea persoanei, răspunzătoare pentru păstrare. 

10.1.8 Nu este permisă păstrarea semănătorilor şi a părţilor lor componente în încăperi, 
ce conţin (emit) praf, impurităţi de aburi şi gaze agresive. 

10.1.9 Varianta protecţiei anticoroziune V3 GOST 9.014-78. 

10.1.10 În perioada păstrării controlaţi starea semănătorilor în încăperile închise nu mai 
rar decît o dată la 2 luni, iar pe platformele deschise şi sub acoperiş – în fiecare lună. 
 
Tabelul 9 
 

Conţinutul lucrărilor şi metodologia de 
efectuare a lor 

Cerinţele tehnice 

Aparatele, instrumentele, 
dispozitivele, materialele 

pentru efectuarea 
lucrărilor 

Notă 

1 Întreţinere tehnică la pregătirea pentru păstrare 

1.1 Între schimburi 
1.1.1 Curăţirea: 

  curăţiţi semănătoarea de praf, 
impurităţi, rămăşiţe vegetale, 
îngrăşăminte, scurgeri de ulei, spălaţi-o şi 
uscaţi-o 

Semănătoarea trebuie să 
fie curată şi uscată 

Curăţitorul din completul 
de accesorii, cîrpe, agregat 
pentru pregătirea maşinilor 
pentru păstrare ATO-9995 

GOSNITI 

 

1.1.2 Transportarea la locul de păstrare – –  

1.2 Neîndelungată 

1.2.1 Curăţirea: 
 curăţiţi semănătoarea de praf, 

impurităţi, rămăşiţe vegetale, 
îngrăşăminte, scurgeri de ulei, spălaţi-o şi 
uscaţi-o 

Semănătoarea trebuie să 
fie curată şi uscată 

Curăţitorul din completul 
de accesorii, cîrpe, agregat 
pentru pregătirea maşinilor 
pentru păstrare ATO-9995 

GOSNITI 

 

    
 
 
 
 



Tabelul 9 (continuare)    

Conţinutul lucrărilor şi metodologia de 
efectuare a lor 

Cerinţele tehnice 

Aparatele, instrumentele, 
dispozitivele, materialele 

pentru efectuarea 
lucrărilor 

Notă 

1.2.2 Transportarea la locul de păstrare – –  
1.2.3 Conservarea: 

 suprafeţele metalice nevopsite a 
organelor de lucru a semănătorilor 
(brăzdarele, acoperitoarele de urmă, 
înlăturătoarele de bulgări ş.a.), piesele şi 
mecanismele de transmisie, ansamblele 
în frecare, tijele cilindrilor hidraulicis, 
îmbinările canelate, cablurile, 
transmisiile cardanice, roţile transmisiilor 
prin lanţ, suprafeţele filetate ale pieselor 
şi ansamblelor, de asemenea suprafeţele 
deschise prelucrate mecanic, ce vin în 
contact se acoperă cu material de 
conservare; 

Materialul de conservare 
este depus pe 

suprafeţele curate, 
degresate, uscate 

Solidol GOST 1033-79, 
GOST 4366-76, 

agregat ATO-9995 
GOSNITI 

 

1.2.4 Montarea pe suporturi: 
  установите сеялку на подставки в 

горизонтальном положении 

Semănătoarea pe 
suporturi trebuie să fie 

stabilă 
– 

 

1.3 Îndelungată 

1.3.1 Curăţirea: 
 curăţiţi semănătoarea de praf, 

impurităţi, rămăşiţe vegetale, 
îngrăşăminte, scurgeri de ulei, spălaţi-o şi 
uscaţi-o 

Semănătoarea trebuie să 
fie curată şi uscată 

Curăţitorul din completul 
de accesorii, cîrpe, agregat 
pentru pregătirea maşinilor 
pentru păstrare ATO-9995 

GOSNITI 

 

1.3.2 Transportarea la locul de păstrare – –  
1.3.3 Scoateţi părţile componente de pe 
semănătoare (la păstrarea pe platforme 
deschise şi sub acoperiş): 

 aparatele de distribuţie 
 cilindrele hidraulice; 
 roţile de sprijin; 
 roţile de secţii; 
 lanţurile de transmisie; 
 curelele de acţionare; 
 transmisiile cardanice; 
 piesele din cauciuc şi materiale 

polimere (pneurile, furtunurile sistemului 
hidraulic, ţevile din materiale polimere 
ş.a.); 

 cablurile de oţel. 

Părţile componente 
trebuie să fie scoase 

Cheile pentru piuliţe din 
setul pentru tractor 

 

1.3.4 Conservarea: 
 suprafeţele metalice nevopsite a 

organelor de lucru a semănătorilor 
(brăzdarele, acoperitoarele de urmă, 
înlăturătoarele de bulgări ş.a.), piesele şi 
mecanismele de transmisie, ansamblele 
în frecare, tijele cilindrilor hidraulicis, 
îmbinările canelate, cablurile, 
transmisiile cardanice, roţile transmisiilor 
prin lanţ, suprafeţele filetate ale pieselor 
şi ansamblelor, de asemenea suprafeţele 
deschise prelucrate mecanic, ce vin în 
contact se acoperă cu material de 
conservare; 

Materialul de conservare 
este depus pe 

suprafeţele curate, 
degresate, uscate 

Solidol GOST 1033-79, 
GOST 4366-76, 

agregat ATO-9995 
GOSNITI 
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      Tabelul 9 (continuare)    
    

Conţinutul lucrărilor şi metodologia de 
efectuare a lor 

Cerinţele tehnice 

Aparatele, instrumentele, 
dispozitivele, materialele 

pentru efectuarea 
lucrărilor 

Notă 

 acoperiţi cu talc suprafeţele exterioare 
a curelelor de acţionare, pneurile, 
furtunurile sistemului hidraulic 

Lichidul de lucru din 
furtunuri trebuie scurs, 

găurile închise cu 
dopuri. 

Talcul este depus pe 
suprafeţele curate, 
degresate, uscate. 

