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PNEUMATYCZNE SIEWNIKI PUNKTOWE 

DO PRECYZYJNEGO WYSIEWU NASION WARZYW 

MONOSEM MS 
 

Instrukcja obsługi w języku polskim 
oraz katalog części zamiennych 

 

Przed wszelkim użytkowaniem maszyny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi 
 

 

PL 

Producent:        Importer : 

Compagnie Ribouleau      Korbanek sp. z o.o. 

12, rue de l’Industrie      ul. Poznańska 159  

79240 LARGEASSE       62-080 Tarnowo Podgórne 

France / Francja       Polska 
          
         

Wydanie PL: wrzesień 2020 
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Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać PRZED zmontowaniem i użytkowaniem maszyny.  

W przypadku konieczności uzyskania większej ilości informacji, prosimy o skontaktowanie się z 

autoryzowanym serwisem maszyn Monosem lub z Producentem. 

Tabliczka seryjna maszyny, wraz z rokiem produkcji i danymi identyfikacyjnymi siewnika znajduje się na 

przekładni dystansowej. 

 

 
Fotografie i ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu maszyny i podzespołów. 
Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach bez specjalnego 
uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa produkowanych maszyn. 
 
 
 

Nabyli Państwo właśnie niezawodną maszynę, ale UWAGA na jej użytkowanie! 

2 WSKAZÓWKI MAJĄCE WPŁYW NA UDANE WYSIEWY: 

1. Wybierać rozsądną prędkość roboczą, dostosowaną do zastanych warunków i pożądanej 

precyzji siewu. 

2. Upewnić się podczas uruchomienia siewnika, a następnie od czasu do czasu, czy dobrze działa 

APARAT ROZDZIELAJĄCY ZIARNO, czy jest zachowana odpowiednia GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA i 

GĘSTOŚĆ WYSIEWU (OBSADA). 

 

 
 

Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą siewników MONOSEM MS; nie obejmują one 
podzespołów używanych samych lub na innych maszynach (przekładnie, turbina…). 
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ZALECENIA ZWIĄZANE 

Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 
 
Maszyna może być obsługiwana, konserwowana i naprawiana wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone i 

ostrzeżone o ewentualnych zagrożeniach. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących zachowania bezpieczeństwa 

w formie naklejek samoprzylepnych umieszczonych na maszynie oraz zaleceń umieszczonych w instrukcji obsługi siewnika 

MONOSEM oraz wszelkich dołączonych do niej załączników i uzupełnień. 

Przed wjazdem na drogę publiczną należy upewnić się, czy maszyna spełnia wymagania Kodeksu Drogowego 

obowiązującego w danym kraju oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 
 

DANGER = NIEBEZPECZEŃSTWO! 
 

 
NIEBEZPECZEŃSTWO! 

Niebezpieczeństwo przygniecenia przez składane / rozkładane ramiona maszyny! 
 

 
 

NIEBEZPECZEŃSTWO! 
Niebezpieczeństwo przygniecenia przez składane / rozkładane ramiona maszyny i znaczniki przejazdów! 

Zabrania się przebywania pod maszyną, pod ciężarami, pod jakimkolwiek obciążeniem. 
 

 
NIEBEZPECZEŃSTWO! 

Niebezpieczeństwo : trujące lub szkodliwe pyły lub zanieczyszczenia! 
Przestrzegać zaleceń zamieszczonych na opakowaniach. 
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Ogólny znak ostrzegający o niebezpieczeństwie. 

 

 
Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez podzespoły znajdujące się w ruchu! Nie zbliżać się, dopóki wszystkie 

części znajdujące się w ruchu nie zostaną zatrzymane! 
 

Uwaga: ze względu na duży ciężar siewnik nie może spoczywać tylko na 2 kołach centralnych. Zabrania się przyczepiania 
lub odczepiania siewnika, który jest złożony. Jeśli siewnik ma być odczepiony od ciągnika lub przyczepiony do ciągnika, 
to zawsze musi znajdować się w pozycji rozłożonej. 
 
 
 

         OGÓLNE ZALECENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 

 

1. Poza niniejszymi zaleceniami zawartymi w tej instrukcji obsługi należy również przestrzegać 

obowiązujących przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania wypadkom. 

2. Na maszynie zostały umieszczone etykiety samoprzylepne z ostrzegawczymi symbolami. Przestrzeganie 

ostrzeżeń z etykiet samoprzylepnych umożliwi bezpieczną pracę maszyną. W razie zużycia naklejek 

ostrzegawczych należy zwrócić się do Sprzedawcy siewnika w celu ich otrzymania. 

3. Należy przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, obowiązującym w danym kraju. 

4. Należy zapoznać się z działaniem i obsługą maszyny przed rozpoczęciem pracy. W trakcie pracy będzie 

już na to za późno. 

5. Użytkownik nie może nosić luźnych ubrań, aby uniknąć wciągnięcia przez elementy robocze maszyny 

znajdujące się w ruchu. 

6. Zaleca się współpracę siewnika z ciągnikiem wyposażonym w kabinę lub ramę ochronną, zgodnie z 

obowiącującymi przepisami w danym kraju. 

7. Przed rozpoczęciem pracy lub transportu należy upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajdują się 

niepożądane osoby (uwaga na dzieci!). 

8. Zabrania się przewożenia na siewniku osób i zwierząt zarówno w czasie pracy jak i w czasie transportu. 

9. Siewnik należy przyczepiać do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, do wyznaczonych miejsc, 

zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. 

10. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie przyczepiania i odczepiania siewnika do / od ciągnika. 

11. Przed odczepieniem siewnika od ciągnika, należy odpowiednio ustawić podpory spoczynkowe, aby 

zachować stabilność maszyny. 

12. Przed przyczepieniem siewnika do ciągnika, należy upewnić się, czy przód ciągnika został odpowiednio 

dociążony wystarczającą ilością obciążników. 

13. Rozmieszczenie obciążników na ciągniku musi odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta ciągnika, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej osi oraz masy 

całkowitej ciągnika, których nie wolno przekraczać. 

14. Wyposażyć siewnik w zestaw oświetlenia spełniający wymogi przepisów drogowych obowiązujących w 

danym kraju. 
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15. Urządzenia sterujące na odległość (cięgna, linki, przewody, itp.) muszą być umieszczone w 

przygotowanych do tego celu wspornikach, w taki sposób, aby wykluczyć ich przypadkowe odłączenie 

mogące spowodować wypadek lub uszkodzenie maszyny. 

16. Przed wjazdem na drogę publiczną siewnik musi znajdować się w pozycji transportowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w danym kraju. 

17. Nigdy nie wolno opuszczać kabiny ciągnika, gdy ciągnik znajduje się w ruchu! 

18. Zawsze należy dopasować prędkość poruszania się do warunków terenowych lub drogowych. Należy 

unikać wykonywania gwałtownych manewrów. 

