
Dla Panstwa bezpieczenstwa

Niniejszy zalacznik do instrukcji obslugi zawiera podstawowe reguly
postepowania i prawidlowego uzytkowania maszyny – oraz wskazówki,
których dla zapewnienia wlasnego bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie
przestrzegac!
Wyliczenie jest bardziej obszerne, niektóre wskazówki dotycza bowiem nie
tylko dostarczanej maszyny. Podsumowanie wskazówek przypomina
jednak o czesto nieznanych i nie branych pod uwage regulach
bezpieczenstwa w codziennym uzytkowaniu maszyn i urzadzen.

1. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
 
 
Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku podczas zwyklych prac rolniczych (uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem).
 
Kazde uzycie wykraczajace poza granice zwyklych prac rolniczych jest traktowane jako
niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikle wskutek uzycia niezgodnego z
przeznaczeniem producent nie ponosi odpowiedzialnosci; ryzyko spoczywa wylacznie na
uzytkowniku.
 
Do uzytku zgodnego z przeznaczeniem nalezy takze przestrzeganie podanych przez
producenta warunków obslugi, konserwacji i utrzymania urzadzenia w dobrym stanie.
 
Urzadzenie moga obslugiwac, konserwowac i uruchamiac wylacznie z nim zapoznane i
poinformowane o ewentualnych zagrozeniach. Wszelkie wskazówki odnosnie bezpieczenstwa
nalezy tez przekazac kolejnym uzytkownikom.
 
Poza tym nalezy przestrzegac odnosnych przepisów ochrony przed wypadkami oraz
pozostalych ogólnie przyjetych technicznych i medycznych regul bezpieczenstwa pracy oraz
przepisów o ruchu drogowym.
 
Zmiany w urzadzeniu dokonywane na wlasna reke wylaczaja odpowiedzialnosc za wynikle
wskutek tego szkody.
 
 



2. Podstawowe techniczne wskazówki bezpieczenstwa i przepisy ochrony przed
wypadkami.

• Kazdorazowo przed uruchomieniem urzadzenia i ciagnika sprawdzic czy zapewniaja
bezpieczna prace i jazde!

 
• Przestrzegac podstawowych obowiazujacych przepisów ochrony przed wypadkami i

bezpieczenstwa!
 
• Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne umieszczone na urzadzeniu zawieraja wazne

wskazówki zapewniajace bezpieczna prace; stosowanie sie do nich sluzy Panstwa
bezpieczenstwu!

 
• Podczas ruchu po drogach publicznych przestrzegac stosownych przepisów prawa o ruchu

drogowym!
 
• Przed rozpoczeciem pracy zapoznac sie ze wszystkimi ukladami, elementami

obslugowymi oraz z ich dzialaniem. Po rozpoczeciu pracy jest na to za pózno!
 
• Odziez operatora nie powinna byc zbyt obszerna. Unikac noszenia za luznej odziezy!
 
• W celu unikniecia niebezpieczenstwa pozaru utrzymywac urzadzenie w czystosci!
 
• Przed uruchomieniem i ruszeniem z miejsca sprawdzic najblizsze otoczenie urzadzenia i

ciagnika! (Uwaga na dzieci!) Zwrócic uwage na odpowiednia widocznosc!
 
• Nie zezwala sie na jazde na urzadzeniu zarówno podczas pracy jak i transportu!
 
• Przepisowo dolaczyc urzadzenie do odpowiednich elementów mocujacych!
 
• Dolaczanie i odlaczanie urzadzenia od ciagnika wymaga szczególnej ostroznosci!
 
• Przy dolaczaniu i odlaczaniu urzadzenia ustawic wsporniki w odpowiedniej pozycji!

(Stabilnosc!)
 
• Obciazniki mocowac zawsze na przewidzianych do tego celu elementach mocujacych!
 
• Przestrzegac dopuszczalnych nacisków na osie, dopuszczalnej masy calkowitej i

gabarytów transportowych!
 
• Sprawdzic  i zamontowac wyposazenie niezbedne do transportu – jak np. oswietlenie,

elementy ostrzegawcze i ewentualne oslony!
 
• Liny rozlaczajace szybkozlaczy musza luzno zwisac i nie moga sie samoczynnie odlaczac

w dolnym polozeniu urzadzenia!
 
• Podczas jazdy nigdy nie opuszczac stanowiska operatora!
 



• Zawieszone lub zaczepione urzadzenia oraz obciazniki wplywaja na zachowanie ciagnika
podczas jazdy, jego sterownosc i droge hamowania. Nalezy wiec zwrócic szczególna
uwage na te parametry!

 
• Na zakretach uwzglednic wiekszy zakres wychylenia i zwiekszona mase zestawu!
 
• Urzadzenie uruchamiac tylko przy zalozonych wszelkich niezbednych oslonach i w

pozycji ochronnej!
 
• Zabrania sie przebywania w obszarze roboczym!
 
• Nie przebywac w przestrzeni obrotu i wychylania pluga!
 
• Hydrauliczne skladanie ramy uruchamiac tylko wtedy, gdy w przestrzeni wychylania nie

ma zadnych osób!
 