Talc, 
 agregat ATO-9995 

GOSNITI 

 

 fierbeţi lanţurile de transmisie nu mai 
puţin de 20min în ulei de motor pentru 
motoare Diesel de tractoare şi automobile 
încălzit (80-90) ºC, uscaţi-le şi strîngeţi-
le în rulou (sul) 

Lanţurile de transmisie 
trebuie să fie curate şi 

fierte în ulei 

Ulei de motor pentru 
motoare Diesel de tractoare 

şi automobile, 
agregat ATO-9995 

GOSNITI 

 

1.3.5 Ermetizarea: 
 închideţi capacele buncărelor; 
 astupaţi cu dopuri sau cu alte 

dispozitive găurile, deschiderile 
(dispozitivele de încărcare şi descărcare)  

Nu este permisă 
nimerirea precipitaţiilor 
atmosferice în cavităţile 
interioare a ansamblelor 

semănătorii 

 

 

1.3.6 Restabilirea acoperirilor cu 
vopsea: 

 acoperirile cu vopsea deteriorate a 
ansamblelor şi a pieselor se restabilesc 
prin acoperirea suprafeţelor cu vopsea 
sau altă acoperire de protecţie 

Suprafeţele revopsite 
trebuie să fie de o 

culoare cu 
semănătoarea. 

Email AS-82 GOST 19024-
79, 

PF-188 GOST 24784-81, 
ĂT-199 TU6-10-1440-79, 

agregat ATO-9995 
GOSNITI 

 

1.3.7 Montarea pe suporturi: 
 Montaţi semănătoarea şi ansamblele 

ei pe suporturi speciale în poziţie 
orizontală 

Suporturile trebuie să 
asigure stabilitatea 

poziţiei semănătorii şi a 
părţilor componente 

demontate. Între părţile 
componente şi platformă 
trebuie să fie un joc de 

(8-10) см. 

Dispozitiv pentru montarea 
maşinilor pe suporturi OPT-

3964 GOSNITI 

 

2 Deservirea tehnică în perioada de păstrare 

2.1 Controlul corectitudinii montării 
pe suporturi: 

 controlaţi stabilitatea semănătorii şi a 
părţilor componente demontate pe 
suporturi 

Semănătoarea şi părţile 
componente ale ei 

trebuie să fie stabile. 

  

2.2 Controlul complectării: 
 Controlaţi complectarea semănătoarii, 

ţinînd cont de părţile componente 
demontate, ce se păstrează la depozit 

Păstrarea trebuie să 
asigure integritatea 

ansamblelor şi pieselor 

  

2.3 Controlul stării acoperirilor 
anticorozive: 

 controlaţi prezenţa acoperirii de 
protecţie, integritatea acoperirii cu 
vopsea, lipsa coroziunii 

Semănătarea trebuie să 
fie apărată cu siguranţă 

de coroziune. 
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Tabelul 9 (continuare)    
    

Conţinutul lucrărilor şi metodologia de 
efectuare a lor 

Cerinţele tehnice 

Aparatele, instrumentele, 
dispozitivele, materialele 

pentru efectuarea 
lucrărilor 

Notă 

2.4 Controlaţi presiunea în pneuri Presiunea trebuie să fie 
nu mai mare de 70% din 

cea normală. 

Manometru MD-209 
GOST9921-81 

 

 
3 Deservirea tehnică la scoaterea de la păstrare 

 
3.1 Ridicarea de pe suporturi: 

 Scoateţi semănătoarea şi părţile 
componente de pe suporturi. 

 Dispozitiv pentru montarea 
maşinilor pe suporturi OPT-

3964 GOSNITI 

 

3.2 Deconservarea părţilor 
componente: 

 ştergeţi materialul conservant de pe 
părţile componente ale semănătorii, cu 
ajutorul cîrpelor şi a periei, muiate în ulei 
de motor  

Materialul conservant 
trebuie să fie eliminat 

complet 
Ulei de motor, perie, cîrpe 

 

3.3 Montaţi pe semănătoare: 
 aparatele de distribuţie; 
 cilindrele hidraulice; 
 roţile de sprijin; 
 roţile secţiilor; 
 lanţurile de transmisie; 
 curelele de acţionare; 
 transmisiile cardanice; 
 piesele din cauciuc şi materiale 

polimere; 
 cablurile de oţel. 

 

Cheile pentru piuliţe din 
setul pentru tractor 
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1 DATE GENERALE 

Semănătoarea de precizie pentru plante prăşitoare de tip SK ______________,  

produsă în anul __________________,  numărul de serie __________________ 
                (se scrie de către cumpărător)     (se scrie de către cumpărător) 

  

Uzina-producătoare – SA «Moldagrotehnica» 

Destinaţia şi zona de utilizare a semănătorii 

Semănătoarea de precizie pentru plante prăşitoare de tip SK este destinată pentru semănarea 
culturilor prăşitoare după metoda în cuiburi cu întroducerea concomitentă a îngrăşămintelor 
granulate (numai pentru maşinile echipate cu dispozitive pentru întroducerea îngrăşămintelor în sol 
«FS»). 

La dorinţa cumpărătorului semănătoarea poate fi fabricată în alte realizări climatice conform 
GOST 15150. 

Semănătoarea se agregatează cu tractoare  de clasa 1,4-2 tf. 

2 CARACTERISTICILE TEHNICE GENERALE 
  

Tabelul 1  
  

Modelul semănătorii 
Denumirea indicelor 

SK-6 SK-8 SK-12 SK-6FS SK-8FS SK-12FS 
Tipul semănătorii purtată purtată purtată purtată purtată purtată 
Distribuţia seminţelor Pneumomecanic cu disc vertical cu găuri 
Acţionarea aparatului de distribuţie Mecanic de la roţile de sprijin 
Tipul roţilor de sprijin Pneumatice 5,00х15Т 
Tipul roţilor de tasare Roţi cu degete de cauciuc (tasare punctiformă) 
Tipul marcatoarelor Mecanic cu disc rotativ 
Numărul de rînduri semănate 6 8 8*, 12 6 8 8*, 12 
Tipul exhaustorului Radial, cu palete cu refulare dirijată a aerului 
Acţionarea exhaustorului Mecanic de la priza de putere a tractorului 
Turaţia de antrenare 
a prizei de putere, minˉ¹ 536-540 

Turaţia exhaustorului, 
minˉ¹ 3400 

Depresiune exhaustor, mm col. Hg, 
min 400 400 400 400 400 400 
Distanţa între rînduri, cm 45; 60; 70 45; 60; 70 45; 70 45; 60; 70 45; 60; 70 45;70 
Adîncimea de lucru, cm 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 
Viteza optimală de lucru, km /h 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 
Laţimea de lucru, m 2,7-4,2 3,6-5,6 5,4-5,6* 2,7-4,2 3,6-5,6 5,4-5,6* 
Productivitatea, ha/h 1,62-4,80 2,16-4,48 3,24-4,48 1,62-4,80 2,16-4,48 3,24-4,48 
Viteza de transport, km /h, max 15 15 15 15 15 15 
Dimensiuni de gabarit în poziţia de 
transport, m, max: 

      

 lungimea; 1800 7500 7500 1800 7500 7500 
 lăţimea; 4200 2580 2580 4200 2580 2580 
 înălţimea. 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Greutatea, kg 589 864 1064 697 1008 1290 
* La semănarea cu distanţa între rînduri 700 mm 
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3 ANSAMBLU DE LIVRARE 

În ansamblul de livrare a semănătorii intră: 
 semănătoarea în ansamblu  – 1 buc.; 
 piese de schimb    – 1 complect; 
 piese de rezervă    – 1 complect; 
 accesorii     – 1 complect; 
 documentaţia de exploatare  – 1 exemplar. 