19. Przyczepność, utrzymanie kierunku jazdy oraz hamowanie jest uzależnione od zawieszanych lub 

przyczepianych do ciągnika maszyn. Dlatego też należy zachować szczególną uwagę podczas pracy i 

transportu maszyny, aby kontrolować prowadzenie ciągnika i zapewnić poprawną pracę układu 

hamulcowego. 

20. Podczas wykonywania zakrętów należy zwrócić uwagę na wystające elementy, długość całego zestawu 

ciągnik-maszyna oraz na masę bezwładności. 

21. Przed każdym rozpoczęciem pracy należy upewnić się, czy wszystkie elementy i urządzenia związane z 

zachowaniem bezpieczeństwa znajdują się we właściwym położeniu. 

22. Przed każdym użyciem maszyny należy skontrolować dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. W razie 

luzów należy je dokręcić. 

23. Zabrania się przebywania w strefie pracy maszyny. 

24. Istnieje niebezpieczeństwo żmiażdżenia lub cięcia na podzespołach sterowanych na odległość, zwłaszcza 

tych obsługiwanych hydraulicznie. 

25. Zawsze wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyki ze stacyjki i zaczekać na całkowite zatrzymanie części 

pracujących w ruchu przed opuszczeniem kabiny ciągnika lub przed wszelkimi czynnościami 

przeprowadzanymi na siewniku. 

26. Zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną bez wcześniejszego zaciągnięcia hamulca 

postojowego i podstawienia klinów przeciw stoczeniowych pod kołami ciągnika. 

27. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności na maszynie, zawsze należy upewnić się, czy nie może zostać 

ona przypadkowo uruchomiona. 

28. Nie wolno podnosić maszyny, ani wykorzystywać uchwytu do podnoszenia, gdy maszyna jest wypełniona 

ziarnem i/lub nawozem. 

 

UŻYWANIE MASZYNY ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Siewnik musi być używany tylko do prac, do których został skonstruowany. 

Za wszelkie szkody wynikłe w wyniku zastosowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez 

producenta odpowiedzialność ponosi użytkownik. 

Wszelkie modyfikacje przeprowadzone przez użytkownika są przeprowadzane na jego wyłączne ryzyko i 

odpowiedzialność. 

Poprawne użycie maszyny wymaga od każdego użytkownika: 

- przestrzegania zaleceń z instrukcji obsługi dotyczących obsługi i konserwacji maszyny, wskazanych przez 

producenta, 

- stosowania oryginalnych części zamiennych, doposażeń lub zalecanych przez producenta. 

 

Obsługa, konserwacja i naprawa siewnika może odbywać się wyłącznie przez osoby kompetentne, 

przeszkolone i poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach, na które mogą być wystawione. 

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać: 

- przepisów dotyczących zapobieganiu wypadkom, 

- przepisów pracy (Kodeks Pracy), 

- przepisów ruchu drogowego. 
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Należy również przestrzegać wskazań umieszczonych na maszynie w postaci naklejek samoprzylepnych z 

piktogramami. 

Wszelkie zmiany konstrukcyjne bez uzyskania pisemnej zgody Producenta są zabronione oraz są 

przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. 

 

 

PRZYCZEPIANIE 

1. Podczas przyczepiania maszyny do ciągnika lub w przypadku jej odczepiania od ciągnika, dźwignia 

obsługująca podnośnik hydrauliczny ciągnika musi być ustawiona w taki sposób, aby podnośnik nie mógł 

samoczynnie uruchomić się. 

2. Do przyczepiania maszyny do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika należy stosować sworzni i 

czopów zaczepowych o średnicy odpowiadającej średnicy przegubów kulistych ciągnika. 

3. W strefie trzypunktowego układu zawieszenia istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i przecięcia. 

4. Podczas przeprowadzania manewrów z wykorzystaniem zewnętrznej dźwigni lub przycisków 

obsługujących tylny podnośnik, należy zachować odpowiednio bezpieczną odległość od strefy między 

ciągnikiem a maszyną. 

5. Celem przygotowania maszyny do transportu, należy ją dobrze ustabilizować za pomocą wieszaków 

dolnych ramion podnośnika, co umożliwi uniknięcie kołysania się maszyny i jej ewentualnego ocierania 

o boki. 

6. W przypadku transportowania maszyny w pozycji uniesionej, należy odpowiednio zabezpieczyć i 

zablokować dźwignię obsługującą tylny podnośnik przed przypadkowym uruchomieniem. 

 

 

ELEMENTY PRACUJĄCE. 

(Wałki odbioru mocy i wałki napędowe Cardana) 

1. Należy używać wałów napędowych dostarczanych z siewnikiem lub ściśle określonych przez 

konstruktora. 

2. Osłony wałka przekaźnika mocy oraz wałków napędowych muszą zawsze znajdować się w 

odpowiednim miejscu i znajdować się w dobrym stanie technicznym. 

3. Pamiętać poprawnym rozmieszczeniu osłon wałków napędowych podczas pracy i transportu. 

4. Przed podłączeniem lub odłączeniem wałka napędowego należy wyłączyć napęd W.O.M. ciągnika, 

zatrzymać silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 

5. Jeżeli wałek napędowy Cardana jest wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, ogranicznik momentu 

obrotowego lub wolne koło, to te elementy muszą być montowane na wałku odbioru mocy 

maszyny. 

6. Zawsze należy dbać o odpowiednie podłączenie i zablokowanie przekaźnika mocy. 

7. Zawsze należy zadbać, aby osłony wałków były przymocowane do przeznaczonych do tego 

łańcuchów w celu ich unieruchomienia. 

8. Przed uruchomieniem napędu W.O.M. należy upewnić się, czy prędkość obrotowa oraz kierunek 

obrotów odpowiadają zaleceniom konstruktora. 

9. Przed uruchomieniem napędu W.O.M. należy upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajduje się 

żadna osoba lub zwierzę, narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

10. Odłączyć napęd W.O.M., jeśli może zaistnieć sytuacja przekroczenia dopuszczalnego kąta załamania 

określonego przez producenta wałka. 

11. Uwaga!!! 

Po odłączeniu napędu W.O.M. elementy znajdujące się w ruchu mogą obracać się jeszcze przez kilka 

chwil! Nie należy w tym czasie zbliżać się do strefy niebezpieczeństwa maszyny! Wszystkie elementy 

muszą się zatrzymać! 
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12. Po odłączeniu wałka napędowego, gdy maszyna nie pracuje, wałek powinien być odłożony na 

specjalnie do tego celu przygotowanych podpórkach. 

13. Po odłączeniu wałka napędowego należy zabezpieczyć wyjście wałka przekaźnika mocy przy ciągniku 

odpowiednia osłoną. 

