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Dane 
Rodzaj maszyny : Przyczepa samozbierająca  
 
Oznaczenie typu: ROTO 
 
Numer identyfikacyjny maszyny

1/
:  ________________________________________________      

 
 
Producent maszyny: Zakład Mechaniczny 
                                                                                                         „METALTECH” Sp. z o. o. 
                                                                                                          78-650 Mirosławiec 

ul. Orla 6 
                                                                                                          Tel: (0-67) 259-51-76 
                                                                                                          Fax: (0-67) 259-50-35 

   Email:poczta@metaltech.com.pl 
 
 
Sprzedawca:                                  ________________________________________________  
 
                                                     Adres:  ________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
                                                     Tel./Fax:  ________________________________________________  
 
 
Data dostawy:  ________________________________________________  
 
 
Właściciel lub użytkownik:          Nazwisko:  ________________________________________________   
 
                                                      Adres:  ________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
                                                      Tel./Fax:  ________________________________________________  
 
 
 
Wskazówka: Zanotujcie typ i numer seryjny waszej maszyny. Podawajcie ten numer przy każdorazowym kontakcie z Waszym 
sprzedawcą. 
 

 
 

     Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny, dlatego przy jej 
przekazywaniu  przez klientów, musi zostać przekazana także i instrukcja obsługi a 

przejmujący maszynę musi poddać się przeszkoleniu, według wskazań w niej zawartych 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 1/ Dane te znajdziecie na tabliczce znamionowej umieszczonej na  ramie przyczepy. 
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WPROWADZENIE 
 

Przed uruchomieniem maszyny  po raz pierwszy należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi pomoże 
Państwu optymalnie wykorzystywać maszynę. Jej uważne przeczytanie pozwoli na bezpieczną i wydajną pracę oraz zapewni 
skuteczność, o którą Państwo zabiegają. Tylko dokładne stosowanie się do przedstawionych w niej zasad i wskazówek 
gwarantuje użytkowanie maszyny bez zakłóceń i wypadków, jak również długi okres eksploatacji. Jeżeli instrukcja w jakimś 
fragmencie wyda się Państwu niezrozumiała, prosimy o skontaktowanie się z producentem, którego adres i telefon podany 
jest na stronie tytułowej. 

 

 
Maszynę wolno użytkować, konserwować i uruchamiać tylko osobom, które zostały z nią zapoznane i poinformowane o 

ewentualnych niebezpieczeństwach. Należy przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, jak również pozostałych 
ogólnie uznanych reguł dotyczących techniki, medycyny pracy i zasad ruchu drogowego. 

Maszynę  wolno stosować jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem. W przeciwnym razie, w wypadku powstałych szkód traci się 
wszelkie prawa wynikające z gwarancji. 

Stosowanie maszyny zgodnie z przeznaczeniem dotyczy również przestrzegania zaleconych przez producenta warunków 
pracy i konserwacji, jak również stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

W instrukcji obsługi niektóre polecenia wyróżniono. Sposób wyróżnienia i jego znaczenie przedstawione są poniżej. 

 

 

 
OSTRZEŻENIE         Podkreśla ważność zagadnień bezpieczeństwa jeżeli istnieje niebezpieczeństwo obrażeń personelu. 
 

 

  
WAŻNE  Polecenie zwraca uwagę na konieczność dokładnego wykonania czynności w celu uniknięcia 

uszkodzenia wyrobu. 
 

 

 
ZAPAMIĘTAJ Polecenie opatrzone słowem zapamiętaj przedstawia informacje uzupełniające. 
 

 
Wykwalifikowanymi osobami są osoby, które na podstawie swojego wykształcenia, doświadczenia i przeszkolenia jak 

również wiadomości dotyczących norm, określeń, przepisów ochrony przed wypadkami i warunków eksploatacji, 
każdorazowo wykonują wymagane czynności i przy tym rozpoznają możliwe niebezpieczeństwo i mogą go uniknąć.     

Między innymi są wymagane także wiadomości o środkach pierwszej pomocy udzielanej osobie poszkodowanej (m. innymi 
przy zranieniach).  

Określenie „eksploatacja” obejmuje ustawienia, uruchomienia (przygotowanie do wykorzystania) i obsługę (uruchamianie, 
włączanie, wyłączanie itd.). 

Określenie „utrzymywanie w należytym stanie” obejmuje sprawdzenie i pielęgnację  (kontrolę, regulacje) obsługę i naprawy 
(wyszukanie uszkodzeń i ich naprawa). 

Należy zwracać uwagę na inne (szczególnie wyróżnione) wskazania jak: transport, montaż, eksploatacja, obsługa, dane 
techniczne (w instrukcji obsługi, dokumentacji produkcyjnej i na samej przyczepie). Jest to tak samo niezbędne ze względu na 
zagrożenia jakie mogą wystąpić (pośrednio lub bezpośrednio) i doprowadzić do ciężkich uszkodzeń osób lub rzeczy. 

 
 
 

 

 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI 

 

UWAGA 

 

 Znak ostrzegawczy w niniejszej instrukcji obsługi nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na 
zagrożenie dla osób i możliwość uszkodzenia wyrobu 
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Przy wszystkich pytaniach, korespondencji, problemach gwarancyjnych prosimy podawać typ i numer identyfikacyjny 

maszyny. 

 
 
 
 

 
  
 

 
Dane identyfikacyjne maszyny znajdziecie na tabliczce umieszczonej na prawej podłużnicy ramy głównej. Numer wybity jest 

na tabliczce znamionowej i pod tabliczką. 
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1. PRZEZNACZENIE MASZYNY 
 

Przyczepa samozbierająca przeznaczona jest do zbierania, transportu i wyładunku podsuszonych płodów rolnych takich 
jak: słoma, siano, koniczyna itp., zgarniętych uprzednio w wały.  

Przyczepa samozbierająca przystosowana jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w instalację 
hydrauliki zewnętrznej, gniazdo instalacji sygnalizacyjno-ostrzegawczej i hamulcowej dla maszyn przyczepianych oraz dolny 
zaczep transportowy.   

Przyczepy samozbierającej nie wolno stosować do przewozu paliw, butli z gazem itp. ładunków ze względu na obowiązek 
spełnienia dodatkowych wymaganych warunków technicznych dotyczących przewożenia  ładunków niebezpiecznych. 

ZAPAMIĘTAJ Przyczepę  wolno stosować jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem, w przeciwnym razie, w 
wypadku powstałych szkód traci się wszelkie prawa wynikające z gwarancji. 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
 

 
Przed każdym uruchomieniem sprawdzić maszynę pod względem bezpiecznej pracy. 

1. Prosimy przestrzegać –obok wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji – także  ogólnie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony przed wypadkami! 

2. Umieszczone na maszynie znaki, napisy ostrzegawcze i informacyjne, podają ważne wskazówki dla bezpiecznej 
eksploatacji - przestrzeganie ich służy Waszemu bezpieczeństwu! 

3. Maszynę uruchomić tylko wtedy, jeśli wszystkie wymagane urządzenia są podłączone i zabezpieczone przed 
niezamierzonym odłączeniem lub otwarciem (np. zaczep-dyszel, złącza)! 

4. Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami sterowania jak również ich funkcją! 
5. Zabrania się użytkowania maszyny przez osoby nietrzeźwe, nieodpowiedzialne oraz przez dzieci! 
6. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić działanie wszystkich funkcji maszyny! 
7. Maszynę mogą uruchamiać i obsługiwać  tylko te osoby, które zostały poinformowane o niebezpieczeństwach 

związanych z jego pracą! 
8. Maszynę obsługuje operator ciągnika, wszystkie inne osoby należy oddalić z obszaru niebezpieczeństwa działania 

maszyny! 
9. Przed każdym uruchomieniem urządzenia sterujące, ew. elektromagnetyczne przełączniki sterowania powinny być 

przełączone na pozycję zero! 
10. Nie wykonywać żadnych prac związanych z czyszczeniem, naprawą bądź obsługą techniczną przy pracującej maszynie! 
11. Podczas pracy maszyny wszelkie urządzenia zabezpieczające muszą być utrzymywane w odpowiednio dobrym stanie! 
12. Przed uruchomieniem skontrolować najbliższe otoczenie (dzieci). Zwracać uwagę na wystarczającą widoczność! 
13. Zabrania się przewożenia osób na maszynie! 
14. Urządzenia prawidłowo sprzęgać i mocować tylko na zgodnych z zaleceniami urządzeniach łączących! 
15. Przy łączeniu z ciągnikiem i odłączaniu urządzeń, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności! 
16. Przy montażu i demontażu urządzenia podporowe, zabezpieczające - stawiać zawsze w położeniu zapewniającym 

bezpieczeństwo obsługi! 
17. Przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i wymiarów transportowych! 
18. Maszynę zaczepić należy zgodnie z przepisami i złączyć tylko z zalecanymi urządzeniami oraz zabezpieczyć zaczep 

pociągowy z zaczepem transportowym ciągnika! 
19. Podczas pracy zabronione jest przebywanie osób postronnych w obrębie eksploatacji maszyny! 

 

UWAGA 

 

 
Szczególną ostrożność zachować przy podniesionej burcie tylnej, wszelkie naprawy, 
regulacje, konserwacje i inne czynności mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przy 
zatrzymanej maszynie, wyłączonym silniku ciągnika i wyciągniętym kluczyku ze 
stacyjki. 