Complectul pieselor de schimb, destinate pentru reglarea semănătorii pentru o operaţie 
tehnologică nouă, trebuie să conţină ansamblele şi piesele, indicate în lista pieselor de schimb 
(tabelul 2). 

Complectul pieselor de rezervă conţine ansamble şi piese, indicate în lista pieselor de rezervă 
(tabelul 3). 

Complectul de accesorii conţine ansamble şi piese, indicate în lista accesoriilor (tabelul 4). 
Complectul documentaţiei de exploatare conform GOST27388 conţine un paşaport combinat 

cu descrierea tehnică şi instrucţiuni de exploatare. 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB 
Tabelul 2   
   

Cantitatea de livrare la o 
maşină, buc.* 

Denumirea 
Indicarea în documentaţia 

constructivă SK-6 
SK-6FS 

SK-8 
SK-8FS 

SK-12 
SK-12FS

Disc distribuitor (** 2x30) SK-5.80 6/6 8/8 12/12 
Disc distribuitor ( 5x15) SK-5.82 6/6 8/8 8/8 
Disc distribuitor ( 2,5x30) SK-5.87 6/6 8/8 12/12 
Disc distribuitor ( 2,5x15) SK-5.85 6/6 8/8 12/12 
Disc distribuitor ( 4x30) SK-5.84 6/6 8/8 12/12 
Disc distribuitor (*** 4x2x30) SK-5.86 6/6 8/8 12/12 
Disc distribuitor ( 5x30) SK-5.81 6/6 8/8 8/8 
Roată de lanţ SPP6 05.00.012 –/2 –/2 –/2 
Roată de lanţ SPP6 05.00.014 –/2 –/2 –/2 
Roată de lanţ SK8 07.00.002 –/2 –/2 –/2 
Roată de lanţ SK8 07.00.004 –/2 –/2 –/2 

*La numărător pentru semănătorile fără fertilizator, la numitor – pentru semănătorile echipate cu fertilizator (FS)
** 2x30 –  2 – diametrul găurilor, mm; 30 – numărul de găuri pe disc 
*** 4x2x30 –  2 – diametrul găurilor, mm; 2x30 – numărul de găuri pe disc 
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LISTA PIESELOR DE REZERVĂ 
Tabelul 3   

   
Cantitatea de livrare la o maşină, 

buc.* 
Denumirea Indicarea în documentaţia constructivă 

SK-6 
SK-6FS 

SK-8 
SK-8FS 

SK-12 
SK-12FS 

Arc SK-5.48 2/2 2/2 2/2 
Inel MK 06.00.018 2/2 4/4 4/4 
Curea trapezoidală A 13x8x1250 STAS 1164/2 3/3 3/3 3/3 
Deget din cauciuc SK12 08.00.005 10/10 20/20 20/20 
Întinzător SK12 06.07.001 2/2 4/4 4/4 
Rolă SPP6 05.00.008 -/1 -/1 -/1 
Bucşă SPP6 07.03.008 -/2 -/2 -/2 
Element de racordare P-PR12,7-1820-2 -/4 -/4 -/4 

*La numărător pentru semănătorile fără fertilizator, la numitor – pentru semănătorile echipate cu fertilizator (FS)

 

LISTA ACCESORIILOR 
Tabelul 4   

   
Cantitatea de livrare la o maşină, 

buc.* 
Denumirea Indicarea în documentaţia constructivă

SK-6 
SK-6FS 

SK-8 
SK-8FS 

SK-12 
SK-12FS 

Curăţitor manual CPS 00.280 1/1 1/1 1/1 

Arbore cardanic B2 070 B32 UNIZ8 A60 1/1 1/1 1/1 

Furtun de tensiune ridicată Н.036.83.110 2/2 2/2 2/2 

Ambreiaj decupabil Н.036.50.000 2/2 2/2 2/2 

*La numărător pentru semănătorile fără fertilizator, la numitor – pentru semănătorile echipate cu fertilizator (FS)

 

4 AMBALAREA 

Semănătorile se livrează beneficiarului în stare asamblată fără ambalaj. 
Înainte de livrare suprafeţele prelucrate şi nevopsite ale piselor semănătorilor trebuie să fie 

conservate conform GOST 9.014. 
Conservarea se efectuiază cu unsoare conservantă К-17 conform GOST 10877 sau altă 

unsoare cu proprietăţi similare pentru categoria condiţiilor de păstrare 7 (J1) conform GOST 15150 
pe un termen de un an. 

Ambalarea documentaţiei (paşaportului), pieselor de rezervă şi a accesoriilor trebuie să fie 
efectuată în pachete de polietilenă conform GOST 10354. 

Este permisă ambalarea în hîrtie impermeabilă conform GOST 8828 sau în hîrtie parafinată 
conform GOST 9569. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ADEVERINŢĂ DE RECEPŢIE 

Semănătoarea de precizie pentru plante prăşitoare de tip SK __________, 
numărul de fabricaţie _________, corespunde prescripţiilor tehnice  
PT MD 65-05750450-001:2002 şi este recunoscută bună pentru exploatare. 

Data fabricării «____» ________ 20____ 

Asamblarea de livrare şi ambalarea a fost efectuată de _______________          ___________________ 
(semnătura personală) (descifrarea semnăturii) 

 
L.Ş.  ________________________    ____________________ 

(semnăturile personale sau     (descifrarea semnăturii) 
imprimatele persoanelor  
răspunzătoare de recepţie) 

 
Notă: 1. Forma este îndeplinită de către întreprinderea producătoare. 

2. La schimbarea completă a semnăturilor cu imprimatele ştampilelor de recepţie a persoanelor, 
răspunzătoare de recepţie, ştampila nu se pune. 

6 GARANŢII 

6.1 Întreprinderea producătoare garantează calitatea produsului pe un termen de 12 luni de 
la data livrării cu condiţia respectării instrucţiunilor de exploatare indicate în fişa tehnică. 

6.2 Pentru a asigura buna funcţionare a produsului, întreprinderea-producătoare va livra 
beneficiarului orice piesă, a cărei fabricaţie se efectuiază la întreprindere şi cele care sînt prevăzute 
în lista pieselor de schimb. 