14. Uszkodzone osłony wałków napędowych oraz uszkodzone wałki napędowe muszą być natychmiast 

wymienione na nowe. Skracanie wałka przegubowo-teleskopowego może być dokonywane tylko 

przez wyspecjalizowany serwis. 

 

UKŁAD HYDRAULICZNY. 

1. Uwaga! Układ hydrauliczny znajduje się pod ciśnieniem. 

2. Podczas montowania układu hydraulicznego należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie 

przewodów zgodnie z zaleceniami konstruktora. 

3. Przed podłączeniem przewodów do układu hydraulicznego ciągnika, należy upewnić się, czy przewody 

od strony maszyny i od strony ciągnika nie znajdują się pod ciśnieniem. 

4. Zaleca się użytkownikowi maszyny dokładne podłączenie układu hydraulicznego ciągnika (zasilanie – 

zasilanie, powrót – powrót) w celu uniknięcia złego obiegu oleju. 

5. Kontrolę przewodów hydraulicznych należy przeprowadzać raz na rok. Dokładnie sprawdzać: 

a. Uszkodzenia powłoki zewnętrznej. 

b. Porowatość powłoki zewnętrznej. 

c. Powstałe deformacje pod ciśnieniem i bez ciśnienia. 

d. Stan złączy i zaworów. 

e. Maksymalny okres użytkowania przewodów hydraulicznych wynosi 6 lat. Po tym okresie 

przewody muszą być wymienione na nowe, o takich samych parametrach technicznych, 

określonych przez Producenta. 

6. W przypadku zlokalizowania przecieku, należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia 

wypadku. 

7. Każda ciecz znajdująca się pod ciśnieniem, w szczególności olej z układu hydraulicznego, może uszkodzić 

skórę i doprowadzić do ciężkich ran! W razie wypadku, należy natychmiast udać się do lekarza! Zachodzi 

poważne ryzyko infekcji! 

8. Przed każdą czynnością wykonywaną przy układzie hydraulicznym, należy opuścić maszynę do pozycji 

spoczynkowej, wyłączyć ciśnienie w obiegu, wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9 

KONSERWACJA. 

1. Przed każdą pracą związaną z utrzymaniem, konserwacją lub naprawą maszyny, a także szukania 

przyczyny awarii zawsze należy wyłączyć napęd W.O.M., wyłączyć silnik ciągnika i wyciągnąć kluczyk 

ze stacyjki. 

2. Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub i nakrętek. Dokręcić w razie potrzeby! 

3. Przed przystąpieniem do prac związanych z utrzymaniem siewnik powinien znajdować się w pozycji 

uniesionej, z ustawionymi pod nim podporami zabezpieczającymi maszynę przed nieoczekiwanym 

opuszczeniem. 

4. Podczas wymiany elementów roboczych pracujących w ruchu  należy założyć rękawice ochronne i 

używać odpowiednich narzędzi. 

5. Aby chronić środowisko naturalne zabrania się wyrzucania filtrów lub wylewania wszelkich olejów 

do kanalizacji ściekowej, itp. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

przekazywać do specjalnych punktów utylizujących. 

6. Przed wszelkimi czynnościami związanymi z naprawą układu hydraulicznego lub układu 

elektrycznego, należy odłączyć źródło prądu. 

7. Urządzenia ochronne narażone na uszkodzenia muszą być regularnie sprawdzane. Jeżeli są 

uszkodzone, należy je niezwłocznie wymienić. 

8. Części zamienne muszą odpowiadać normom i charakterystykom technicznym określonym przez 

konstruktora. Należy używać wyłącznie oryginalnych części MONOSEM. 

9. Przed przystąpieniem do prac związanych ze spawaniem elektrycznym, należy odłączyć przewody 

elektryczne od alternatora i akumulatora. 

10. Wszelkie naprawy części znajdujących się pod napięciem lub naciskiem / obciążeniem (sprężyny, 

resory, akumulatory...) mogą być wykonywane przez odpowiednio w tym celu przeszkolony serwis. 
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Nazwa reprezentującego Producenta w Polsce: 

KORBANEK Sp. z o.o. 

Ul. Poznańska 159 

62-080 TARNOWO PODGÓRNE 

POLSKA 

 

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI Z NORMAMI UNII EUROPEJSKIEJ (C.E.) 

 

MONTAŻ PARTNERA 

 

Producent:     Użytkownik maszyny: 

Ribouleau MONOSEM    ............................................................ 

12 rue Edmond Ribouleau   ............................................................ 

79240 Largeasse    ............................................................ 

Francja      ............................................................ 

 

Producent deklaruje, że maszyna poniżej : 

Marka: MONOSEM 

Typ: SIEWNIK PUNKTOWY ...................................................................................... 

Nr fabryczny/ Rok produkcji: .........................................../........................................... 

 

- Jest zgodna z przepisami zmodyfikowanych dyrektyw dotyczących „Maszyn”. (Dyrektywy 89/392/CEE i 

91/368/CEE) oraz przepisami legislacyjnymi je określającymi 

- Jest zgodna z Normą Europejską NF.EN.953 jak i Normą Francuską ją określającą. 

 

KONSTRUKTOR      PARTNER / SPRZEDAWCA 

 

Sporządzono w Largeasse, dn. 03.09.2020  Sporządzono w..............................., dn............ 

 

 

 

     podpis, pieczątka sprzedawcy 
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SPIS TREŚCI: 

 

OPIS  

 

Montaż ogólny: 

Sekcje wysiewające:  

Obsługa i ustawienia aparatów wysiewających: 

Obsługa turbiny i powietrznego kolektora: 

Obsługa przekładni dystansowej: 

Microsem i podsiewacz nawozów: 

Podciśnieniowy system opróżniania: 

Licznik hektarów i prędkościomierz: 

Obsługa i zalecenia konserwacyjne: 

Zakłócenia w pracy i ich przyczyny: 

Katalog części zamiennych: 

Gwarancja, ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, aneksy 
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MONTAŻ GŁÓWNYCH ZESPOŁÓW RAMY. 
 
Rama siewnika punktowego do wysiewu warzyw Monosem „MS” składa się z następujących części: 
● Belki nośnej  (1) o szerokości zależnej od liczby sekcji wysiewających oraz rozstawu między rzędami. 
● 3-punktowego układu zawieszenia 

- w wersji „warzywnej” (3) (Fig. 1-2) 
● 2 (lub 4) zespołów bloków kół, lewych i prawych przenoszących napęd (wszystkie koła przenoszą napęd 
począwszy od 6 rzędów), z możliwością regulacji wysokości kół. 
- pojedyncza standardowa wersja (4) używana z przekładnią zębatą łańcuchową  (5) (Fig. 1) do wysiewu z 

rozstawem sekcji wysiewających większym od 36 cm. 
- lub kombinowana wersja z przekładnią zębatą łańcuchową wbudowaną w bloku koła (6) (Fig. 2) używana w 

przypadku siewu z małym rozstawem między rzędami. 
 