• Na czesciach uruchamianych przez sily zewnetrzne (np. hydraulicznie) znajduja sie

elementy tnace i zgniatajace moga spowodowac obrazenia ciala!
 
• Podczas szybkiej jazdy z urzadzeniami poruszajacymi sie po podlozu po ich podniesieniu

bezwladny ruch ich masy moze byc niebezpieczny! Do urzadzenia podchodzic dopiero po
jego calkowitym zatrzymaniu!

 
• Przed wyjsciem z kabiny ciagnika opuscic uradzenie na podloze., wylaczyc silnik i wyjac

kluczyk ze stacyjki!
 
• Pomiedzy urzadzeniem a ciagnikiem nie wolno nikomu przebywac, jesli pojazdu nie

zabezpieczono przed niepozadanym ruchem zaciagajac hamulec postojowy i/ lub
podkladajac kliny!

 
• Zlozona rame oraz uklad podnoszenia zabezpieczyc w pozycji transportowej!
 
• Ramiona walów zlozyc przed transportem i zabezpieczyc!
 
• Znaczniki sladów zaryglowac w pozycji transportowej!
 
 
 2.1 Urzadzenia zawieszane
 
• Przed dolaczeniem i odlaczeniem zawieszanego urzadzenia do trzypunktowego ukladu

zawieszenia, jednostke obslugowa nalezy umiescic w pozycji uniemozliwiajacej jego
niepozadane unoszenie lub opuszczanie!

 
• Przy trzypunktowym ukladzie zawieszenia kategorie ciagnika i urzadzenia musza byc

bezwzglednie zgodne!
 
• W okolicy trzypunktowego ukladu zawieszenia istnieje niebezpieczenstwo doznania

obrazen ciala spowodowanych przez elementy tnace i zgniatajace!



• Podczas obslugi trzypunktowego ukladu zawieszenia z zewnatrz nie wchodzic pomiedzy
urzadzenie a ciagnik!

 
• Gdy urzadzenie znajduje sie w pozycji transportowej zawsze zwracac uwage na

wystarczajace zabezpieczenie trzypunktowego ukladu zawieszenia ciagnika po obu
stronach!

 
• Podczas jazdy z podniesionym urzadzeniem dzwignie obslugowa nalezy zabezpieczyc

przed zmiana polozenia na „opuszczanie“!
 
 
 2.2 Urzadzenia zaczepiane
 
• Zabezpieczyc urzadzenia przed niepozadanym ruchem i staczaniem sie!
 
• Przestrzegac dopuszczalnego obciazenia zaczepów: dolnego, rolniczego lub zaczepu typu

hitch!
 
• W razie zaczepiania przy pomocy dyszla zwrócic uwage na wystarczajacy zakres ruchu

dyszla w miejscy zaczepienia!
 
 
 2.3 Obsluga walka odbioru mocy (WOM) - dotyczy urzadzen napedzanych przez WOM
 
• Stosowac wylacznie walki dopuszczone przez producenta urzadzenia!
 
• Zalozyc znajdujace sie w dobrym stanie: rure ochronna, koncówke i oslona WOM - takze

od strony urzadzenia
 
• Zwrócic uwage na odpowiednie osloniecie walka w pozycji transportowej i roboczej!
 
• Walek przegubowy montowac tylko przy wylaczonym WOM, wylaczonym silniku i

zaplonie!
 
• Zwrócic uwage na prawidlowe zamontowanie i zabezpieczenie walka przegubowego!
 
• Zabezpieczyc walek przegubowy przed obracaniem sie wraz z walkiem zakladajac

lancuch!
 
• Przed wlaczeniem WOM upewnic sie, ze wybrana liczba obrotów WOM ciagnika jest

zgodna z liczba obrotów urzadzenia!
 
• Uzywajac zaleznego WOM zwrócic uwage na to, ze liczba obrotów zalezy od predkosci

jazdy i ze przy jezdzie do tylu zmienia sie kierunek obrotu WOM!
 
• Przed wlaczeniem WOM upewnic sie, ze nikogo nie ma w strefie zagrozenia w poblizu

urzadzenia!
 
• Nigdy nie wlaczac WOM przy wlaczonym silniku!
 



• Podczas pracy z WOM nikt nie moze przebywac w okolicy obracajacego sie walka
odbioru mocy lub walka przegubowego!

 
• Zawsze wylaczac WOM, gdy urzadzenie ustawi sie pod zbyt duzym katem i gdy nie jest

uzywane!
 
• Uwaga, po wylaczeniu WOM poruszajace sie ruchem bezwladnym urzadzenie moze byc

niebezpieczne! Nie podchodzic przez ten czas zbyt blisko do urzadzenia. Mozna przy nim
pracowac dopiero gdy calkowicie sie zatrzyma!

 
• Czyszczenia, smarowania lub ustawiania urzadzenia napedzanego przez WOM lub walka

przegubowego dokonywac tylko przy wylaczonym WOM, wylaczonym silniku i
zaplonie!

 
• Odlaczony walek przegubowy ulozyc na przeznaczonym do tego celu mocowaniu!
 