6.3 În perioada de garanţie furnizorul îşi asumă obligaţia de a remedia defecţiunile apărute 
în termen de 5 zile de la data primirii reclamaţiei. 

6.4 Garanţia nu se referă la defecţiunile apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare a 
produsului sau utilizării în alte scopuri, întreţinerii şi depozitării necorespunzătoare, modificărilor 
constructive sau reparaţiilor executate de beneficiar. 

În acest caz produsul este scos din garanţie, iar beneficiarul trebuie să suporte cheltuielile 
oczionate de deplasarea delegatului întreprinderii. 

6.5 În cazul în care defecţiunea se datorează viciilor ascunse, cheltuielile de remediere vor 
fi suportate de către întreprinderea-producătoare. 

6.6 Garanţia nu se extinde asupra pneurilor, camerelor de aer, tuburilor hidraulice şi 
pieselor care au fost livrate în completul pieselor de rezervă. 
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SA “Moldagrotehnica” 

3100 Republica Moldova, or. Bălţi, str. Industrială 4 

TALON DE GARANŢIE 

1. Semănătoarea de precizie pentru culturi prăşitoare de tip SK _______ 
(denumirea produsului) 

2. __________________________________ 
data, luna şi anul fabricării 

Semănătoarea corespunde în totalitate  cu desenele, prescripţiile tehnice, 
standartele de stat. 

Este garantată starea bună de funcţionare a semănătorii pe termen de 12 luni 
de la data livrării. 

S
e 
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in
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 d
e 
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Controlor ________________            __________________ 
(semnătura personală)      (descifrarea semnăturii) 

L.Ş. 

 

L
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E
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Ă
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R

E
 

S
e 

în
de

pl
in

eş
te

 d
e 

că
tr

e 
be
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1 __________________      ______________           _________________  
(data primirii produsului         (semnătura personală)         (descifrarea semnăturii) 

de către beneficiar la depozitul 
întreprinderii-producătoare) 

2 ___________________            _______________           ________________ 
(data punerii în exploatare            (semnătura personală)    (descifrarea semnăturii) 
          a produsului) 

L.Ş. 

3 __________________________ 
(numărul de fabricaţie a produsului) 
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CATALOGUL 
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Cadrul cu dispozitivul de suspendare automat SK12-01.00.000 
(fig. 1) 

       

Buc. Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST 
- -01 -02 

Observaţii 

       
1 Cadrul de suspendare SPP8-02.01.000-02 1 1   
 Cadrul de suspendare SPP8-02.01.000-01   1  

3 Ţeavă SK12-01.04.000 1 1   
 Ţeavă SK12-14.04.000-01   1  

4 Axul cadrului SPP8-02.02.000 1 1 1  
5 Suport SPP8-02.00.400-01 5 1 4  
6 Suport SK12-01.03.000 2 2 2  
7 Suport SPP8-02.00.300 1 1 1  
8 Bulon SPP6-02.03.000 1 1 1  
9 Apărătoare SPP8-02.05.000 1 1 1  
14 Placă SK12-01.00.002 10 10 8  
15 Bridă SK12-01.02.003 2 2 2  
16 Şaibă SPP6-00.00.001 4 4 4  
17 Şurub SK12-01.02.001 2 2 2  
19 Suport SPP6-02.00.005 1 1 1  
20 Şplint SPP6-10.00.003 3 3 3  

       
25 Bulon M10x35.58.019 GOST7798-70 4 4 4  

 Piuliţă      
26 M10.6.019 GOST5915-70 10 10 10  
27 M12.5.019 GOST5915-70 1 1 1  
28 M20.6.019 GOST5915-70 28 28 24  

 Şaibă      
30 12.65G.019 GOST6402-70 2 2 2  
31 20.65G.019 GOST6402-70 20 20 16  
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Dispozitivul de suspendare SPP8-02.00.000 
(fig. 2) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

1 Consola SPP8-02.01.000 1  
2 Axul cadrului SPP8-02.02.000 1  
3 Suport SPP8-02.00.300 1  
4 Suport SPP8-02.00.400 4  
5 Bulon SPP6-02.03.000 1  
6 Apărătoare SPP8-02.05.000 1  
7 Suport SPP6-02.00.005 1  
8 Placă SK12-01.00.002 8  
9 Şplint SPP6-10.00.003 3  
     

11 Surub M10x35.58.019 GOST7798-74 4  
 Piuliţă    

13 M10.6.019 GOST5915-70 10  
18 M12.5.019 GOST5915-70 1  
15 M20.6.019 GOST5915-70 16  

 Şaibă    
16 12.65G.019 GOST6402-70 2  
17 20.65G.019 GOST6402-70 16  
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Fig.2 Dispozitivul de suspendare SPP8-02.00.000 
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Exhaustor SK12-02.00.000-01 
(fig. 3) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Semicarcasă faţă asambl. SK12-02.01.000 1  
2 Semicarcasă spate asambl. SK12-02.02.000 1  
3 Rotor asamblat SK12-02.03.000 1  
4 Clapetă reglaj asamblată SK12-02.05.000 1  
5 Mîner asamblat SK12-02.06.000 1  
6 Vîrf asamblat SK12-02.07.000 1  
7 Arbore asamblat SK12-02.08.100 1  
8 Corp lagăr SK12-02.08.400 1  
9 Bucşă de distanţare SK12-02.00.003 1  

10 Roată de curea (butuc) SK12-02.00.009 1  
11 Piuliţă SK12-02.00.011 4  
12 Şurub SK12-02.00.014 4  
13 Suport SK12-02.00.015 1  
14 Disc SK12-02.00.016 1  
15 Inel 1А72 GOST13941-68 1  

 Şurub    
16 М6х12.58.016 GOST7798-70 27  
17 М6х20.58.016 GOST7798-70 1  
18 М8х25.58.016 GOST7798-70 6  

 Inel     
19 A35 65G GOST13940-68 1  
20 A25 65G GOST13940-68 1  

 Piuliţă    
21 М6.5.016 GOST5915-70 35  
22 М10.5.016 GOST5915-70 5  
23 М12.5.016 GOST5915-70 2  