Zespoły bloków kół wyposażono w różne rozmiary ogumienia, zależnie od rozstawu między rzędami oraz ilości 
rzędów (ogumienie: 500 x 15, szerokość 12 cm lub 6,5 x 80 x 15 szerokość 16 cm). 
 
● 2 sześciokątne wałki, napędowy (7) i napędzany (8), 
● 16-wylotowa (lub 28 – wylotowa) turbina (9), 
● 1 stopa podporowa (lub 2 stopy podporowe) (10) w zależności od szerokości głównej belki ramy siewnika, 
● jako opcja (w zależności od kraju przeznaczenia i wersji wyposażenia) znaczniki mechaniczne, obsługiwane 
ręcznie (Fig.8) 

 
Prosimy obejrzeć szczegóły montażowe powyższego wyposażenia na następnych stronach. 

 

 



 14 

MONTAŻ GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW SIEWNIKA. 

Po umieszczeniu ramy głównej na dwóch odpowiednio silnych podporach, należy zaznaczyć położenia sekcji 
wysiewających siewnika i następnie zamocować poszczególne podzespoły (układ zaczepowy, bloki kół......) wg 
zdjęć na poprzedniej stronie. 

 
Układ zaczepowy 
Montaż układu zaczepowego do siewnika punktowego do warzyw wg Fig.3: przez poprawne umieszczenie obejm 
mocujących (1) w dostępnym miejscu na belce nośnej ramy siewnika. 
 
Bloki kół 

– Pojedyncza standardowa wersja (Fig.4) 
– Wersja kombinowana zawierająca przekładnię łańcuchową (Fig.6) 

 
Wykorzystując rząd otworów (3) można regulować wysokość bloków kół, dzięki czemu można przystosować 
siewnik do pracy na terenie płaskim jak i na redlinach. 
Sprawdzić blokady i sprężyny w układzie przenoszenia napędu (4) i jego poprawne ustawienie. Upewnić się, czy 
wszystko poprawnie działa. 
Po zamocowaniu wałków sześciokątnych (5) lub (6) ustawić i sprawdzić wyrównanie w linii łańcuchów przekładni 
i następnie unieruchomić wałek w tej pozycji przez zblokowanie pierścienia. 
W standardowych blokach kół regulację napięcia łańcucha dokonuje się za pomocą rolki napinacza (7). 
Ustawienie kół zębatych kombinowanego bloku koła (przekładni zębatej łańcuchowej) pokazano na str. 21. 
 
Uwaga! 
Bieżnik opon na kołach siewnika należy ustawić w kierunku przeciwnym do bieżnika opon ciągnika  
 
Wąska przekładnia dystansowa zębata łańcuchowa (Fig. 5) 
W siewnikach z parzystą liczbą rzędów siewnych (4 – 6 - 8 ... ) przekładnia dystansowa jest zamontowana 
centralnie na środku siewnika (Fig. 5), natomiast w przypadku nieparzystej liczby rzędów (5 - 7 – 9 ...) przekładnia 
jest umieszczona pomiędzy dwoma rzędami. 
Wzajemne położenia kół zębatych przekładni dystansowej pokazano w tabeli ustawień przełożeń. 
Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy dźwignia przekładni jest zablokowana i rolka napinająca znajduje się we 
właściwym położeniu i obraca się. 
 
Zobacz sposób obsługi i ustawienia przekładni zębatej łańcuchowej na stronach 20-21 

Turbina (Fig.7): 
Należy pamiętać przy montażu o założeniu wsporników mocujących turbinę (8). 
Turbina jest przygotowana do wysiewu drobnych i lekkich nasion, turbina jest wyposażona w kolektor powietrza 
oraz w belkę (układ pneumatyczny służący do czyszczenia tarczy wysiewających z zanieczyszczeń). 
 
Zobacz uwagi dot. prawidłowej regulacji turbiny i kolektora na str. 19. 
 
Znaczniki przejazdów (Fig.8) 
Znaczniki są dostarczane jako dodatkowe, opcjonalne wyposażenie siewnika. Znaczniki mechaniczne 
(obsługiwane ręcznie) są dostarczana z obrotnicą i linkami. 
Są one mocowane na końcu belki nośnej ramy siewnika, lecz mogą być również mocowane bliżej środka siewnika 
dla bliższego znaczenia śladów przejazdu. 
Każde ramię znacznika może być unieruchomione podczas transportu przez pierścień blokujący (9) w pozycji 
pionowej. 
Znaczniki przejazdów obsługiwane hydraulicznie mogą być zastosowane tylko w siewnikach większych, 
mających przynajmniej 4-sekcje wysiewające przy minimalnym rozstawie 70 cm między nimi. 
 
Montaż końcowy. 

Po zamocowaniu sekcji siewnych na wcześniej zaznaczonych miejscach następnie należy wsunąć wałek 6-kątny 
i zamocować pierścienie zaciskowe.  
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Sekcja wysiewająca siewnika wersja A (Fig. 9) dla rzędów o rozstawie co 20 cm i większym 

W podstawowej wersji sekcja wysiewająca siewnika zawiera przednie koło z ogumieniem samoczyszczącym 

300x100 mm, przed którym zamocowany jest rozgarniacz brył, wąską, profilowaną redlicę, wąskie pośrednie 

kółko dociskowe z opasaniem ze stali nierdzewnej, boczne zagarniacze oraz tylne koło ugniatające gładkie 

210x100 mm z opaską ze stali nierdzewnej. Jest to odpowiednie dla większości wysiewów z wąskim rozstawem 

między rzędami. Do wysiewu pasowego redlica i pośrednie kółko dociskowe wymienia się na szerszą redlicę oraz 

szersze pośrednie koło dociskowe (9) (Fig.11) (opcja). Daje to możliwość wysiewu pasowego nasion na 

szerokości 65 mm (lub 100 mm).  

Inne dostępne opcje: 

– Tylne koło ugniatające ażurowe z opasaniem gumowym samoczyszczącym lub bez (Fig.11-18), 

– Wklęsłe koło żeliwne (Fig. 17), z opasaniem gumowym samoczyszczącym lub bez (uwaga, tych kół 

wklęsłych używa się bez zagarniaczy pośrednich), 

– Wąskie pośrednie koło dociskowe z opasaniem gumowym samoczyszczącym (Fig. 13). 

 

Podstawowe regulacje. 

(1) Rozgarniacze brył: ustawienie odpowiednie wysokości odbywa się przez regulację nakrętką motylkową. Jeśli 

to konieczne to również wyregulować ustawienie w pionie śrubą (a). Ustawienie rozgarniaczy brył powinno 

być wykonane dokładnie i uważnie. 

(2) Pokrętło do ustawienia głębokości pracy: działa na ustawienie wysokości przedniego koła. 

(3) Nakrętka do regulacji docisku pośredniego kółka dociskowego. 