 

UWAGA 

 

Użytkując maszynę należy obsługiwać ją zgodnie z instrukcją obsługi, a w trakcie czynności 
przygotowawczych oraz w czasie obsługi eksploatacyjnej bezwzględnie przestrzegać 
następujących zasad i przepisów. 
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20. Zachować ostrożność, aby uniknąć zmiażdżenia palców i rąk przy składaniu i poruszaniu się zespołów maszyny! 
21. Uważać na ostrzeżenia przed miejscami zgniatania i ścinania przy uruchamianiu maszyny. Przy dołączaniu i odłączaniu 

maszyny do ciągnika istnieje możliwość zranienia. Z tego powodu podczas dołączania i odłączania maszyny nie wolno 
wchodzić między nią a ciągnik, względnie stać za nią, jeśli nie jest zabezpieczona  hamulcem postojowym! 

22. Zachować ostrożność, aby uniknąć zgniecenia stóp przy podporze maszyny. Regularnie sprawdzać prawidłowe 
osadzanie śrub i nakrętek i w razie potrzeby dokręcić! 

23. Przy wykonywaniu spawania elektrycznego na podłączonej do ciągnika maszynie należy odłączyć przewody od 
alternatora i akumulatora ciągnika! 

24. Części zamienne muszą odpowiadać co najmniej określonym przez producenta wymaganiom technicznym! 
25. Pomiędzy ciągnikiem a maszyna nie może nikt przebywać, bez zabezpieczenia pojazdu przed przetaczaniem hamulcem 

postojowym. Podczas postoju maszynę i ciągnik zabezpieczyć przed przetaczaniem (kliny)! 
26. Prędkość jazdy musi być dostosowana zawsze do warunków otoczenia i nie może przekroczyć 25 km/h. Należy unikać 

gwałtownych skrętów w czasie jazdy w górę lub w dół po pochyłościach! 
27. Jeśli zachodzi konieczność jazdy wstecz, należy zapewnić sobie wystarczającą widoczność (ewentualna pomoc drugiej 

osoby)! 
28. Przy jeździe na zakrętach należy uwzględnić bezwładność maszyny! 
29. Zakłócenia funkcyjne elementów doczepianych usuwać tylko przy wyłączonym silniku i wyciągniętym kluczyku ze 

stacyjki! 
30. Przed opuszczeniem ciągnika wyłączyć należy silnik i wyciągnąć kluczyk zapłonowy. Zaciągnąć hamulec ręczny! 
31. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie hydraulicznym ciągnika wynosi 18 MPa, przyczepy 20 MPa! 
32. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie pneumatycznym dwuprzewodowym wynosi 0,8 MPa! 
33. Czynności przygotowujące  do pracy (przyłączanie przewodów hydrauliki i pneumatyki) wykonywać przy wyłączonym 

silniku ciągnika i wyciągniętym kluczu ze stacyjki! 
34. Dopuszczalna prędkość transportowa wynosi  25km/h! 
35. Maszyna jest stateczna podczas postoju i pracy na utwardzonym podłożu o pochyleniu w dowolnym kierunku do 8º, 

zarówno z ładunkiem jak i bez! 
36. Zachować dużą ostrożność w czasie przejazdów maszyny. Zabrania się przewożenia osób na siedzeniach bocznych 

ciągnika! 
37. Wszystkie naprawy wykonywać tylko po wyłączeniu napędu! 
38. Maszyna musi być przechowywana w stanie czystym! 
39. Przy pracy z olejami i smarami zawsze należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej i rękawic! 
40. Unikać bezpośredniego kontaktu skóry z olejami i smarami! 
41. Nigdy nie używać olejów i smarów do czyszczenia ciała z brudu. Substancje te mogą zawierać drobne cząstki metalu, 

które uszkodzą skórę. Olej i smar dostający się w uszkodzenia mogą spowodować dodatkowe podrażnienia! 
42. Postępować wg zaleceń bezpieczeństwa, podawanych przez producentów smarów! 
43. Zużyty olej musi być zlany do przeznaczonych do tego pojemników i utylizowany zgodnie z przepisami! 
44. Jeżeli olej ulegnie rozlaniu, należy w pierwszym rzędzie nie dopuścić do powiększania się plamy, a następnie zebrać olej 

przez jego adsorpcję np. przy pomocy trocin! 
45. Jeżeli olej lub smar spowoduje podrażnienia skóry, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym lekarzem! 

 

UWAGA 

 

Nie wykonywać żadnych czynności obsługowych i konserwacyjnych przy  
włączonym silniku ciągnika.  

 

  WAŻNE!  Zabrania się wykorzystywania maszyny do prac niezgodnych z  przeznaczeniem. 

46. Podczas  pracy  przy  kołach  należy  uważać,   aby  maszyna  ustawiona  była  pewnie  i zabezpieczona była przed 

przetaczaniem się (kliny znajdujące się na wyposażeniu maszyny)! 
47. Przy montażu i demontażu kół  konieczne jest  pewne  i właściwe zabezpieczenie maszyny!  
48. Regularnie   sprawdzać   naciąg   śrub   mocujących  koła.   Przy  zmianie   ogumienia  przed demontażem należy obniżyć 

ciśnienie powietrza w ogumieniu do ciśnienia otoczenia. Popuszczanie oraz dociąganie śrub mocujących koła należy 
wykonywać w odpowiedniej kolejności (na krzyż)! 

49. W czasie transportu podbieracz  musi być podniesiony w górne położenie! 
50. Przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i wymiarów transportowych! 
51. Sprawdzić pod względem wyposażenia transportowego: podłączenie hamulców i świateł, tablicę wyróżniającą, 

ostrzegawczy trójkąt odblaskowy oraz inne urządzenia ochronne! 
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52. Podczas podnoszenia burty tylnej należy zwrócić uwagę, aby w zasięgu jej podnoszenia nie znajdowały się  osoby 
postronne, ani też żadne przeszkody terenowe! 

53. Nie przebywać w zasięgu zsypującego się ładunku! 
54. Hydrauliczny załadunek, wyładunek lub rozładunek skrzyni może zostać uruchomiony, jeśli w zasięgu maszyny nie 

przebywają osoby oraz na równym i płaskim podłożu gdy ciągnik ustawiony jest w osi maszyny. W razie konieczności 
wykonania wyładunku do tyłu na pochyleniu, ciągnik z maszyną powinien być ustawiony w kierunku jazdy pod górę! 

55. Maszynę agregować z ciągnikiem tylko za pośrednictwem zaczepu transportowego przenoszącego min. 20 kN 
obciążenia! 

56. Zabrania się jazdy z podniesioną burtą tylną! 
57. Zabrania się poruszania po drogach publicznych z ładunkiem nie zabezpieczonym przed przesuwaniem! 
58. Podczas poruszania się po drogach publicznych, maksymalne dopuszczalne obciążenie maszyny nie może przekroczyć 

240 kN na oś wielokrotną! 
59. Poziom hałasu pracującej przyczepy wynosi 82,3 dB(A)! 
60. Producent dostarcza maszynę całkowicie zmontowaną! 
61. Zabrania się użytkowania maszyny przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, leków 

oraz niebędących w pełni sprawnych fizycznie trwale oraz czasowo. 

 

UWAGA 

 

 

Nie wykonywać żadnych czynności obsługowych i konserwacyjnych pod podniesionymi zespołami 
maszyny.  

 

UWAGA 

 

 

Podczas napełnienia ogumienia powietrzem nie stać przed kołem. Przy zbyt dużym ciśnieniu 
może wystąpić rozerwanie ogumienia. Niebezpieczeństwo  zranienia. 

 

UWAGA 

 

 

Należy regularnie kontrolować ciśnienie w ogumieniu. Stosować ciśnienie podane w 
instrukcji. Wartość ciśnienia jest zależna od zastosowanego ogumienia. 

 
UWAGA 

 

 

Zabrania się uruchamiania maszyny bez osłon lub z uszkodzonymi osłonami. 

 
UWAGA 

 

 

Zabrania się uruchamiania silnika przy zdjętych osłonach. 

 

UWAGA 

 

 

Używać wałów przegubowo-teleskopowych oznaczonych znakiem CE. 

 

3. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA I NAPISY OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE 
Poniżej wyszczególniono znaki i napisy umieszczone na maszynie oraz podano ich znaczenie. Znaki i napisy bezpieczeństwa 

powinny być chronione przed zgubieniem i utratą czytelności. Znaki i napisy zgubione i nieczytelne powinny być zastąpione 
nowymi. Wymaga się aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa, 
przewidzianymi przez producenta. Znaki można zakupić pisząc na adres producenta i podając numer znaku (wg tablicy 1) oraz 



 

 

Instrukcja obsługi – Przyczepa samozbierająca ROTO 2018_1 
 

9 

nazwę i numer wydania instrukcji obsługi. 

 

ZAPAMIĘTAJ * Należy dbać o czytelność piktogramów umieszczonych na maszynie, a nieczytelne uzupełnić. 
Piktogramy można zakupić u producenta. 