 Şaibă    
24 10.01.016 GOST6958-78 4  
25 12.01.016 GOST11371-68 1  
26 10.01.016 GOST11371-68 1  
27 6.65G.016 GOST6402-70 39  
28 8.65G.016 GOST6402-70 6  
29 10.65G.019 GOST6402-70 5  
30 6.01.016 GOST11371-68 8  
31 Ştift elastic 4х20 STAS9729/2-80 1  
32 Pană paralelă 8х7х40 GOST8789-68 1  
33 Rulment 6207RSR(URB) STAS3041-80 2  
34 Gresor 1.2.Ţ9cr. GOST19853-74 1  
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Fig.3 Exhaustor SK12-02.00.000-01 
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Transmisia SPP8-03.00.000 
(fig. 4) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Bucşă SPP8-03.00.010 1  
2 Roată de curea SPP8-03.00.001 1  
3 Arbore SPP8-03.00.002 1  
4 Bucşă de distanţare SPP8-03.00.003 1  
5 Capac SPP8-03.00.004 1  
6 Inel de presgarnitură SPP8-03.00.006 1  
7 Şurub М8х30.58.019 GOST7798-70 4  
8 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 4  
9 Pană paralelă 10х8x35 GOST8789-68 1  
 Inel    

10 А35.65G GOST13940-86 2  
11 А72.65G GOST13941-86 1  
12 Gresor 1.2.Ţ9cr. GOST19853-74 1  
13 Rulment 207 GOST8338-75 1  
14 Rulment 160207 GOST8882-75 1  
15 Curea trapezoidală A13x8x1250 STAS1164/2-79 3  
16 Cardan B2070 BUNI3228 RL1 1  
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Fig.4 Transmisia SPP8-03.00.000 
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Cutie de viteze SK12-04.00.000 
(fig. 5) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Carcasă asamblată SK12-04.04.000 1  
5 Bridă SK12-04.00.001 1  
6 Arbore SK12-04.00.008 1  
7 Şaibă 12.65G.019 GOST6402-70 12  
8 Culisă SK12-04.00.009 1  
9 Şaibă 6.65G.019 GOST6402-70 16  

10 Şurub М6х12 GOST17473-79 4  
11 Şurub cu cap fluture SK12-04.06.000 1  
12 Colier SK12-04.09.000 1  
13 Pîrghie de manevră SK12-04.05.000 1  
14 Burduf de protecţie SK12-04.06.000 1  
15 Şurub М10х30 GOST1485-84 1  
16 Rulment 180205 GOST8882-75 3  
17 Piuliţă М10.5 GOST5915-70 1  
18 Balansor SK12-04.01.100 1  
19 Roată dinţată I SK12-04.01.001 1  
20 Roată dinţată II as. SK12-04.04.010 1  
21 Bucşă I SK12-04.01.002 2  
22 Bucşă II SK12-04.01.003 2  
23 Schimbător viteză as. SK12-04.07.000 1  
24 Şurub М6х20 GOST17475-72 3  
25 Şurub М6х10 GOST17475-72 3  
26 Flanşă II SK12-04.03.002 1  
27 Piuliţă М6.5 GOST5915-70 9  
28 Inel Ø40х3 SK12-04.03.003 1  
29 Dop etanşare SK12-04.02.008 1  
30 Manşon SK12-04.02.005 3  
31 Arc disc SK12-04.02.009 14  
32 Şaibă de aşezare SK12-04.02.007 3  
33 Inel de fixare SK12-04.02.004 2  
34 Ştift elastic G6х36 STAS9729/2-80 3  
35 Şurub М6х40 GOST7798-70 3  
36 Piuliţă М6.5 GOST5915-70    
37 Ştift elastic G4x26 STAS 9729/2-80 1  
38 Inel de ghidare SK12-04.00.013 1  
39 Arbore transmisie SK12-04.02.003 1  
40 Lagăr II SK12-04.02.002 2  
41 Bucşă SK12-04.02.006 3  
42 Lagăr cu flanşă I SK12-04.02.100 1  
43 Roată dinţată III SK12-04.00.002 1  
44 Şaibă de distanţare SK12-04.00.015 6  
45 Roată dinţată IV SK12-04.00.003 1  
46 Roată dinţată V SK12-04.00.004 1  
47 Roată dinţată VI SK12-04.00.005 1  
48 Roată dinţată VIII SK12-04.00.007 1  
49 Piuliţă М12.5 GOST5915-70 12  
50 Perete lateral II SK12-04.03.001 1  
51 Perete lateral I SK12-04.02.001 1  
52 Şurub М6х16 GOST7798-70 4  
53 Distanţier SK12-04.00.011 1  
54 Şurub М12х140 GOST7798-70 2  
55 Roată dinţată VII SK12-04.00.006 1  
56 Inel 52 GOST13943-68 3  
57 Piesă de legătură as. SK12-04.08.000 2  
58 Abţibild SK12-04.00.014 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Cutia de viteze SK12-04.00.000 
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Roata motrică SK12-05.00.000 
(fig. 6) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Braţ roată as. SK12-05.01.000 1  
2 Capac SK12-05.00.001 1  
3 Roată de lanţ z=11 SK12-05.00.002 1  
4 Ax SK12-05.00.003 1  
5 Lanţ PR-15,875-2270-2 GOST13568-75 1 66 zale 
6 Corp rulment SK12-05.00.004 8  
7 Bucşă SK12-05.00.005 4  
8 Bloc roţi de lanţ I (z18/z21) SK12-05.06.000 1  
9 Bloc roţi de lanţ I (z18/z21) SK12-05.05.000 1  

10 Lanţ PR-15,875-2270-2 GOST13568-75 1 38 zale 
11 Bridă SK12-05.00.006 2  
12 Şaibă 12.65G.019 GOST6402-70 4  
13 Piuliţă M12.5.019 GOST5915-70 5  
14 Şurub M12x65.58.019 GOST7798-70 3  
15 Şurub SK12-05.00.010 2  
16 Capac SK12-05.00.001-01 1  
17 Placă SK12-05.00.009 1  
18 Şurub M8x16.58.019 GOST7798-70 8  
19 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 8  
20 Rolă de întrindere SK12-05.04.000 1  
21 Întinzător asamblat SK12-05.03.000 1  
22 Butuc cu flanşă SK12-05.02.030 1  
23 Ax roată SK12-05.02.010 1  
24 Pană paralelă A8x7x18 STAS1004-61 1  
25 Roată de lanţ z=14 SK12-05.02.001 1  
26 Rulment 180205 GOST8882-75 2  
27 Bucşă SK12-05.02.002 2  
28 Ştift elastic 5x30 STAS 9729/2-80 1  
29 Clichet SK12-05.07.000 1  
30 Rulment 580205 AS17 TU.37.006.084-77 4  
31 Arc SK12-05.00.008 1  
32 Şaibă 12.01.016 GOST11371-68 2  
33 Ax SK12-00.00.002 1  
34 Inel SK12-05.00.011 4  
36 Bucşă SK12-05.00.012 1  
37 Şurub M6x8.58.019 GOST1476-79 2  
38 Ştift elastic G4x40 STAS 9729/2-80 1  
39 Piuliţă M16.5.019 GOST5915-70 8  
40 Şurub special SK12-05.02.011 6  
41 Piuliţă SK12-05.02.012 1  
42 Şaibă 10.65G.019 GOST6402-70 1  
43 Şurub M10x75.58.019 GOST7798-70 1  
44 Piuliţă M8.5.019 GOST5915-70 1  
45 Anvelopă 5,00-15T STAS8258/1-80 1  
46 Cameră aer 5,00-15 STAS627/5-71 1  