(4) Ustawienie docisku na kole tylnym. Ta regulacja jest ważna ze względu na odpowiednie ustawienie 

równowagi koła tylnego, co wpływa na prawidłową stabilność sekcji wysiewającej jak również dobrze 

ustawioną głębokość. 

(5) Wysokość i docisk pośredniego zagarniacza: odhaczyć sprężyny, jeśli to konieczne. 

(6) Po odblokowaniu sprężyn można podnieść całą sekcję siewnika i zablokować ją w górnym położeniu. 

Pozycja zależy od umiejscowienia lub nie sprężyny w ząbku. 

(7) Rozłączanie poszczególnej sekcji: przesunąć do końca obrotową krzywkę i obrócić ją o ¼ obrotu. (Fig.10), 

 

UWAGA! Przed uruchomieniem sprawdzić właściwy montaż łańcuchów (Fig. 9). 
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Sekcja wysiewająca siewnika wersja B i B2 (Fig. 10) dla rzędów o rozstawie 14 cm i większym. 

To uproszczona sekcja wysiewająca siewnika (wersja B), bez pośredniego koła dociskowego i z odlewanym 

żelaznym wklęsłym kołem dociskowym z ogumieniem samoczyszczącym. Nie może być przezbrojona na siew 

pasowy. Opcjonalnie przednie koło dociskowe z opasaniem ze stali nierdzewnej (Fig.16) może być montowane 

wymiennie z kołem gumowym 280 x 65 mm. Regulacja sekcji wysiewającej i aparatu wysiewającego odbywają 

się identycznie jak dla wersji A. 

 

Sekcja wysiewająca B2 posiada takie wyposażenie jak wersja B oraz dodatkową pośrednią rolkę dociskową z 

opaską ze stali nierdzewnej i pośredni zagarniacz. 

 

Sekcja wysiewająca siewnika wersja C (Fig. 11) dla rzędów o rozstawie 20 cm i większym. 

Taka sekcja wysiewająca siewnika jest podobna do przedstawionej wcześniej wersji A, lecz nadaje się do 

wysiewania w dwóch liniach na rzędzie, na dobrze przygotowanym gruncie (bez brył i kamieni). Jest wyposażona 

w podwójną redlicę wysiewającą, która wykonuje 2 rowki oddalone od siebie o 7 cm w wersji standardowej 

(możliwe jest opcjonalne wyposażenie w redlicę podwójną o rozstawie linii siewu 5 cm) jak również w podwójne 

pośrednie koło dociskowe.  

Zasypywanie bruzdy jest zapewnione przez pośrednie zagarniacze i tylne koło ażurowe, które może być 

wyposażone w opasanie (fig. 18).  

Dodatkowy, mniejszy rozgarniacz ziemi (8), który powinien być dokładnie ustawiony, ogranicza ilość ziemi 

pomiędzy czubkami redlic. Aparat wysiewający, który jest standardowo montowany w wersji A i B jest w tym 

przypadku wyposażony w tarczę z dwoma rzędami otworów na obwodzie i dodatkowym zgarniaczem ziarna 

(selektorem ziarna). Regulacja pozostałych elementów sekcji wysiewającej jest podobna jak w wersji A, opisanej 

powyżej. Istnieje możliwość wysiewu pasowego z szerokością 65 lub 100 mm przez wymianę podwójnie 

zakończonej redlicy i wąskiego koła dociskowego na redlicę o szerokości 65 lub 100 mm dostosowaną do 

szerokości dobranego koła dociskowego (9) (Fig. 11). 

 

Sekcja wysiewająca wersja D i D2 (Fig. 12) dla rzędów o rozstawie 26 cm i większym. 

Taka sekcja wysiewająca siewnika jest wyposażona w dwa aparaty rozdzielające nasiona, montowane w układzie 

tandemowym. Wyposażona w koło przednie 250 x 170 mm z ogumieniem samoczyszczącym z regulowanym 

rozgarniaczem brył (10). Odległość pomiędzy 2 aparatami rozdzielającymi i odpowiadającymi im redlicami 

wysiewającymi można przestawiać w zakresie od 80 do 115 mm. Pośrednie kółka dociskowe nie mogą być 

zamontowane w wersji D. Kółka dociskowe pośrednie są montowane wyłącznie w wersji sekcji D2. Dwa 

zagarniacze zapewniają zamykanie bruzd. Mogą być podnoszone łańcuszkami. Tylne koło dociskowe jest takie 

samo jak przednie koło. 

Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie tylnego lub przedniego koła z opasaniem ze stali nierdzewnej o 

szerokości 170 mm, ze skrobakami Greenflex. Kółka dociskowe pośrednie są montowane wyłącznie w wersji 

sekcji D2. 

 

Główne opcje  

Fig. 14: 3-litrowy zbiornik na nasiona dla wersji sekcji wysiewających A, B, C, D, D2. 

Fig. 15: Pokrywa standardowa bez nadstawki umieszczanej na korpusie odlewanym dla wersji A, B, C, D, D2. 

Fig. 19: Tylne koło dociskowe z ogumieniem samoczyszczącym 250 x 145 mm, dla wersji A, C, D, D2. 

Fig. 20: Przednie lub tylne koło z opasaniem ze stali nierdzewnej o wym. 250 x 105 mm ze skrobakami dla wersji 

sekcji wysiewających A, C. 

Fig. 21: Sprężyny odciążające do siewu na miękkiej glebie dla wersji A, B, C, D, D2. 
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Sekcja wysiewająca, wersja D & D2 

Sekcja wysiewająca, wersja C 

Sekcja wysiewająca, wersja B 

Sekcja wysiewająca, wersja A 
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TULEJKA KÓŁ DOCISKOWYCH SEKCJI WYSIEWAJĄCEJ MS 

 

Zestaw tulejek redukujących luz między kołami dociskowymi na sekcjach wysiewających MS jest taki sam dla 

wersji A i C (oprócz przypadku wyposażenia w kółko z opasaniem stalowym o szerokości 100 mm). 

 

Zestaw składa się 6 tulejek (3 pary). Można je łatwo rozróżnić dzięki ilości rowków: (1), (2) i (3) (Fig. 26). 

Przezbrojenie z wersji A na wersję C odbywa się w prosty sposób poprzez zmianę pozycji tulejek. 

 

Pozycje tulejek: 

 

 Montaż do wersji A: kółko o szerokości 29 mm, pojedyncza linia siewu (Fig. 22). 

 Montaż do wersji C: kółko o szerokości 29 mm, dwie linie siewu, rozstaw między liniami 50 mm (Fig. 23). 

 Montaż do wersji C: kółko o szerokości 29 mm, podwójna linia siewu, rozstaw między liniami siewu 70 mm 

(Fig. 24). 

 Montaż do wersji A lub C: kółko o szerokości 67 mm (Fig. 25-1). 