• Po odlaczeniu walka przegubowego nalozyc oslone na koncówke WOM!
 
• W razie wystapienia uszkodzen, usunac je niezwlocznie, zanim ponownie rozpocznie sie

prace urzadzeniem!
 
 
 2.4 Uklad hydrauliczny
 
• Uklad hydrauliczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
 
• Przy podlaczaniu silowników i silników hydraulicznych nalezy zwrócic uwage na

prawidlowosc przylaczenia przewodów hydraulicznych!
 
• Przy przylaczaniu przewodów hydraulicznych do hydrauliki ciagnika zwrócic uwage na to,

aby uklad hydrauliczny ciagnika i urzadzenia byl wolny od cisnienia!
 
• Przy dzialajacych polaczeniach hydraulicznych miedzy ciagnikiem a urzadzeniem nalezy

oznakowac tuleje sprzegów i wtyczki, aby wykluczyc bledy w obsludze i dzialaniu!
Zamiana przylaczy moze spowodowac dzialanie odwrotne do oczekiwanego (np.
podnoszenie/ opuszczanie) - niebezpieczenstwo spowodowania wypadku!

 
• Regularnie kontrolowac przewody hydrauliczne - w razie wystapienia uszkodzen i zuzycia

wymienic! Nowe przewody musza odpowiadac technicznym wymogom producenta
urzadzenia!

 
• Poszukujac nieszczelnosci stosowac odpowiednie srodki pomocnicze aby uniknac

niebezpieczenstwa doznania obrazen ciala!
 
• Plyny wydostajace sie pod wysokim cisnieniem (olej hydrauliczny) moga przy kontakcie

ze skóra spowodowac powazne obrazenia! W takim przypadku niezwlocznie skontaktowac
sie z lekarzem! Niebezpieczenstwo infekcji!

 
• Prze rozpoczeciem prac przy ukladzie hydraulicznym opuscic urzadzenia, zlikwidowac

cisnienie w ukladzie i wylaczyc silnik!



 2.5 Uklad hamulcowy
 
• Przed kazda jazda skontrolowac dzialanie hamulców!
 
• Uklad hamulcowy nalezy regularnie poddawac dokladnej kontroli!
 
• Ustawien i napraw ukladu hamulcowego moga dokonywac jedynie fachowe warsztaty lub

autoryzowane stacje obslugi! Stosowac jedynie przepisany przez producenta plyn
hamulcowy i wymieniac go w zalecanych odstepach czasowych!

 
• Podczas prac przy ogumieniu zwrócic uwage na to czy urzadzenie zabezpieczono przed

stoczeniem sie (kliny)!
 
• Montaz opon wymaga odpowiednich kwalifikacji i narzedzi !
 
• Napraw ogumienia i kól moga dokonywac jedynie wykwalifikowani pracownicy przy

uzyciu odpowiednich narzedzi!
 
• Regularnie sprawdzac cisnienie w oponach! Przestrzegac przepisanych wartosci!
 
 
 2.6 Konserwacja
 
• Uruchomienia, prac konserwacyjnych, czyszczenia i usuwania usterek dokonywac

generalnie przy wylaczonym napedzie i silniku! - Wylaczyc zaplon!
 
• Regularnie sprawdzac dociagniecie srub i nakretek, w razie potrzeby dociagnac!
 
• Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych przy podniesionym urzadzeniu zwrócic

uwage na zabezpieczenie urzadzenia przez odpowiednie podpory!
 
• Przy wymianie elementów roboczych wyposazonych w ostrza uzywac odpowiednich

narzedzi i rekawic ochronnych!
 
• Odpowiednio usuwac oleje, smary i filtry!
 
• Prze rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej odlaczyc zasilanie!
 
• Wykonujac spawanie spawarka elektryczna na ciagniku i zawieszonych urzadzeniach

odlaczyc przewody pradnicy i akumulatora!
 
• Do napelniania zbiorników gazów uzywac tylko azotu - niebezpieczenstwo wybuchu!
 
• Czesci zamienne musza odpowiadac technicznym wymogom producenta urzadzenia!

Zapewniaja to wylacznie oryginalne czesci zamienne!
 
 
 
 
 



 2.7 Wskazówki dodatkowe: siewniki mechaniczne
 
 
• Podczas próbnego obrotu zwrócic uwage na niebezpieczne miejsca w okolicach

obracajacych sie i oscylujacych elementów maszyny!
 
• Powierzchni, na które mozna stapac uzywac jedynie przy napelnianiu; podczas jazdy

przebywanie na maszynie jest zabronione!
 
• Podczas transportu po drogach publicznych chronic lub zdjac tarcze sladów znaczników

przedwschodowych!
 
• Przy napelnianiu zbiornika siewnika przestrzegac wskazówek producenta urzadzenia!
 
• Zabezpieczyc znaczniki sladów w pozycji transportowej!
 
• Nie wkladac do zbiornika zadnych czesci - walek mieszajacy obraca sie takze przy

manewrowaniu!
 
• Przestrzegac podanych ilosci napelniania!