47 Jantă 3,00Dx15 43-31.011 1  

48 Roată de lanţ z=12 SK8-05.03.021 1 (SK-8FS) 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Roata motrică SK12-05.00.000 
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Roata sprijin SK12-05.00.000-01 
(fig. 7) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Braţ roată as. SK12-05.01.000 1  
2 Butuc cu flanşă SK12-05.02.030 1  
3 Ax roată SK12-05.02.010 1  
4 Şurub special SK12-05.02.011 6  
5 Piuliţă SK12-05.02.012 6  
6 Capac SK12-05.00.001 2  
7 Rulment 180205 GOST8882-75 2  
8 Bucşă SK12-05.02.002 2  
9 Bucşă SK12-05.02.003 1  
10 Ştift elastic G4x40 STAS 9729/2-80 1  
11 Bridă SK12-05.00.006 1  
12 Piuliţă M16.5.019 GOST5915-70 8  
13 Şurub M12x65.58.019 GOST7798-70 2  
14 Şurub SK12-05.00.010 2  
15 Placă SK12-05.00.009 1  
16 Şaibă 12.01.016 GOST11371-68 2  
17 Şaibă 12.65G.019 GOST6402-70 4  
18 Piuliţă M12.5.019 GOST5915-70 4  
19 Anvelopă 5,00-15T STAS8258/1-80 1  
20 Cameră aer 5,00-15 STAS627/5-71 1  
21 Jantă 3,00Dx15 43-31.011 1  

     
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Roata sprijin SK12-05.00.000-01 (pentru SK6) 
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Secţie semănat SK12.06.00.000 
(fig. 8) 

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Suport secţie SK12-06.01.000 1  
2 Braţ superior SK12-06.02.000 1  
3 Braţ inferior SK12-06.00.001 2  
4 Bolţ tubular SK12-06.010 1  
5 Inel elastic SK12-06.00.008 1  
6 Şurub M10x35.58.019 GOST7798-70 1  
7 Bucşă SK12-06.00.013 2  
8 Şaibă 10.65G.019 GOST6402-70 5  
9 Piuliţă М10.5.019 GOST5915-70 7  

10 Şurub M10x40.58.019 GOST7798-70 1  
11 Şaibă 10.01.05 GOST11371-68 3  
12 Şurub M12x160.58.019 GOST7798-70 2  
13 Şaibă 12.65G.019 GOST6402-70 4  
14 Bucşă SK12-06.00.012 2  
15 Şurub A1M8x20.58.019 GOST17475-80 1  
16 Piuluţă М12.5.019 GOST5915-70 10  
17 Suport roată SK12-06.04.000 1  
18 Suport SK12-06.11.000 1  
19 Suport reglare SK12-06.05.000 1  
20 Bucşă SK12-06.00.011 2  
21 Braţ roată SK12-06.00.015 1  
22 Şaibă 12.01.019 GOST11371-68 2  
23 Semijantă SK12-06.03.006 2  
24 Anvelopă de cauciuc SK12-06.03.004 1  
25 Cerc de rulare SK12-06.03.001 1  
26 Corp rulment SK12-06.03.002 2  
27 Ax roată SK12-06.03.003 1  
28 Inel SK12-06.03.005 1  
29 Şurub M6x14.58.019 GOST7798-70 6  
30 Şurub M6x20.58.019 GOST7798-70 6  
31 Piuliţă М6.5.019 GOST5915-70 12  
32 Şaibă 6.65G.019 GOST6402-70 12  
33 Rulment 180105 GOST8882-75 2  
34 Piuliţă М8.5.019 GOST5915-70 1  
35 Bridă SK12-06.00.007 2  
36 Apărătoare SK12-06.00.008 1  
37 Placă reglaj as. SK12-06.10.000 1  
38 Corp rulment SK12-06.00.009 2  
39 Braţ SK12-06.10.000 1  
40 Şurub M8x12.58.019 GOST7798-70 2  
41 Şplint 4 DIN 11024 1  
42 Şurub special SK-5.58-0 1  
43 Şurub special SK12-06.09.000 1  
44 Şaibă specială SK12-06.00.016 2  
45 Roată de lanţ SK12-06.09.002 1  
46 Inel V25 Ţ9cr. GOST13940-86 1  
47 Arc SK12-06.00.003 1  
48 Apărătoare SК12-06-00-005 1  
49 Lanţ PR-12,7-1820-1 GOST13568-75 1  
50 Întinzător as. SК12-06-08-100 1  
51 Rolă SК12-06-07-001 2  
52 Întinzător as. SK-5.54.1.0A 1  
53 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 2  
54 Şurub 10х30.58.019 GOST7798-70 1  
55 Rulment 580205 AS17 TU.37.006.084-77 1  
56 Şurub SК12-06.00.004 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Secţia semănat SK12-06.00.000 
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Distribuitor seminţe asamblat SK12-07.00.000 
(fig. 9) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     

1 Cameră de depresiune SK12-07.01.000 1  
2 Rotor asamblat SK12-07.02.000 1  
4 Cameră de alimentare SK12-07.00.001 1  
5 Capac vizitare SK12-07.00.031 1  
6 Brăzdar patină SK12-07.06.000 1  
7 Răzuitor SK12-07.00.003 1  
8 Bucşă SK12-07.00.004 1  
9 Şaibă SK12-07.00.005 1  

10 Pîrghie acţionare SK12-07.00.007 1  
11 Prezon SK12-07.00.008 1  
12 Bolţ SK12-07.00.009 1  
14 Arc SK12-07.00.011 1  
15 Mîner SK12-07.00.012 1  
16 Prezon SK12-07.00.013 1  
19 Placă închidere SK12-07.00.014 1  
20 Bucşă SK12-07.00.015 1  
22 Şaibă fixare SK12-07.00.025 2 (SK-5.71.22.M) 