 
Tablica 1 

Lp. Symbol (znak) 
bezpieczeństwa 

Znaczenie symbolu (znaku) lub treść napisu Miejsce umieszczenia na przyczepie 

1  

 
 

 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi 

 
Na osłonie nagarniacza, z przodu 

maszyny 

2  

 
 

 
Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk 

przed rozpoczęciem czynności 
obsługowych lub napraw 

 
Na osłonie nagarniacza, z przodu 

maszyny 

3  

 
 

 
Zachować bezpieczną odległość 

 od linii energetycznych 

 
Na osłonie nagarniacza, z przodu 

maszyny 

4  

 
 

 
Nie sięgać w obszar zgniatania,  

jeśli elementy mogą się poruszać 
 

 
Przy burcie tylnej 

5  

 
 

 
Jazda na maszynie jest zabroniona,  

można jeździć tylko na  
siedzisku pasażera 

 
Na osłonie nagarniacza, z przodu 

maszyny 

6 

 

 
Zmiażdżenie palców stopy lub stopy. Siła 

przyłożona z góry. 

 
Przy podporze 
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7   
Unikać oddziaływania cieczy  wypływającej pod 
ciśnieniem. Zapoznać się z instrukcją obsługi w 

zakresie czynności obsługowych. 

 
Na osłonie 

8   
Zachować bezpieczną odległość od maszyny 

 
Przy tylnej burcie 

9   
Nie otwierać i nie zdejmować osłon 

bezpieczeństwa, jeśli silnik jest w ruchu. 

 
Na dyszlu  

10   
 

Nie dotykać elementów maszyny zanim 
wszystkie jej elementy nie zatrzymają się 

 
Przy podbieraczu 

11   
 

Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł 
podnośnika podczas sterowania podnośnikiem 

 
Na dyszlu 

12   
 

Nie zajmować miejsca w obszarze ruchu 
połączeń przegubowych zaczepów, jeśli silnik 

jest w ruchu 

 
Na dyszlu 

13 

 

 
 

Nie zajmować miejsca w obszarze unoszenia 
pokrywy prasy  zwijającej, jeśli silnik jest w 

ruchu 

 
 
 

Przy tylnej burcie 
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14 

 

 
 
 

Nie zajmować miejsca pod uniesioną pokrywą 
przed zamocowaniem urządzenia 

zabezpieczającego 

 
 
 

Przy tylnej burcie 

15   
 
 
 

Nie wchodzić na pomost załadowczy, jeśli 
włączony jest PTO i  silnik jest w ruchu 

 
 
 

Przy tylnej burcie 

16   
 
Nie sięgać do obszaru podbieracza, jeśli ciągnik 

jest w ruchu i włączony jest PTO 

 
 
 

Przy podbieraczu 

17 

 

 
 

Nie otwierać i nie zdejmować osłon 
bezpieczeństwa jeśli silnik jest w ruchu 

 
 
 

Przy łańcuchu podbieracza 

18. 

 

Kontrolować ciśnienie w ogumieniu oraz stan 
dokręcenia nakrętek szpilek koła. 

Nad kołami 

19. 

 

Gdy przyczepa/maszyna nie jest sprzężona z 
ciągnikiem oraz podczas dłuższego postoju, 

napraw i innych czynności obsługowych należy 
unieruchomić przyczepę/maszynę poprzez 
podłożenie klinów podporowych pod koła.  

Przy uchwycie klinów podporowych 
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20. 

 

Kontrolować stan dokręcenia wszystkich 
połączeń śrubowych. 

Na osłonie. 

21. 

 

 
Punkt zaczepienia do podnoszenia 

 
 

Na ramie maszyny 

22.   
Punkt smarowania smarem stałym 

. 
Na siłownikach, przy 

smarowniczkach. 

23. 
 

Napisy ostrzegawcze 
na zbieraczu 

„Max. ciśnienie w instalacji hydraulicznej 18 
MPa” 

„Maksymalne ciśnienie w układzie 
pneumatycznym 0,8 MPa” 

„Maksymalne obroty 1000 obr/min” 
  „Zabrania się przebywania w zasięgu 

zsypującego się ładunku” 
„Zabrania się wykonywania czynności 

kontrolno-obsługowych pod uniesionymi 
zespołami maszyny” 

„Wyłączać WOM ciągnika przy zawracaniu i 
zakrętach większych niż 25º” 

 „Łączenie tylko z dolnym zaczepem 
transportowym ciągnika” 

„Nie uruchamiać maszyny przy zdjętej osłonie 
napędu” 

Ogumienie 560/45R22,5– „0,4 MPa” 
Ogumienie 600/55x22,5- „  0,4 MPa” 

 „Ładowność – 6 T”- Roto 6 
„Ładowność – 10 T”- Roto 10 

 „CE” 
„Logo Metaltech” 

Na przedniej ścianie skrzyni 
 

Na przedniej ścianie skrzyni 
 

Na dyszlu 
Przy burcie tylnej 

 
Na przedniej ścianie skrzyni 

 
 

Na przedniej ścianie skrzyni 
 

Na dyszlu 
 

Na przedniej ścianie skrzyni 
 

Nad kołami 
 

Nad kołami  
 

Na bocznych ścianach skrzyni 
 

UWAGA ! 
 

*Użytkownik przyczepy jest zobowiązany dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów i 

symboli ostrzegawczych umieszczonych na przyczepie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
należy je wymienić na nowe. Mycie powierzchni naklejki powinno odbywać się przy użyciu ręcznych 
myjek, ewentualnie delikatnie, ręcznie. Automatyczne szczotki, myjnie mogą spowodować 
poderwanie mechaniczne folii i/lub ścieranie mechaniczne powierzchni laminatu i folii i tym samym, z 
czasem, starcie nadrukowanej grafiki. Zabrania się mycia powierzchni silnymi detergentami i/lub 
innymi żrącymi środkami (rozpuszczalniki, specjalistyczne płyny do odkażania, itp.) 

 

4. PORUSZANIE SIĘ MASZYNĄ PO DROGACH PUBLICZNYCH. 
UWAGA 

 

Podczas jazdy po drogach publicznych przyczepa musi być wyposażona w tablicę dla 
pojazdów wolno poruszających się. Maszyna może poruszać się po drogach publicznych tylko 
w ramach prędkości dopuszczalnej 25 km/h  jako specjalistyczna maszyna rolnicza. 

 
Przyczepa samozbierająca może poruszać się po drogach publicznych jako specjalistyczna maszyna rolnicza. 
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   Przed wyjazdem na drogę publiczną należy: 

• Sprawdzić prawidłowość połączenia oka dyszla z zaczepem transportowym ciągnika, 

• Sprawdzić czy przyczepa  jest wyposażony w tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się, 

• Sprawdzić działanie układów hamulcowych, 

• Sprawdzić czy ma nie wycieków z instalacji hydraulicznej, 

• Sprawdzić czy  tylna ściana skrzyni jest złożona, a podbieracz podniesiony w położenie transportowe. 

 

UWAGA 

 

 

Zabrania się jazdy po drogach publicznych z podniesioną burtą tylną i opuszczonym 
podbieraczem. 

 

UWAGA 

 

Dostosuj się do przepisów ruchu drogowego.  

 

5. WYPOSAŻENIE MASZYNY 

WYKAZ WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO                  WYKAZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. SKŁADOWANIE, SPRZEDAŻ I TRANSPORT MASZYNY DO UŻYTKOWNIKA 

 
Producent dostarcza maszynę kompletną, zmontowaną, z wyposażeniem podstawowym. 

Składowanie 

• Maszyna musi być chroniona przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i deszczu, ustawiona na terenie utwardzonym, 
na swoich kołach jezdnych. 

• Jeżeli maszyna składowana jest pod gołym niebem, należy od czasu do czasu sprawdzać, czy nie zbiera się na niej woda z 
opadów. 

• Długoterminowe składowanie dopuszczalne jest wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 

 
Sprzedaż 

• Maszyna sprzedawana jest w stanie zmontowanym, przygotowana do eksploatacji, z wyposażeniem podstawowym, jak 
podano w p.5 niniejszej instrukcji. Za dodatkową opłatą można zakupić całość lub część wyposażenia specjalnego. 

L.p. Nazwa części 

1 Karta gwarancyjna 

2 Instrukcja obsługi z katalogiem części 
zamiennych 

3 Kliny zabezpieczające pod koła 

4 Hydrauliczne sterowanie mechanizmami 

5 Hamulce pneumatyczne 

6 Instalacja oświetleniowa 

7 Hamulec postojowy 

8 Wał przegubowo teleskopowy 

9 Hydrauliczna stopa podporowa 

L.p. Nazwa części 

1 Kulowy zaczep dyszla  

2 Sterowanie mechanizmami z panelu 
elektronicznego  

3 Dodatkowe bębny dozujące  

4 Kamera + monitor do nadzoru napełniania  i 
rozładunku skrzyni ładunkowej 

5 Druga oś skrętna 

6 Lampa doświetleniowa skrzyni ładunkowej 

7  

8  

9   
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• Obsługa punktu sprzedaży ma obowiązek zapoznania kupującego z zasadami budowy i eksploatacji przyczepy, wymogami 
bezpieczeństwa i warunkami gwarancji. 