 Montaż do wersji A lub C: kółko lekkie o szerokości 67 mm (Fig. 25-2). 
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REDLICZKI STOSOWANE NA SEKCJACH WYSIEWAJĄCYCH MS 

 

Redliczka wąska, z ostrym czubkiem Redliczka wąska, z ostrym czubkiem Redliczka wąska US  
Krótkie uszka    Uszka wydłużone    Wersja A, B, D, D2 
Wersja A, B, D, D2, Nr kat. 65010053 Wersja A, B, D, D2, Nr kat. 65010054 Nr kat. 66003357 
 

 

Redliczka wydłużona   Redliczka wydłużona   Redliczka standardowa i szeroka  
Uszka wydłużone    Uszka wydłużone    Rozstaw 60 do 120 mm, Wersja E 
Wersja A, D, D2, Nr kat. 65030039 Wersja A, D, D2, Nr kat. 65029155 Nr kat. Redliczka lewa 65029040 
          Nr kat. Redliczka prawa 65029041 

 

 

Redliczka o podwójnej linii siewu  Redliczka o podwójnej linii siewu  Redliczka frezowana (redliczka 
70 mm między czubkami   50 mm między czubkami   rynienkowa wąska)  
Wersja C    Wersja C    Wersja E   

Nr kat. 65010052   Nr kat. 65010078   Nr kat. Redliczka lewa 20033837 
          Nr kat. Redliczka prawa 20033836 
 

 
Redliczka szeroka z kółkiem 100 mm Redliczka szeroka           Redliczka szeroka z kółkiem 67mm 

Wersja C, Nr kat. 65009476  Wersja C, Nr kat. 65030090  Wersja A, C, Nr kat. 65009193 
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OBSŁUGA I USTAWIENIA APARATÓW WYSIEWAJĄCYCH. 

Aparaty wysiewające sekcji wysiewających w wersjach A – B i D. 
 
Ten aparat wysiewający (Fig. 26-27) posiada specjalną konstrukcję zapewniającą precyzyjny wysiew 
jednorzędowy, używając właściwych tarcz wysiewających, dla większości małych nasion, których wielkość nie 
jest większa niż 5 mm.  
Zapewnia on dwustopniowy podział wysiewanych nasion: 
1. Główna selekcja (pierwszy podział) jest uzyskiwana przez wyprofilowany zgarniacz (1) działający od góry na 
rząd nasion z ustawieniem wysokości dźwignią (2), przesuwającą się w rowkach wzdłuż sektora  + <- 0 -> – . 
Przy rączce przesuniętej do przodu (–) , dźwignia obniża położenie zgarniacza (w ten sposób redukujemy liczbę 
nadmiaru nasion), a kiedy ustawimy rączkę do tyłu (+), to podnosi ona zgarniacz (redukuje liczbę przepustów). 
Ustawienie „0” jest zalecanym ustawieniem startowym, ponieważ w większości przypadków stanowi najlepszą 
równowagę pomiędzy niedoborami a nadmiarem wysiewanych nasion. 
2. Druga selekcja (drugi podział) jest wykonywana przez dwa zamocowane bolce (palce) (3) działające pod 
nasionami. Dla większych rozmiarów nasion (buraki, szpinak, ogórek....) palce powinny być odsunięte od 
tarczy. Aby to uzyskać każdy bolec został zaopatrzony w 2 otwory z zawleczką. (Fig. 26): w ten sposób mogą 
zostać uniesione i pozostać w pozycji nieużywanej. 
 
Aparat wysiewający dla sekcji wysiewającego w wersji C. 
 

Jest to taka sam aparat wysiewający jak w przypadku powyższych wersji A - B i D, lecz w tym przypadku aparat 
wysiewający zawiera dodatkowe wyposażenie (Fig. 28), które umożliwia wysiew nasion w dwóch liniach (dla 
takich nasion jak cebula, marchew, itp.) o kalibracji mniejszej niż 3 mm. Dla większych nasion może być 
konieczne zdjęcie drugiego zgarniacza i użycie tylko jednego lub dwóch bolców (3): co należy uprzednio ustalić 
we własnym zakresie przeprowadzając próbę wysiewu. 
Ten aparat wysiewający jest wyposażany w tarczę wysiewającą z dwoma rzędami otworów na obwodzie i w 
dodatkowy zgarniacz (4), który jest umieszczony na standardowym zgarniaczu (1).  
Aparat wysiewający obsługuje się i reguluje w ten sam sposób jak dla wersji A-B i D – 2 sekcje można łatwo 
przezbroić i zamienić dzięki temu ich wersję. 
 

 Dla każdej wersji dostępne są tarcze wysiewające z 18-30-36-60-72-120 lub 180 otworami na rząd, dla 
średnic począwszy od 0,5 mm, 

 Istnieje również możliwość zaopatrzenia się w tarcze z jedną linią otworów, z grupami 2-3-4 otworów, co 
umożliwia siew gniazdowy (grupowy) kilku / kilkunastu nasion w regularnych odstępach. 

 Zalecamy, aby oznaczyć każdy zgarniacz z odpowiednią tarczą wysiewającą w celu ich używania zawsze 
w tej samej sekcji wysiewającej. Co prawda są one wymienne, lecz dopasowane do siebie przechodzą 
przez etap docierania, przez co nie powinny być rozłączane. 

 Z szeroką redlicą możliwe jest użycie tarcz wysiewających z 1 lub 2 rzędami otworów (zależnie od 
żądanej normy wysiewu). 

 

WAŻNE! Wiele czynników może negatywnie wpłynąć na Państwa wysiew: zanieczyszczenia nasion, 
zatykanie otworów, skrzywienie zgarniacza... Aby uniknąć problemów z użytkowaniem aparatu 
rozdzielającego w długim okresie czasu, należy koniecznie przestrzegać następujących reguł: 
- upewnić się o prawidłowym zamontowaniu tarczy wysiewających i selektorów (zgarniaczy), 
- od czasu do czasu przeprowadzać próbę wysiewu i kontrolować jej wyniki, 
- czyścić wnętrze aparatu rozdzielającego przynajmniej dwa razy dziennie demontując pokrywy i 

wyciągając tarcze wysiewające, 
- sprawdzać regularnie stan i umieszczenie bolców (palców) (3) i (8), 
- sprawdzać regularnie płynność działania eżektora E (Fig. 27). 
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OBSŁUGA TURBINY I KOLEKTORA POWIETRZNEGO. 

 
 
Standardowa turbina napędzana jest WOM o prędkości obrotowej 540 obr./min maksymalnie. Specjalne 

koła pasowe pozwalają na pracę z napędem WOM 450 i 1000 obr./min. (wyposażenie opcjonalne). 

Turbina jest wyposażona w 19 otworów wylotowych do przewodów, z regulowaną „przepustnicą powietrza” (5). 