23 Arc SK12-07.00.017 1  
25 Întăritură SK12-07.00.026 1 (SK-5.29) 

26 Răzuitor asamblat SK12-07.03.000 1  
27 Buncăr seminţe SK12-07.00.032 1  
28 Capac buncăr SK12-07.00.033 1  
30 Rulment 6006-2 RS STAS3041-80 2  
31 Inel elastic 30х1,5 STAS5848/2-88 1  
34 Manşetă de rotaţie AS 190х220х12 1  
36 Inel "O" Ø180х2 SK12-07.00.018 1  
38 Pîrghie dreapta SK12-07.04.000 1  
40 Pîrghie stînga SK12-07.04.000-01 1  
41 Şaibă reglaj SK12-07.00.019 2  
42 Şaibă reglaj SK12-07.00.019-01 1  
43 Şaibă reglaj SK12-07.00.019-02 2  
44 Şaibă reglaj SK12-07.00.019-03 1  
46 Şurub М10х30 STAS4845-80 3  
47 Şurub М8х20 STAS4845-80 2  
48 Ştift elastic G8x22 STAS9729/2-80 1  
51 Şurub М6х20 STAS4845-80 3  
54 Şurub М5х70 STAS4272-80 1  
57 Şurub М5х10 STAS10296-80 2  
60 Şurub М5х8 STAS5383-80 3  
62 Şurub М6х25 STAS925-80 2  
64 Şaibă А6 STAS5200-80 14  
65 Şaibă Grower N10 STAS7666/2-80 1  
67 Şaibă Grower N8 STAS7666/2-80 2  
68 Şaibă А10 STAS5200-80 2  
69 Piuliţă М5 STAS9851-80 1  
70 Piuluţă М6 STAS4071-80 9  
74 Ştift elastic G5х30 STAS9729/2-80 1  
75 Ştift elastic G5х36 STAS9729/2-80 1  
80 Disc distribuitor Ø2х30 SK12-07.07.000 1  
81 Roată lanţ Z=22 SK12-07.00.002 1  
82 Piuliţă specială SK12-07.00.021 1  
83 Şurub M10х25 STAS4845-80 1  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Distribuitor seminţe SK12-07.00.000 
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Roată tasare secţie semănat SK12-08.00.000 
(fig. 10) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     

1 Ax SК12-08.00.006 1  
2 Acoperitori urmă SК12-08.02.000 1  
3 Furcă asamblată SК12-08.01.000 1  
4 Picior asamblat SК12-08.03.000 1  
5 Ştift elastic 5х36 STAS9729/2-80 2  
6 Şurub cu cap fluture SК12-08.05.000 1  
7 Ştift elastic 5х24 STAS9729/2-80 2  
8 Suport asamblat SК12-08.04.000 1  
9 Şurub М10х35.58.016 GOST7798-70 2  

10 Şaibă 10.65G.019 GOST6402-70 2  
11 Piuliţă М10.5.016 GOST5915-70 2  
12 Rulment 6001-2RS STAS3041-80 4  
13 Roată tasare SК12-08.00.001 2  
14 Resort revenire SК12-08.00.004 1  
15 Şaibă 10.01.019 GOST11371-78 2  
16 Deget SК12-08.00.005 34  
17 Arc SК12-08.00.003 1  
18 Placă SК12-08.00.002 1  
19 Şplint 4х18.001 GOST397-79 2  
20 Şurub М8х25.58.019 GOST7798-70 2  
21 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 2  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Roata tasare secţie semănat SK12-08.00.000 
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Remorca SК12-09.00.000-А 
(fig. 11) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     

1 Remorca SК12-09.01.000 1  
2 Colier de apucare SК12-09.03.000 2  
3 Placă SК12-01.00.002 2  
4 Piuliţă М20.7Н.019 GOST5915-70 8  
5 Picior asamblat SК12-09.04.000 1  
6 Şplint 6,3х80.019 GOST397-79 1  
7 Lanţ 3x26.019 GOST7070-75 6 L=200 mm 
8 Şplint 4 DIN 11024 2  
9 Opritor-fixator SК12-09.00.002 1  

10 Opritor-fixator SК12-09.05.000 1  
11 Placă SК12-09.00.005 1  
12 Lanţ 4-8x32.019 GOST7070-75 1 L=1600 mm 
13 Şurub М12х40.58.016 GOST7798-70 1  
14 Piuliţă М12.7Н.019 GOST5915-70 1  
15 Şaibă 12.65G.019 GOST6402-70 1  
16 Şaibă 12.5.019 GOST11371-68 1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 Remorcă SK12-09.00.000-A 
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Marcator SPP8-09.00.000 
(fig. 12) 

        

Buc. 
Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST 
_

-
01 

-
02 

-
03 

Observaţii 

        
1 Suport SPP8-09.01.000 1  1 1  
 Suport SPP8-09.01.000-01  1    

2 Ţeava marcatorului SK12-14.00.000 1  1 1  
 Ţeava marcatorului SK12-14.00.000-01  1    

3 Marcator SPP8-09.02.000 1     
 Marcator SPP8-09.02.000-01  1    
 Marcator SPP8-09.02.000-02   1   
 Marcator SPP8-09.02.000-03    1  

4 Fixator SPP8-09.00.100 1 1 1 1  
5 Ax SPP8-09.00.200 2 2 2 2  
7 Ax SPP8-09.00.001 1 1 1 1  
8 Colier de apucare SPP8-09.00.004 2 2 2 2  
9 Şurub SPP8-09.00.006 2 2 2 2  
10 Arc SPP8-09.00.003 1 1 1 1  
11 Şplint SPP8-10.00.003 1 1 1 1  

 Piuliţă       
12 M10.5.019 GOST5915-70 2 2 2 2  
13 M12.5.019 GOST5915-70 2 2 2 2  
14 M16.5.019 GOST5915-70 4 4 4 4  
15 Şaibă 16.65G.019 GOST6402-70 4 4 4 4  
17 Şplint 5x50 GOST397-66 1 1 1 1  
18 Şplint 4x60 GOST397-66 1 1 1 1  
20 Şaibă 10.01.019 GOST6950-70 1 1 1 1  

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Marcator SPP8-09.00.000 
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Picior de sprijin SPP6-10.00.000 
(fig. 13) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Suport asamblat SPP6-10.01.000 1  
2 Picior asamblat SPP6-10.02.000 1  
3 Bolţ SPP6-10.03.001 2  
4 Bridă SPP6-10.00.002 2  
5 Şplint SPP6-10.00.003 1  
6 Piuluţă М10.5.019 GOST5915-70 4  
7 Şaibă 10.65G.019 GOST6402-70 4  
8 Şplint 4х22.019 GOST397-79 1  
9 Şaibă 16.01.019 GOST11371-68 1  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Picior de sprijin SPP6-10.00.000 
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Dispozitiv de acţionare a marcatoarelor SK12-13.00.000 
(fig. 14) 

        

Buc. 
Poz. 
nr. 