• Kupujący powinien sprawdzić czy: 
- maszyna jest kompletna, nieuszkodzona, z pełnym wyposażeniem podstawowym, 
- na tabliczce znamionowej, znajdującej się na ramie, z prawej strony maszyny, wybity jest numer seryjny i rok produkcji, 

i czy dane te zgadzają się z wpisanymi do gwarancji, 
-gwarancja jest wypełniona poprawnie, zgodnie z danymi identyfikacyjnymi, podanymi na tabliczce znamionowej. 

 
Transport do użytkownika 

Z punktu sprzedaży bądź od producenta maszynę można transportować na kołach w agregacie z ciągnikiem lub  na 
przyczepie niskopodwoziowej. Przed załadunkiem na przyczepę niskopodwoziową należy podłączyć ją do zaczepu 
transportowego ciągnika oraz podłączyć przewody instalacji hamulcowej. Wjazd na przyczepę niskopodwoziową należy 
wykonać po rozłożonych podjazdach ww. Po wjechaniu na przyczepę niskopodwoziową należy zabezpieczyć koła ładowanej 
maszyny. Po wykonaniu tych czynności należy odczepić maszynę od ciągnika. Następnie należy zabezpieczyć ją specjalnymi 
pasami przeznaczonymi do mocowania ładunków podczas transportu. Przed rozładunkiem należy najpierw rozłożyć podjazdy, 
a następnie odbezpieczyć pasy, które zabezpieczały przyczepę przed ewentualnym zsunięciem się podczas transportu. 
Następnie należy podjechać ciągnikiem. Po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności można przystąpić do zjazdu. 
 

7. OPIS TECHNICZNY 
 

 
 
 

Przyczepa samozbierająca Roto składa się z następujących zespołów: 

 

Rys.1. Rama nośna. 
   Rama nośna jest konstrukcją 
spawaną zbudowaną z 
kształtowników giętych i profili 
stalowych. Do ramy nośnej 
przykręcane są elementy 
konstrukcyjne przyczepy. 
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Rys.2. Rama nagarniacza. 
Rama nagarniacza wykonana jest z 
kształtowników giętych i profili 
stalowych. Do ramy przykręcany 
jest zespół podbierająco-
nagarniający przyczepy. 

 

 

 

Rys.3. Zawieszenie 
Zawieszenie wykonane jest z Profili 
stalowych i kształtowników giętych. 
Do ramy zawieszenia montowane 
są resory z osiami jezdnymi. Osie 
wykonane są z pręta 
kwadratowego, na których 
osadzone są łożyska kół jezdnych. 

 

 

 

Rys.4. Dyszel 
Dyszel wykonany jest z blach i 
kształtowników giętych pomiędzy 
którymi osadzona jest tuleja oka 
dyszla. W tulei istnieje możliwość 
zamocowania kilku rodzajów oczek 
zaczepu. 

 

 

 

Rys.5. Podłoga 
Podłoga wykonana jest z desek 
drewnianych rozłożonych pomiędzy 
prowadnicami łańcucha. 
Prowadnice wykonane są jako 
kształtowniki gięte. Całość 
przymocowana jest do ramy za 
pomocą połączeń śrubowych. 

 

 
 

 

Rys.6. Zespół nagarniacza 
Zespół podbierająco- nagarniająco- 
docinający składa się z zespołów 
podbieracza, nagarniacza i napądu. 
Poszczególne komponenty 
zbudowane są z blach i 
kształtowników zamkniętych oraz 
elementów znormalizowanych. 
Zadaniem zespołu jest podebranie 
masy z podłoża, cięcie i podanie dalej 
do skrzyni ładunkowej. 
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Rys.7. Klapa tylna 
Ramiona klapy są konstrukcją 
spawaną wykonaną za 
kształtowników giętych. 
Przykręcane są do Ramy klapy 
wykonanej z profili zamkniętych. 
Od wewnętrznej strony ramy 
przykręcona jest blacha trapezowa.  

 

 

 

Rys.8. Ściana przednia 
Ściana jest konstrukcją spawaną 
wykonaną z blach i kształtowników 
giętych. W jej środkowej części 
umieszczona jest listwa, na której 
umieszcza się mikrowyłącznik 
przesuwu taśmy transportera.  

 

 

 

Rys.9. Transporter 
Transporter składa się z łańcucha 
technicznego osadzonego w kołach 
gniazdowych. Pomiędzy łańcuchami 
umieszczone są listwy transportera. 
Napęd transportera realizowany 
jest poprzez przekładnię kątowo- 
walcową napędzaną z silnika 
hydraulicznego. 

 

 

Rys.10. Osłony 
Wykonane są z giętych blach 
cienkich. Przysłaniają one ruchome 
elementy przyczepy. Na poszycie 
ścian bocznych użyta jest blacha 
trapezowa. 

 

 

 

Rys.11. Nadstawy 
Wykonane są jako konstrukcja 
spawana z giętych blach. 
Mocowane są do ramy za pomocą 
połączeń śrubowych. Są 
elementami składanymi, aby można 
było obniżyć wysokość przyczepy w 
celu jej łatwiejszego 
magazynowania poza sezonem 
agrotechnicznym. 
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Rys.12. Instalacja 
pneumatyczna 
Schemat instalacji: 1-zawór 
sterujący, 2- regulator siły 
hamowania, 3- zbiornik powietrza, 
4-zawór odwadniający, 5-złącze 
kontrolne, 6-siłowniki hamulcowe, 
7-  filtr przewodowy, 9- przewód 
spiralny, 11- złącze pneumatyczne, 
12- odkładacz przewodów. 

 

 

 

Rys.13. Instalacja elektryczna 
1- wtyczka 7 kontaktowa, 2 - gniazdo 7 
kontaktowe, 3 - tylna lampa zespolona   
prawa, 4 - tylna  lampa zespolona lewa, 
5 - żarówki świateł kierunku jazdy, 6 - 
żarówki świateł pozycyjnych tylnych, 7 
-  żarówki świateł hamowania “STOP”, 
8 - żarówki światła oświetlenia tablicy 
rejestracyjnej, 9 - lampa światła 
pozycyjnego przedniego.  

 

 
 

 

Rys.13. Instalacja sterowania 
Sterowanie mechanizmami 
przyczepy realizowane jest za 
pomocą panelu sterującego 
umieszczonego w kabinie ciągnika. 
Skrzynka z układem elektronicznym 
umiejscowiona jest na maszynie.  

 

 

Rys.13. Instalacja hydrauliczna 
Instalacja hydrauliczna zbudowana 
jest z rozdzielacza hydraulicznego 
za pośrednictwem którego steruje 
się mechanizmami przyczepy. 
Ruchy poszczególnych elementów 
roboczych realizowane są poprzez 
siłowniki i silniki połączone z 
rozdzielaczem przewodami 
ciśnieniowymi . 

 
 

8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
Lp. Parametry Jedn. 

miary 
Wyniki pomiarów  lub obliczeń 

1 2 3 4 5 

1. Symbol maszyny - Roto 6 Roto 10 

2. Wymiary gabarytowe  
-długość 
-szerokość 
-wysokość 

 
mm 
mm 
mm 

 
7850 
2550 
4000 

 
9350 
2600 
4000 

3. Masa maszyny kg 6475 7400 
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6. Naciski (z ładunkiem) 
- na oko dyszla 
- na oś jezdną  

 
kN 
kN 

 
20 
45 

 
20 
85 

7. Rodzaj zaczepu  dyszel – hydrauliczne łamany 

8. Prędkość transportowa km/h 25 

9. Prędkość robocza km/h 2-10 

10. Ciśnienie nominalne w układzie hydraulicznym MPa  18 

11. Liczba osób obsługi - 1 

12. Max szerokość wałów mm 1500 

13. Długość sieczki mm 50 

14. Szerokość  podbieracza mm 1850 

15. Ilość noży docinających  szt 27 

Podwozie  

16. Liczba osi - wielokrotna – zawieszenie resorowane 

17. Liczba kół szt 4 

18. Oznaczenie ogumienia - 560/45R22,5 600/55x22,5 

19. Ciśnienie w ogumieniu* MPa 0,4* 0,4* 

20. Typ hamulców: 
-roboczy 
-postojowy 

  
pneumatyczny 

ręczny 

21. Sposób uruchamiania hamulców 
-roboczy 
-postojowy 

  
nożny 

mechaniczny 

 Prześwit złożonego podbieracza ze złamanym 
dyszlem 

 
mm 

 
700 

Skrzynia ładunkowa 

22. Wymiary wew. skrzyni: 
-długość 
-szerokość 
-wysokość  

 
mm 
mm 
mm 

 
5580 
2100 
2330 

 
6980 
2100 
2330 

23. Pojemność skrzyni  m³ 27 35 

24. Ładowność kg 6000 10000 

25. Czas załadunku min - - 

26. Czas wyładunku min 3 5 

Napęd WOM od ciągnika 

27. Prędkość obrotowa WOM obr/min 1000 1000 

28. Wał przegubowo-teleskopowy 
-producent 
-symbol (typ) 
-nominalny moment obrotowy 
-moc nominalna  
-obroty nominalne 
-liczba wpustów od strony ciągnika 
-liczba wpustów od strony maszyny 
-Lmin 

-Lmax 

-znak CE 

 
 
 

Nm 
kW 

obr/min 
szt 
szt 

mm 
mm 

- 

 
Bondioli&Pavesi 

CS6 R086 CE WR7 73B 
583 
61 

1000 
6 
6 

1010 
1570 
tak 

 
Bondioli&Pavesi 

CS6 R086 CE WR7 73B 
583 
61 

1000 
6 
6 

1010 
1570 
tak 

29. Zapotrzebowanie mocy KM 100 150 

30. Wyposażenie specjalne - dodatkowe - patrz punkt 5. 

*Wartości dotyczące ogumienia są aktualne na dzień sporządzenia instrukcji obsługi. Różnice wynikające z wartości 
umieszczonych na oponie i w instrukcji obsługi mogą wynikać z aktualizacji danych przez danego producenta ogumienia. W 
razie wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem firmy. 