Do niektórych typów siewu można wykorzystywać kolektor (6) z belką rozdzielającą (7) kanalizującą wychodzące 

powietrze pod ciśnieniem do dolnej części każdego aparatu wysiewającego (Fig. 28), gdzie przez końcówkę 

wylotową (8) kieruje strumień powietrza w tylną stronę otworów w tarczy w celu ułatwienia odczepienia się lekkich 

i ostrych nasion. Belka (7) wyposażona w środku w filtr (9), który służy do wyłapywania kurzu wewnątrz systemu 

ciśnieniowego. Część filtra, gdzie pozostaną osady powinna być wypełniona olejem, na wysokość 3 cm. 

Dla otrzymania dostatecznej ilości powietrza o określonym ciśnieniu przepustnica powietrza (5) musi być 

CAŁKOWICIE OTWARTA. 

 

UWAGA!  

Kolektor (6) posiada 2 otwory wylotowe (10): jeden do podłączenia przewodu prowadzącego powietrze 

do belki (7). Drugi otwór musi KONIECZNE POZOSTAĆ WOLNY I OTWARTY. 

 

Używanie układu podciśnieniowego jest konieczne przy wysiewie małych i lekkich nasion (marchwi, sałaty, 

cykorii, ...). Z drugiej strony staje się on zbędny podczas wysiewu większych i bardziej regularnych nasion 

(kapusty, otoczkowanych nasion...), które wymagają otworów o średnicy od 1,2 mm i większych. W tym 

przypadku jest konieczne rozłączenie (lub nawet usunięcie, kiedy używamy ciężkich nasion) kolektora (6) i 

zamknięcia przepustnicy powietrza (5), wtedy turbina gwarantuje utrzymanie maksymalnego podciśnienia.  

 

UWAGA! 

Dla uzyskania dobrego rozdzielania nasion przez aparat rozdzielający siewnika pneumatycznego 

konieczne jest używanie nasion o najwyższej jakości, bez zanieczyszczeń i o właściwej kalibracji. 

 

Stosując nasiona zawierające pył i zanieczyszczenia, system ciśnieniowy nie będzie wystarczający do 

wyczyszczenia otworów nasiennych w tarczy. Wtedy drożność otworów tarcz siewnych musi być sprawdzana 

częściej. 
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OBSŁUGA PRZEKŁADNI DYSTANSOWEJ. 

 

PRZEKŁADNIA DYSTANSOWA WĄSKA (Fig. 31-33) (Rozstaw między rzędami minimum 33 cm) 
Łańcuch 15,87 – 44 ogniwa. 
Wąska przekładnia składa się z wymiennych 6 kół zębatych umieszczonych na górnym 6-kątnym wałku i zespołu 
3 kół zębatych umieszczonych na dolnym wałku. Taki układ daje możliwość uzyskania 16 różnych przełożeń 
przekładni. 
Tabela na stronie 24 i 25 przedstawia wartości obsady nasion możliwe do uzyskania na poszczególnych tarczach 
wysiewających. 
Tabela umieszczona na naklejce, na siewniku, zawiera te same informacje. Zmianę zagęszczenia w rzędzie 
uzyskujemy poprzez zwolnienie dźwigni (6), zabezpieczonej zapadką (7). Możemy wtedy ustawić określoną 
kombinację przełożeń. Zwolnienie umieszczonej na górnym zespole kół śruby pozwala na przesunięcie całego 
zespołu kół zębatych (na górnym wałku). Po ustawieniu należy zablokować śrubę. 
 
KOMBINOWANA PRZEKŁADNIA DYSTANSOWA UMIESZCZONA NA BLOKU KOŁA (Fig. 32-34). 
Łańcuch 12,7 – 100 ogniw. 
Blok koła napędowego wyposażono w zespół 6 kół zębatych umieszczonych na 6-kątnym górnym wałku (4) i 3 
napędowych przestawianych kół zębatych. Daje to możliwość uzyskania 16 przełożeń podobnie jak dla skrzyni 
standardowej. 
Regulacja odległości siewnej odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego koła zębatego (3) nr A-B lub C (patrz: 
tabela), założeniu go na wałek i następnie dokładnego ustawienia go w osi koła wybranego z przesuwnego 
zespołu kół zębatych (4) przed zblokowaniem śruby blokującej. 
 
Należy upewnić się, że używamy takich samych kół zębatych umieszczonych na obu blokach kół! 
 
Nie używane dwa pozostałe koła zębate (3) mogą być umieszczone jako koła zapasowe na końcu wałka (5).  
 
 
UWAGA! 

Podane odległości między nasionami w rzędzie są teoretyczne i mogą się zmieniać w zakresie 5-10% 

zależnie od warunków pracy i niektórych warunków glebowych. 

Należy regularnie sprawdzać właściwą normę wysiewu i równomierność odległości między nasionami 

skoro tylko rozpoczniemy pracę siewnikiem. 

Niewłaściwe ustawienie względem siebie kół zębatych, nie ustawienie ich w linii, zbyt mocne naciągnięcie 

łańcucha może być powodem przedwczesnego zużycia kół zębatych. 

Należy regularnie smarować łańcuch, co zapewni mu prawidłowe warunki smarowania i pracy. 
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W przypadku używania tarcz wysiewających z dwoma rzędami otworów (wersja C) lub używania siewnika 
z sekcjami z 2 aparatami rozdzielającymi (wersja D lub D2), to obsada będzie podwojona! 
 

 

 

Ta sama tabela w powiększeniu znajduje się na kolejnej stronie tej instrukcji obsługi. 

OBSADA w liczbach nasion na hektar.  
(W celu uzyskania wyniku w akrach, wartość należy podzielić przez 2,47) 

Odległości między wysiewanymi nasionami na rzędach. 
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Rozstaw między rzędami siewnika. 
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Ustawienia dotyczą przekładni dystansowej wąskiej lub wbudowanej w blok koła 

siewnika. Do obliczeń wzięto jako bazę obwód koła wynoszący 1,96 m. 

W celu obliczenia odległości między wysiewanymi ziarnami z nowym, innym obwodem koła, 

należy posłużyć się poniższym wzorem.  

 

Przykład: 

                                                 (5,6 cm x ND) 

Odległość między nasionami = -------------------   

                                                      1,96 m 

 

(gdzie ND = nowy obwód koła). 

 

 

 

 

 

  

USTAWIENIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY WYSIEWANYMI NASIONAMI W CELU ZACHOWANIA 
ODPOWIEDNIEJ OBSADY NA HEKTAR 

 
 
 

Tarcza wysiewająca: 
liczba otworów 

w linii 

 
Przełożenie na 

przekładni 

dystansowej 

 

12 otworów 

18 otworów 

24 otwory 

30 otworów 

50 otworów 

60 otworów 

72 otwory 

120 otworów 

180 otworów 
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TARCZE WYSIEWAJĄCE. 