Denumirea reperului 
Nr. reper sau 

GOST SK12 
SK8 

SK8FS SK6 
SK6F

S 

Observaţii 

        
1 Marcator SPP8-09.00.000 1 1 1 1  
2 Marcator SPP8-09.00.000-01 1 1 1 1  
3 Conductă de ulei SK12-13.00.100 2 2    
 Conductă de ulei SK12-13.00.100-01   2 2  
4 Răsuflător BD09.000 2 2 2 2  
5 Manşon de reducţie SPP6-11.00.100-01 2 2 2 2  
9 Ax SPP8-08.00.002 4 4 4 4  

10 Placă SK12-13.00.001  4  4  
11 Bridă BDT 18.00.002 4 4 4 4  
15 Şurub М8х20.58.019 GOST7798-74 4 4 4 4  
17 Piuliţă М8.5.019 GOST5915-70 4 4 4 4  
19 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 4 4 4 4  

22 
Cilindru hidraulic Ţ40x250-
11 

OST23.197-80 
2 2 2 2  

 
Furtun de presiune înaltă 
armat 

 
     

23 NO36.83.060 TU23.1.40-80 2 2 2 2  
24 NO36.83.110 TU23.1.40-80 2 2 2 2  

25 
Racord terminal 
NO36.04.003 

 
2 2 2 2  

26 
Ambreiaj decupabil 
NO36.50.000 

 
2 2 2 2  

27 Şaibă NO36.28.004  2 2 2 2  
28 Şplint 4x30.019 GOST397-66 4 4 4 4  

29 Inel 017-020-19 GOST9833-73   
  

Înlocuieşte 
poz.27 

        
        
        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Dispozitiv de acţionare a marcatoarelor SK12-13.00.000 
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Căruciorul de transportare SК12-18.00.000 
(fig. 15) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Ţeava căruciorului SК12-18.00.070 1  
2 Suport SК12-18.00.050 1  
3 Bridă SК12-18.00.051 2  
4 Fixator SК12-18.00.060 3  
5 Şplint SPP6-10.00.003 3  
6 Şaibă 20.65G.019 GOST6402-70 4  
7 Piuliţă М20.5.019 GOST5915-70 4  
8 Reîntorcător de lumină SК12-18.00.080 2  
9 Şurub М8х20.58.016 GOST7789-70 4  
10 Şaibă 8.65G.019 GOST6402-70 4  
11 Piuliţă М8.5.016 GOST5915-70 4  
12 Consola asamblată SК12-18.00.110 2  
13 Butuc SK12-09.00.029 2  
14 Bucşă BP.096 2  
15 Rulment 180206 GOST8882-75 4  
16 Capac BP.330 4  
17 Şaibă N.130.02.406 2  
18 Piuliţă М20.6.019 GOST5918-70 2  
19 Şplint 4х40.019 GOST397-79 2  
20 Anvelopă 5,00-15T STAS8258/1-80 2  
21 Cameră aer 5,00-15 STAS627/5-71 2  
22 Jantă 3,00Dx15 43-31.011 2  
23 Şurub SК12-05.02.011 12  
24 Piuliţă SК12-05.02.012 12  

     
     
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Căruciorul de transportare SK12-18.00.000-A 
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Brăzdar SPP8-07.02.000 
(fig. 16) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Suport SPP8-07.02.100 1  
2 Brăzdar SPP8-07.02.200 1  
3 Tijă SPP8-07.02.300 1  
4 Şaibă SPP8-07.02.001 1  
5 Arc SPP8-07.02.002 1  
6 Capac SPP8-07.02.004 2  
7 Placă SPP6-06.00.020 1  
8 Şurub М16х55.58.019 GOST7798-70 1  
9 Piuliţă М16.05.019 GOST5915-70 4  
10 Piuliţă М16.05.019 GOST5916-70 1  
11 Şaibă 16.65G.019 GOST6402-70 3  

     
     
     
     
     
     
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Brăzdar SPP8-07.02.000 

69 



70 

Distribuitor dozator SPP6-07.08.000 
(fig. 17) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Suport dozator SPP6-07.08.100 1  
2 Şnec SPP6-07.08.200 1  
3 Buncărul dozatorului SPP6-07.08.001 1  
4 Arbore de acţionare SPP6-07.08.002 1  
5 Bucşă SPP6-07.08.003 4  
6 Ghidaj SPP6-07.08.004 1  
7 Arborele dozatorului SPP6-07.08.005 1  
8 Roată dozator SPP6-07.08.006 1  
9 Pîlnie de alimentare SPP6-07.08.007 1  
10 Roată de lanţ SPP6-07.08.008 1  
11 Roată de lanţ SPP6-07.08.008-01 1  
12 Şaibă SPP6-07.08.009 6  
13 Dop SPP6-07.08.010 1  
14 Supapă SPP6-07.08.011 1  
18 Şurub 2 М6х25.58.019 GOST17473-80 4  
19 Şurub 2 М5х16.58.019 GOST17473-80 5  
20 Piuliţă М5.5.019 GOST5915-70 5  
21 Piuliţă М6.5.019 GOST5915-70 8  
22 Şaibă 5.65G.019 GOST6402-70 5  
23 Şaibă 6.65G.019 GOST6402-70 4  
24 Şaibă 1.20.019 GOST9649-66 2  
25 Şaibă 5.019 GOST11371-68 5  
26 Şaibă 6.019 GOST11371-68 4  
27 Şaibă 6.019 GOST6958-68 4  
28 Şplint 4х32.019 GOST397-66 2  
29 Şplint 6,3х50.019 GOST397-66 1  
30 Pană segment 5х9 GOST8795-68 1  
31 Ştift elastic G5х28  STAS9729/2-80 2  
32 Lanţ PR12,7-1820-1  GOST13568-75 1 26 zale 

33 
Element (verigă) de racordare      
S-PR-12,7-1820-1 

GOST13568-75 1 
 

     
     

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig.17 Distribuitor dozator SPP8-07.08.000 
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Buncăr SК8-07.11.000 
(fig. 18) 

     

Poz. 
nr. 

Denumirea reperului Nr. reper sau GOST Buc. Observaţii 

     
1 Capac SК8-07.11.100 1  
2 Buncăr SК8-07.11.100 1  
3 Ax 12-6х1809G2S GOST9650-71 2  
4 Şaibă 6.019 GOST11371-68 4  
5 Şplint 1,6х12.001 GOST397-66 4  
     
     
     
     
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Buncăr SPP6-07.08.000 
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