 
 

9. PIERWSZE URUCHOMIENIE MASZYNY. 
Poniżej opisano podstawowe czynności jakie należy podjąć podczas pierwszego uruchomienia przyczepy, aby się ustrzec 

błędów i w konsekwencji uszkodzenia przyczepy, co może decydować o utracie prawa do gwarancji, oraz sprawdzić, czy 
przyczepa działa prawidłowo. Czynności te należy przeprowadzić również po okresie dłuższego przechowywania przyczepy. 
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1. Zapoznać się z nazwami i rozmieszczeniem poszczególnych zespołów/elementów przyczepy. 
2. Napełnić smarem wszystkie smarowniczki. 
3. Usunąć zbędne przedmioty z przyczepy. 
4. Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu przyczepy. 
5. Połączyć przyczepę z ciągnikiem. 
6. Połączyć instalację układu hydraulicznego maszyny z odpowiednim gniazdem instalacji hydraulicznej ciągnika. 
7. Połączyć instalację układu pneumatycznego maszyny  z odpowiednim gniazdem instalacji pneumatycznej ciągnika. 
8. Połączyć instalację układu elektrycznego  maszyny  z odpowiednim gniazdem instalacji elektrycznej ciągnika. 
9. Założyć wał przegubowo-teleskopowym WOM ciągnika i WPM zbieracza pokosów. Przed założeniem wału dokonać 

zewnętrznych oględzin osłony, sprawdzić swobodne teleskopowanie obu części wału, swobodny obrót osłony  na 
wale, oczyścić i nasmarować WOM i WPM. 

10. Sprawdzić działanie i szczelność instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej przyczepy i ciągnika. 
11. Uruchamiać kolejne zespoły maszyny i sprawdzić czy działają prawidłowo. 
12. Jeśli próby wypadły pomyślnie można przystąpić do pracy. 

 

10. PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY. 
 

Aby przygotować przyczepę do pracy należy wykonać  czynności wymienione w pkt 9 (Pierwsze uruchomienie maszyny) oraz 
poniższe czynności: 

1. Sprawdzić poziom oleju i ciśnienie w ogumieniu. 
2. Zagregować przyczepę z ciągnikiem. 
3. Jeżeli przewidziany jest przejazd po drogach publicznych należy zamontować tablicę wyróżniającą wg zaleceń p.4 i 

sprawdzić współdziałanie świateł przyczepy ze światłami ciągnika. 
 

11. PRACA MASZYNĄ 
 

Przyczepa samozbierająca ROTO przeznaczona jest do zbierania leżącego  w pokosach lub wałach materiału objętościowego 
(słomy, siana, liści buraczanych oraz zielonki traw, zbóż itp.), z równomiernym załadunkiem do skrzyni ładunkowej a następnie 
przetransportowaniem  zbioru na miejsce  rozładunku. 

 

 

Panel sterujący- opis funkcji 
1.Podłoga dopełnianie- tryb ręczny. 
2,3. Podnoszenie i opuszczanie podbieracza. 
4,5. Załączanie i rozłączanie napędu bębnów dozujących. 
6,7. Załadunek i rozładunek skrzyni ładunkowej w trybie 
automatycznym. 
8,9. Otwieranie i zamykanie klapy tylnej. 
10,11. Otwieranie i zamykanie klamry nożowej. 
12. Awaryjne cofanie podłogi-tryb ręczny. 
EMERGENCY- przycisk awaryjnego wyłączenia sterowania. 
AKUMULATOR- kontrolka zasilania. 
NOŻYCZKI I KABEL- kontrolka prawidłowości połączenia kabla 
komunikacyjnego. 
 

 
 

 

Aby rozpocząć zbieranie materiału objętościowego z podłoża należy: 
1.Uruchomić hydraulikę zewnętrzną ciągnika. 
2.Za pomocą przycisku nr   3 na panelu sterującym opuścić podbieracz. 
3.Za pomocą dźwigni rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej ciągnika wychylić 

dyszel do położenia roboczego. Koła podbieracza powinny luźno stać na 
podłożu.  
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4.Ustawić wysokość podbierania zbieranego materiału przestawiając 
położenie podbieracza na odpowiednią wysokość.  

5.Włączyć napęd - wolne obroty. 
6.Za pomocą dźwigni hydrauliki zewnętrznej ciągnika podać na stałe olej do 

rozdzielacza. Olej będzie krążył pomiędzy przyczepą ,a ciągnikiem od 
momentu uruchomienia sekcji rozdzielacza. 

7. Za pomocą przycisku nr 5 sprawdzić czy napęd bębnów został rozłączony 
(napęd bębnów jest połączony w układzie zamkniętym z napędem 
nagarniacza rotorowego. Rozłączenie napędu bębnów załącza napęd 
nagarniacza i odwrotnie. 

8.Za pomocą przycisku nr 7 na panelu sterującym uruchomić załadunek w 
trybie automatycznym. 

9. Zwiększyć obroty do uzyskania 1000 obr/min na WOM . 
 

 

 
 
 
 
 

 

10.Wjeżdżamy w pokos lub wałek dostosowując prędkość jazdy do ilości 
materiału podbieranego. 

11.Materiał wprowadzany do skrzyni ładunkowej ulega zagęszczeniu i 
spiętrzeniu. Na swej drodze napotyka na dwa czujniki-zagęszczenia i 
wysokości załadunku. Gdy zagęszczenie lub wysokość jest za duża 
uruchamiają one napęd podłogi i materiał zostaje przemieszczony do 
momentu rozłączenia czujników. Takie działanie pojawia się cyklicznie do 
momentu napełnienia skrzyni ładunkowej. W tylnej części skrzyni-na klapie 
tylnej lub na dolnym bębnie dozującym (opcja) znajduje się czujnik 
napełnienia, który rozłącza napęd podłogi i załącza sygnał dźwiękowy lub 
świetlny (kogut sygnalizacyjny)-opcja- informujący operatora o tym że 
przyczepa jest pełna. 

12.Za pomocą przycisku  nr 7 na panelu sterującym wyłączamy załadunek w 
trybie automatycznym. 

Przyczepa jest dodatkowo wyposażona w kamerę, która pozwala operatorowi 
na dodatkową kontrolę stopnia załadowania przyczepy. Jeśli w tylnej części 
skrzyni ładunkowej materiał rozłożył się nie równomiernie i czujnik 
napełnienia zakończył pracę podłogi operator może za pomocą przycisku nr 1  
ręcznie przesunąć ładunek w celu dopełnienia przyczepy (przycisk działa tak 
długo jak długo jest przyciskany).    
13.Za pomocą przycisku nr 2 podnosimy podbieracz i wyłączamy napęd 

WOM. 
14.Za pomocą dźwigni rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej ciągnika 

wyłączamy przepływ oleju pomiędzy ciągnikiem, a przyczepą. 
15. Za pomocą dźwigni rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej ciągnika łamiemy 

dyszel podnosząc przód przyczepy do położenia transportowego. 

 

 

Aby rozładować przyczepę (opcja bez bębnów) należy: 
16. Za pomocą dźwigni hydrauliki zewnętrznej ciągnika podać na stałe olej do 

rozdzielacza. 
17.Za pomocą przycisku nr 6 na panelu sterującym włączamy wyładunek w 
  trybie automatycznym (w tej chwili masa wewnątrz skrzyni wywiera nacisk  

na czujnik napełnienia na klapie tylnej, który odcina napęd podłogi). Aby  
  napęd podłogi został uruchomiony przy pomocy przycisku nr 8 podnosimy  
  klapę tylną odblokowując w ten sposób czujnik napełnienia.  

18.Po opróżnieniu skrzyni ładunkowej przyciskiem nr 6 wyłączamy  
wyładunek w trybie automatycznym.      

19.Przy pomocy przycisku nr 9 opuszczamy klapę tylną.  
20.Za pomocą dźwigni rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej ciągnika 

wyłączamy przepływ oleju pomiędzy ciągnikiem, a przyczepą. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Aby rozładować przyczepę (opcja z bębnami) należy: 
21. Za pomocą dźwigni hydrauliki zewnętrznej ciągnika podać na stałe olej 
   do rozdzielacza. 

22. Naciskając przycisk nr 8 otwieramy klapę tylną. 
23. Włączamy napęd główny WOM (wolne obroty) 
24. Za pomocą przycisku nr 4 na panelu sterującym przełączamy napęd  
      mechaniczny z nagarniacza na napęd bębnów rozdrabniających (gdy masa 
      ładunku napiera na dolny bęben przełączenie jest nie możliwe). Aby zdjąć 
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     nacisk  z bębna dolnego należy przy pomocy przycisku nr 12 cofnąć       
podłogę do momentu odblokowania czujnika. 

 
ZABRANIA SIĘ PRZEŁĄCZANIA 

NAPĘDU PRZY WYSOKICH OBROTACH. 

 
25.Zwiększamy obroty na WOM do uzyskania 1000 obr/min. 
26.Za pomocą przycisku nr 6 na panelu sterującym włączamy wyładunek w 

trybie automatycznym (w tej chwili masa wewnątrz skrzyni wywiera nacisk 
na czujnik napełnienia przy dolnym bębnie rozdrabniającym, który odcina  
napęd podłogi). Aby dostosować prędkość przenośnika podłogowego do 
prędkości obrotowej bębnów należy dokonać regulacji prędkości podłogi. 
Do tego celu służy regulator przepływu oleju, który znajduje się przy silniku 
napędzającym przekładnię napędu pod spodem skrzyni ładunkowej w 
tylnej jej części. Przekręcając pokrętło w lewą stronę zmniejszamy obroty, a 
w prawą zwiększamy. Idealną nastawą jest taka, przy której bębny się 
obracają, a podłoga się nie zatrzymuje. 

27.Po zakończonym rozładunku przyciskiem nr 9 zamykamy klapę tylną. 
28.Przyciskając ponownie przycisk nr 6 wyłączamy wyładunek w trybie 
   automatycznym. 
29.Za pomocą dźwigni rozdzielacza hydrauliki zewnętrznej ciągnika 

wyłączamy przepływ oleju pomiędzy ciągnikiem, a przyczepą. 

 

 
12. ODŁĄCZANIE PRZYCZEPY OD CIĄGNIKA 

 
W celu odłączenia przyczepy od ciągnika należy wykonać następujące czynności: 

- po zatrzymaniu ciągnika z przyczepa w miejscu, gdzie będzie pozostawiony  zabezpieczyć go przed przetaczaniem (kliny), 
- „złamać” hydraulicznie dyszel podnieść przód przyczepy,  
- wysunąć  stopę podporową, 
- hydraulicznie opuścić przód maszyny do momentu oparcia stopy o podłoże, 
- odłączyć od ciągnika przewody instalacji,   
- odłączyć dyszel od zaczepu, 
- odjechać ciągnikiem. 
 

UWAGA 

 

Nie wolno odłączać przyczepy od ciągnika jeśli nie jest  zabezpieczona przed 
przetaczaniem się. 

 

13.OKRESOWA OBSŁUGA TECHNICZNA, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
 

Sprawne i bezawaryjne  działanie przyczepy zależy od właściwej jej obsługi. W celu sprawnego funkcjonowania przyczepa 
wymaga  następujących regulacji: 

1. Regulacja luzu łożysk kół  
W nowo zakupionej przyczepie, na początku (po przejechaniu pierwszych ok. 100 km) a następnie w trakcie eksploatacji (po 

przejechaniu kolejnych 1500-2000 km) - należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luz łożysk kół jezdnych.   
W tym celu należy: 

• Połączyć przyczepę z ciągnikiem i uruchomić hamulec postojowy ciągnika. 

• Jedną stronę przyczepy podnieść tak, aby koło nie dotykało podłoża i  zabezpieczyć przed  opadnięciem. 

• Jeżeli koło wykazuje nadmierny luz, zdemontować pokrywę piasty oraz wyjąć zawleczkę zabezpieczającą 
nakrętkę koronkową przed samoczynnym odkręceniem. 

• Obracając kołem, jednocześnie dokręcić nakrętkę koronkową aż do całkowitego zahamowania koła. 

• Odkręcić nakrętkę o 1/6 - 1/3 obrotu do pokrycia się najbliższego rowka na zawleczkę z   otworem na czopie 
piasty. 

• Zabezpieczyć nakrętkę nową zawleczką, założyć i przykręcić pokrywę piasty 
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Po prawidłowo przeprowadzonej regulacji luzu łożysk, koło powinno się obracać płynnie, bez zacięć i wyczuwalnych oporów 

nie pochodzących z ocierania szczęk hamulcowych o bęben. Lekkie tarcie szczęk o bęben, szczególnie w nowej maszynie lub 
po ich wymianie na nowe - jest zjawiskiem normalnym. Prawidłowość regulacji luzu łożysk trzeba ostatecznie sprawdzić po 
przejechaniu kilku kilometrów, kontrolując ręką stopień nagrzania piast. Przyczyną występowania znacznych oporów przy 
obracaniu kół oraz grzania się piast, poza niewłaściwą regulacją luzu łożysk, mogą być zanieczyszczenia znajdujące się w 
smarze, lub uszkodzenia łożysk. Powyższe objawy wymagają demontażu piasty koła i usunięcie niesprawności. 

UWAGA 

 

Podczas unoszenia koła  należy przestrzegać następujących zasad: 
 - przyczepę połączyć z ciągnikiem, ustawić na płaskim podłożu i   zahamować   

hamulcem postojowym ciągnika; 
  - koło, które nie jest unoszone zabezpieczyć przed przetaczaniem; 
  - umieścić podnośnik pod osią w pobliżu unoszonego koła i ponieść koło tak  aby 

nie dotykało podłoża;   
  - zabezpieczyć koło przed opadnięciem podkładając pod oś odpowiedniej  

wysokości  podstawkę. 

 

UWAGA 

 

Szczęki hamulcowe co najmniej raz w roku kontrolować a zużyte okładziny   
wymienić na nowe. W celu osiągnięcia wymaganej skuteczności - po wymianie 
elementów ciernych - należy pamiętać o ich dotarciu (poprzez jazdę - z częstym   
hamowaniem) a następnie wyregulować. 

 
2. Regulacja elementów instalacji hamulcowej 

Regulacja hamulców polega na zmianie położenia ramienia rozpieracza względem wałka rozpieracza oraz regulacji układu 
dźwigniowego regulatorów sił hamujących. W tym celu należy przestawić dźwignię rozpieraka o jeden lub dwa ząbki w 
zależności od stopnia zużycia okładzin. Po przestawieniu dźwigni i obracaniu kołem powinno być wyczuwalne delikatne 
ocieranie szczęk hamulcowych o bęben. 

Po prawidłowo przeprowadzonej regulacji elementów ciernych, koło powinno się obracać płynnie, bez zacięć i 
wyczuwalnych oporów pochodzących z ocierania szczęk hamulcowych o bęben. Lekkie tarcie szczęk o bęben, szczególnie w 
nowej przyczepie lub po ich wymianie na nowe jest zjawiskiem normalnym. 

Po przeprowadzeniu regulacji jak wyżej należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować długość linki łączącej dźwignię wałka 
rozpieracza z mechanizmem uruchamiającym. Wymaganą sumę sił hamujących należy uzyskać, przy maksymalnej sile na 
korbie ręcznej mechanizmu 40daN (przy zachowaniu kąta prostego utworzonego przez linkę i dźwignię wałka rozpieracza).  

 
Rys.12. Elementy układu hamulcowego 

1- dźwignia(ramię) wałka rozpieracza, 2- wałek rozpieracza, 3-zawleczka, 4-nakętka koronowa 

 
3. Regulacja elementów instalacji hydraulicznej  

Należy przestrzegać, aby olej w układzie hydraulicznym zbieracza i olej w zewnętrznej instalacji hydraulicznej ciągnika był 
tego samego gatunku. Stosowanie różnych gatunków oleju jest niedopuszczalne. 

Instalacja hydrauliczna zbieracza powinna być całkowicie szczelna. Szczelność instalacji hydraulicznej należy sprawdzić 
stosując kilkusekundowe przeciążenie układu. W przypadku stwierdzenia wycieku oleju na połączeniach przewodów 
hydraulicznych - należy złącza dokręcić. Jeśli to nie spowoduje usunięcia usterki - trzeba wymienić przewód lub elementy 
złącza na nowe. Jeżeli wyciek oleju występuje poza złączem, nieszczelny podzespół instalacji hydraulicznej należy wymienić.      
Każde uszkodzenie mechaniczne podzespołu kwalifikuje go do wymiany na nowy. Stan instalacji hydraulicznej powinien być 
kontrolowany na bieżąco podczas użytkowania. Przy łączeniu instalacji hydraulicznych przyczepy i ciągnika,  należy 
przestrzegać wymaganej czystości łączonych elementów złącznych. 
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WAŻNE - Montowane szybkozłącza hydrauliczne wykonane są wg normy ISO 7241-1:1987 (PN-92/M-73182-1), w związku 

z powyższym Zakład  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności ww. z gniazdami w ciągnikach, wykonanych 
wg innej normy, a nie zgłaszanych przy zamówieniu 

 
 

1. System hydrauliczny znajduje się pod wysokim ciśnieniem. 
2. Przy przyłączeniu cylindrów hydraulicznych należy przestrzegać zaleceń producenta odnoszących się do  przyłączania 

przewodów hydraulicznych. 
3. Przy przyłączeniu przewodów hydraulicznych  do systemu hydraulicznego ciągnika należy uważać na to, aby zawory ze 

strony ciągnika i przyczepy nie były pod ciśnieniem. 
4. Połączenie hydrauliczne regularnie kontrolować i wymieniać uszkodzenia oraz starzejące się części. Wymiana 

przewodów musi odpowiadać technicznym wymaganiom producenta. Wymieniać co pięć lat, chyba że wcześniej 
stwierdzono uszkodzenie.  

5. Przy poszukiwaniu miejsca przecieków zastosować kilkusekundowe przeciążenia układu hydraulicznego (nie dopuszcza 
się wycieków o charakterze kropelkowym).  

6. Pozostające pod wysokim ciśnieniem płyny (olej hydrauliczny) mogą przebić skórę i spowodować silne zranienie itp. Po 
zranieniu natychmiast udać się do lekarza. Niebezpieczeństwo infekcji. 

7. Przed pracami na systemem hydraulicznym pozbawić go ciśnienia i wyłączyć silnik ciągnika. 
8. Prace naprawcze systemu hydraulicznego mogą być prowadzone tylko przez upoważnionego przedstawiciela 

METALTECH Mirosławiec. 
 
4.Obsługa kół-ogumienie. 

Po pierwszej jeździe z obciążeniem sprawdzić dokręcenie nakrętek szpilek kół. Kontroli ich dokręcenia dokonywać 
(szczególnie przy nowej przyczepie) po kolejnych 5 i 10 godzinach pracy. 
Obsługa ogumienia polega na kontroli stanu przez oględziny oraz sprawdzeniu ciśnienia wewnętrznego. Istotne jest także to, 
czy opony nie mają widocznych pęknięć odsłaniających lub naruszających ich osnowę oraz czy dobry jest stan piast, tarcz kół i 
ich mocowanie. Wartości dotyczące ogumienia są aktualne na dzień sporządzenia instrukcji obsługi. Różnice wynikające z 
wartości umieszczonych na oponie i w instrukcji obsługi mogą wynikać z aktualizacji danych przez danego producenta 
ogumienia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem firmy. 

      

WAŻNE - Nakrętki kół sprawdzać regularnie (ich stan i dokręcenie przed każdym użyciem kosiarki) i w razie potrzeby 

dokręcić. 
                Wartość momentu dokręcania nakrętek dla gwintów:    
 - M18x1,5 = 270÷290Nm, M20x1,5 = 350÷380Nm, M22x1,5 = 450÷510Nm, M24x1,5 = 550÷610Nm. 

 

WAŻNE -        Po pierwszych jazdach z obciążeniem i po każdych 100 km sprawdzić dokręcenie nakrętek kół i w razie 
potrzeby dokręcić 

                         Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. Podane w pobliżu kół ciśnienie powietrza w oponie obowiązuje 
(dla maksymalnej nośności) przy transporcie z  maksymalną dopuszczalną prędkością (25 km/h). 

 
5. Regulacja łańcucha napędzającego i łańcucha w podłodze. 

 Regulacja naciągu łańcuchów należy do bardzo istotnych operacji obsługowych przyczepy. Właściwe napięcie 
łańcuchów gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę.  

Regulację należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad. 
-przed rozpoczęciem naciągu łańcucha napędzającego oczyścić go z zanieczyszczeń; 
-napinać łańcuch nakręcając nakrętki napinaczy po obu stronach koła napinającego; 
-zwracać uwagę aby koło było równo napinane -prawa i lewa strona jednakowo; 

 
 
   

-aby napiąć łańcuch transportera podłogowego należy poluzować nakrętki kontrujące, 
-wkręcać śrubę napinacza, 
-dokręcić nakrętkę kontrującą; 
-jeśli śruba została wkręcona do końca, a łańcuch dalej jest luźny, należy go     

maksymalnie wyluzować wykręcając śrubę napinającą, skrócić o 2 ogniwa i operację 
napinania rozpocząć od nowa; 

 
 



 

 

Instrukcja obsługi – Przyczepa samozbierająca ROTO 2018_1 
 

24 

 
6. Ostrzenie/wymiana noży docinających. 

 Ostre noże docinające w bardzo dużym stopniu wpływają na bezawaryjną pracę. 
Gdy są ostre opory wynikające z cięcia są niewielkie, po ich stępieniu materiał zbierany jest 
przez nie przepychany, a ni cięty. Powstają wówczas bardzo duże opory i naprężenia w 
całym układzie napędowym. Ma to bezpośrednie przełożenie nie tylko na żywotność 
maszyny, ale i na zużycie paliwa. Należy więc kontrolować stan naostrzenia noży. 
Aby naostrzyć nóż należy: 
-opuścić hydraulicznie klamrę nożową, 

-oczyścić ją z pozostałego na niej materiału zbieranego, 
-zabezpieczyć (przykryć) pozostałe noże w obrębie noża 
demontowanego, 
Bezwzględnie czynności wykonywać w rękawicach ochronnych- 
ryzyko zranienia! 
-odchylić dźwignię trzymającą nóż do tyłu, 
-obrócić nóż maksymalnie do góry wg przedniej osi obrotu, 
-wysunąć przód noża z osi przedniej; 
Aby naostrzyć/wymienić większą liczbę noży można: 
-opuścić hydraulicznie klamrę nożową, 

-oczyścić ją z pozostałego materiału zbieranego, 
-zabezpieczyć (przykryć) noże – RYZYKO ZRANIENIA, 
-zsunąć główki siłowników hydraulicznych ze sworzni klamry demontując zawleczki i podkładki, 
-wyciągnąć dolne sworznie mocujące klamrę nożową demontując zawleczki z pierścieniem zabezpieczającym, 
-odciągnąć klamrę lekko do tyłu, 
-wyjechać z klamrą na bok, 
-postępować jak wyżej, 
-aby zamontować nóż/ klamrę wykonujemy czynności odwrotnie; 
 

UWAGA 

 

Czynności związane z nożami bezwzględnie wykonywać w rękawicach 
ochronnych- ryzyko zranienia! 

 

 

13.1 Smarowanie 
Smarowanie jest jednym z najbardziej istotnych czynników, od których zależy sprawne działanie poszczególnych zespołów i 
mechanizmów. Smarowanie we właściwym czasie oraz stosowanie odpowiedniego smaru w znacznym stopniu zmniejsza 
możliwość powstawania uszkodzeń lub przedwczesnego zużycia poszczególnych części. Codzienne smarowanie odnosi się 
wyłącznie do dni pracy. Smarowanie należy wykonać przez zachowanie następujących zasad: 
- przed rozpoczęciem tłoczenia smaru do smarowniczki należy ją oczyścić; 
- smar należy tłoczyć do momentu ukazania się świeżego smaru w szczelinach (przez które wydobywa się zużyty smar przy 

tłoczeniu); 
- po smarowaniu należy pozostawić nieco smaru na główce smarowniczki; 
- olejem powinno się smarować połączenie gwintowe, dźwigniowe itp. 
 

Nr punktu 
smarowania 

Miejsce smarowania Gat. smaru Częstotliwość smarowania 

1. Łożyska piast kół ŁT 43 Raz na rok 

2. Zwrotnice, wałki rozpieraków, zawieszenie ŁT 43 Raz w miesiącu 

3. Główki siłowników ŁT 43 Raz w miesiącu  

4. Łożyska główne  ŁT 43 Raz w miesiącu 

5. Łożyska podbieracza ŁT 43 Raz w  tygodniu 

6. Zespoły łożyskowe napędu ŁT 43 Raz w miesiącu 

7. Skrzynie przekładniowe PARUS GL-4 80W/90 Co 100 rob/h 

8. Napinacz ŁT 43 Raz w tygodniu  

9. Łańcuchy drabinkowe ŁT 43 Wg potrzeby 
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Pozostałe punkty smarowania 

• Oczyszczonymi smarowniczkami wciskać smar przy pomocy smarownicy; 

•  Ruchome części hamulców (dźwigni i sworzni); 

•  Łożyskowanie osi szczęk hamulcowych w razie potrzeby smarowane jest bardzo małą  ilością smaru 

• Łożyska piast: 
 - corocznie kontrolować smarowanie łożysk piast kół, smar łożyskowy uzupełnić albo wymienić; 
- przy wymianie smaru zdemontować piastę, usunąć zużyty smar, ocenić stan łożysk (w razie konieczności wymienić na nowe) 

a po nałożeniu świeżego smaru i zmontowaniu piasty dokonać regulacji luzu łożysk. 

 
WAŻNE !   Stosować tylko wysoko gatunkowy smar łożyskowy.   

                       Nigdy nie jeździć bez pokrywy piasty, gdyż wnikający brud (piach) zniszczy   łożyska koła. 

 
 13.2. Przyczyny niesprawności 

 
Lp. Rodzaj usterki Przyczyna Sposób usunięcia 

  1 2 3 4 

  1. Nadmierne nagrzewanie się 
bębnów hamulcowych 

Szczęki hamulcowe są 
nieprawidłowo wyregulowane 

Należy dokonać regulacji wg rozdziału 13 

  2. Nadmierne nagrzewanie się 
piasty koła 

Zbyt mały luz na łożyskach. 
Zanieczyszczony smar łożysk.   

Należy dokonać regulacji wg rozdziału  13 
Zdemontować piastę, wymienić smar i dokonać 
regulacji łożysk jak wyżej.  

 3.  Wypływ smaru na szczęki 
hamulcowe 

Zużyta, uszkodzona lub 
niewłaściwie zamontowana 
uszczelka piasty 

Zdemontować piastę,  uszczelkę zużytą lub 
uszkodzoną wymienić i właściwie zamontować. 
Usunąć smar ze szczęk i bębna, umyć elementy 
cierne w benzynie ekstrakcyjnej, zamontować 
piastę i dokonać regulacji łożysk jak wyżej.   

  4. Koła nierównomiernie hamują Zanieczyszczone, zużyte 
okładziny szczęk lub szczęki 

Sprawdzić stan okładzin szczęk hamulcowych, 
zanieczyszczenie usunąć zużyte wymienić, oraz 
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hamulcowe nieprawidłowo 
wyregulowane. 

dokonać regulacji wg  rozdziału 13.  

  5. Zbyt mała skuteczność 
hamowania kół.  

Niewłaściwa regulacja szczęk i 
elementów sterowania 
hamulcami. 

Należy dokonać regulacji szczęk i elementów 
sterowania wg rozdziału 13. 

  6.  Wyciek oleju na połączeniach 
przewodów hydraulicznych. 

Zbyt lekkie dokręcenie na 
złączach lub uszkodzenie 
uszczelnień na złączach.    

Dokręcić a w razie potrzeby wymienić elementy 
przewodu.   

  7.  Wyciek oleju z zaworu 
odcinającego lub siłownika. 

Zużyte lub uszkodzone  
uszczelki lub uszkodzenia 
mechaniczne tych urządzeń.   

Wymienić uszczelki albo kompletne urządzenia 
(zespoły).  

8. Sprzęgło przeciążeniowe na  
wałku przegubowym „nie 
zaskakuje”. 

Zbyt duży pokos, dużo ciał 
obcych lub tępe noże. 

Rozłączyć wałek i przy mniejszych obrotach 
jeszcze raz najechać na pokos. Usunąć ciała obce 
i naostrzyć noże.  

9. Rozgrzanie przekładni. Brak smarowania. Uzupełnić olej przekładniowy, ewentualnie 
wymienić. 

10. Łańcuch podłogi głośno pracuje  
przy pustym zbieraczu. 

Łańcuch podłogi jest zbyt 
napięty lub zbyt luźny. 

Sprawdzić napięcie łańcucha. 

11. Hałas spowodowany 
łańcuchem napędzającym. 

Poluzować łańcuch. Regularna  kontrola napięcia łańcucha (luz 5-8 
mm). 

12. Zator zwrotny  zbieranej paszy. Zbyt duża prędkość jazdy, 
przyczepa zawieszona za nisko.  

Prawidłowe ustawienie dyszla. 

13. Zła jakość cięcia. Tępe noże, Naostrzyć noże względnie wymienić.  

14. Koła podbieracza nie jadą po 
ziemi. 

Nieprawidłowe ustawienie 
podbieracza. 

Ustawienie kół kopiujących  względnie sprawdzić 
wysokość  na jakiej znajduje się zaczep. 

15. Pokos nie jest czysto zbierany. Koła podbieracza są ustawione 
za nisko. 

Sprawdzić  ustawienie kół kopiujących. 

16. Cofanie siew pracy urządzeń 
hydraulicznych. 

Powietrze w przewodach lub 
cylindrach. 

Poluzować śruby odpowietrzające i odpowietrzyć 
przewody. 

17. Burta tylna nie podnosi się. Zabrudzony dławik przepływu 
oleju. 

Odkręcić nakrętkę przy cylindrze, wypuścić 
trochę oleju, względnie odpowietrzyć i wyczyścić 
dławik przepływu. 
UWAGA! Zneutralizuj zużyty olej. 

 
 13.3. Przechowywanie 

Zarówno w placówkach handlowych jak i u użytkownika przyczepa powinna być przechowywana w suchym i zadaszonym 
miejscu, odłączona od ciągnika. Na wolnym powietrzu nie wolno przechowywać przyczepę dłużej niż jeden miesiąc w ciągu 
roku. 

 
13.4. Obsługa techniczna 

Raz w miesiącu 
- sprawdzić ciśnienie w ogumieniu 
- sprawdzić stan przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych i w przypadku zużycia wymienić na nowe, 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym przyczepy wynosi 20 MPa, pneumatycznym 0,8 MPa. 
Czas używania przewodów nie powinien być dłuższy niż 5 lat (data produkcji na przewodach), 

- pierwsza wymiana oleju w przekładni powinna nastąpić po okresie dotarcia ok. 100 godzin roboczych, dalsze wymiany 
powinny następować po przepracowaniu każdych 200 – 250 godzin roboczych lub corocznie, 

Aby zapobiec tworzeniu się szlamu z oleju, musi on być wymieniany przy ciepłej przekładni.  
Zwrócić uwagę na to, aby na śrubie wylewu oleju z końcówką magnetyczną nie znajdowały się żadne opiłki metali. 

 
Przy dłuższym okresie postoju zbieracza: 
-  przyczepę wyczyścić, przesmarować w miejscach wymagających smarowania, natłuścić tłoczysko cylindra hydraulicznego, 
-  zamalować odpryski lakieru,  
- przyczepę ustawić na podstawkach w celu odciążenia kół, zmniejszyć ciśnienie w oponach   (opony mogą być narażone na intensywne 

działanie promieni słonecznych) 
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9.3. Kontrola połączeń śrubowych (momenty dokręcenia). 
Podczas prac konserwacyjno-naprawczych należy stosować odpowiednie momenty dokręcenia połączeń śrubowych, chyba 

że podano inne parametry dokręcenia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przedstawione momenty obrotowe są wytycznymi dla gwintów metrycznych zwykłych względnie drobnych (opis w tabeli). 

Wykorzystanie śruby w granicy plastyczności 90%. Współczynnik tarcia 0,14 (nowa śruba niesmarowana). Tabelę stosować w 
przypadku braku danych producenta (założeń konstrukcyjno-technologicznych), przy gwarantowanej jakości stali podanej 
klasy wytrzymałości (atest). W przypadku smarowania np. MoS2 wymaga redukcja momentu obrotowego o ok 20%. 

 
 

14. DEMONTAŻ I KASACJA 

Użytkownik przyczepy  w chwili likwidacji (wymiany) zużytych części lub kpl. wyrobu powinien podjąć następujące działania: 

• części nadające się do dalszego wykorzystania poddać regeneracji bądź przechować, 

• odpady metalowe przekazać do punktu skupu złomu, 

• zużyty olej przekazać do przedsiębiorstw prowadzących zbiór zużytych olejów i smarów, 

• elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów prowadzących recykling, lub postępować zgodnie z 
miejscowymi przepisami o postępowaniu z odpadami metalicznymi, nieorganicznymi, organicznymi i mieszanymi. 

 
15. RYZYKO SZCZĄTKOWE 

15.1. Opis ryzyka szczątkowego 

 
Mimo, że ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH Mirosławiec bierze odpowiedzialność za wzornictwo i konstrukcję w celu 

eliminacji niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy przyczepy są nie do uniknięcia. 
Ryzyko szczątkowe wynika z błędnego zachowania się obsługującego przyczepę np. na skutek nieuwagi lub niewiedzy. 

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: 
1. Obsługi  przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nie zapoznane z instrukcją obsługi. 
2. Obsługi przez osoby będące w stanie chorobowym lub pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. 
3. Używanie przyczepy do innych celów niż opisano w instrukcji obsługi. 
4. Przebywanie między ciągnikiem a przyczepą przy uruchomionym silniku ciągnika. 
5. Przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci, w pobliżu pracującej przyczepy. 
6. Czyszczenie przyczepy  podczas pracy. 
7. Przy manipulowaniu w obrębie zespołu napędowego i elementów ruchomych podczas pracy. 
8. Sprawdzania stanu technicznego podczas pracy przyczepy. 

Przy przedstawianiu ryzyka szczątkowego przyczepę  traktuje się jako maszynę, którą zaprojektowano i wykonano według 
stanu techniki w roku jej wyprodukowania. 

 
15.2 Ocena ryzyka szczątkowego 

 
Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 

1. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi. 
2. Uważne czytanie instrukcji obsługi. 

Gwint Klasa 
Max. moment 

dokręcenia 
[Nm] 

 
Klasa 

Max. moment 
dokręcenia 

[Nm] 

M8 8,8 25 10,9 35 

M10 8,8 50 10,9 75 

M12x1,5 8,8 90 10,9 140 

M12 8,8 85 10,9 125 

M16x1,5 8,8 220 10,9 330 

M16 8,8 210 10,9 310 

M20x1,5 8,8 480 10,9 680 

M20 8,8 430 10,9 610 

M24x2 8,8 810 10,9 1150 

M24 8,8 740 10,9 1050 
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3. Zakaz wkładania rąk w miejsca niebezpieczne i zabronione. 
4. Zakaz pracy przyczepy w obecności osób postronnych, w szczególności dzieci. 
5. Konserwacji i naprawy tylko przez  odpowiednio przeszkolone osoby. 
6. Obsługiwania przez osoby, które zostały wcześniej przeszkolone i zapoznały się z instrukcją obsługi. 
7. Zabezpieczenia przyczepy przed dostępem dzieci. 

Może być wyeliminowane zagrożenie szczątkowe przy użytkowaniu wozu bez zagrożenia dla ludzi i środowiska. 
 

UWAGA! 
 

Istnieje ryzyko szczątkowe w przypadku niedostosowania się do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek 
 
 