Rodzaj zalecanej tarczy wysiewającej ze średnicami otworów  
(informacje podano dla orientacji) 

Rodzaj/typ nasion Rozmiar kalibracji  otworu  siewnego w tarczy 

Szparag 2,5/4  2 mm 

Bazylia   0,7 mm 

Burak   2 mm 

Burak czerwony 3/4  2 mm 

Burak pastewny   2,2 mm 

Brokuły   1,0 mm 

Marchew nieotoczkowana 
1,4/1,8 
(1......2) 

 0,7 mm 
(0,6 do 0,8) 

Marchew – nasiona otoczkowane 2/2,5  1,2 mm 

Seler   0,5 mm 

Cykoria 
1,5/1,75 

(1,25/1,5) 
 0,7 mm 

Kapusta 
2/2,25 

(1,5/1,75) 
 1,2 mm 

 1 mm 

Szczypiorek   0,7 mm 

Ogórek   1,8 mm 

Kolendra siewna   1,2 mm 

Cebula (eszalotka)   0,9 mm 

Cykoria (Endywia) 
1,5/1,75 

(1,25/1,5) 
 0,65 mm 
(0,6-0,65) 

Szpinak 2,5/3,5  1,8 mm 

Koper włoski nieotoczkowany   1,0 mm 

Koper włoski otoczkowany 
4-4,5 

(2,4-2,6) 
 3,0 mm 

( 2,0 mm) 

Sałata nieotoczkowana 0,75/1  0,5 mm 

Sałata otoczkowana   2,2 mm 

Soczewica   1,8 mm 

Roszpunka (roszponka) warzywna 1,25/2  0,8 mm 

Melon   1,8 mm 

Gorczyca   1,0 mm 

Rzepa (kapusta właściwa typowa)   0,9 mm 

Cebula nieotoczkowana 2/2,25 
 1,2 mm 

(0,9-1) 

Cebula otoczkowana   2,0 mm 

Pasternak zwyczajny   2,0 mm) 

Papryka   1,5 mm 

Mak 1,25/1,5  0,8 mm 

Pietruszka 0,75/1  0,7 mm 

Por 
1,75/2,25 
(1,5/1,75) 

 1 mm 
(0,9-1,2) 

Rzodkiewka 
2,5/3 

3/3,25 
 1,2 mm 

 1,8 mm 

Czarna rzodkiew 2,75/3,25  1,8 mm 

Brukiew (karpiel)   1,0 mm 

Pomidor 2/2,25  1,2 mm 
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MICROSEM – APLIKATOR MIKROGRANULATÓW INSEKTYCYDOWYCH. (Fig. 35) 

 

Montaż na siewniku o szerokim rozstawie między rzędami. 
Napęd umieścić pomiędzy zespołami siewnymi możliwie jak najdalej od kół jezdnych. Koło zębate napędowe (1) 
umieścić na NIŻSZYM 6-kątnym wałku. 
 
Montaż na siewniku o wąskim rozstawie między rzędami. 
Napęd należy umieścić na zewnątrz od sekcji wysiewających po prawej lub po lewej stronie bloków kół 
napędowych stosownie do dostępnego miejsca.  
Koło zębate napędowe (1) umieszcza się na pośrednim wałku (3) bloku napędowego koła. 
Przewody prowadzące mikrogranulat kierują go bezpośrednio do tylnej części redlicy. Jest on umieszczany w 
przewodach teleskopowych (4) a następnie w wylotowych rurkach (5) przymocowanych z tyłu aparatów 
rozdzielających. 
 
Uwaga! Dostarczone przewody mogą być za długie. Dlatego też powinny być odpowiednio krótko przycięte w taki 
sposób, aby unikać kontaktu z glebą i tworzenia się kolanek. Należy to zrobić, gdy siewnik jest ZACZEPIONY 
DO CIĄGNIKA I UNIESIONY. 
 
Ustawienie dawki (Fig. 36 – 37). 
 
Dawka jest zależna od prędkości obrotowej wałków przekładni dystansowej. Zadaną ilość wysiewanego 
preparatu uzyskujemy przez dobranie właściwych kół zębatych (1) i przestawianych kół zębatych (2). Naklejka z 
tabelą umieszczona na obudowie napędu umożliwia łatwą regulację, ponieważ przedstawia dobór kół zębatych 
dla głównych produktów znajdujących się na rynku. Zamieszczona informacja jest orientacyjną, dlatego też przed 
rozpoczęciem wysiewu zaleca się przeprowadzenie próby kręconej. 
 
W przypadku siewnika dostarczonego z przekładnią dystansową wbudowaną w blok koła szybkość wałka 
pośredniego (3) waha się o +/- 10 % zależnie od używanego koła zębatego (8). Wtedy wskazane w tabeli 
ustawienia opierają się na wartości średniej prędkości (koło zębate z 14 ząbkami). 
 
Uwaga! Unikać wilgotnych środków. Aplikator powinien być używany tylko z preparatem w postaci mikrogranulatu 
a nie z preparatem w postaci pylistej lub w postaci zwykłego granulatu. 2-liniowa sekcja dozująca mikrogranulat 
może być zamieniona na jednoliniową przez zastąpienie podwójnego wylotu pojedynczym i założeniu 
wewnętrznej osłony. 
 
Regulacja dawki w aplikatorze została opisana w osobnej instrukcji obsługi, załączonej do aplikatora nawozów 
mikrogranulowanych MICROSEM, można również skorzystać z aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon, 
tablet Monosem.Eu) 
 
PODSIEWACZ DO NAWOZÓW GRANULOWANYCH (Fig. 38). 
 
Montaż (Fig. 26) Może on być właściwie wykorzystany, tylko w przypadkach kiedy używamy wersji A-C 
lub D siewnika z rozstawem między rzędami co 40 cm i więcej. 
 
Liczba wylotów ze zbiornika zależna jest od liczby sekcji wysiewających. Można użyć jednej sekcji wysiewającej 
nawóz dla dwóch rzędów w wypadku małego rozstawu między rzędami. Istnieje możliwość użycia jednego 
podsiewacza dla 2 rzędów w przypadku wąskich międzyrzędzi. Zwykle, nawóz granulowany jest podsiewany w 
odległości od 6 do 10 od linii wysiewu nasion. 
 
Ustawienie dawki nawozu uzyskuje się przez wybór jednego z dwóch kół zębatych na wałku dolnym i 
wybór jednego z kół zębatych z zestawu górnego (7). 
 
Dawka nawozu może w ten sposób wahać się pomiędzy 80 a 350 kg/ha odpowiednio dla różnych rozmiarów 
zbiorników, trudno podać dokładną wydajność, gdyż zależy ona od granulacji nawozu, jego typu i ciężaru 
właściwego. 
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PODCIŚNIENIOWY SYSTEM OPRÓŻNIANIA RESZTEK NASION 
(tzw. „odkurzacz” do resztek nasion) 
 
Montaż: 
Jak pokazuje Fig. 40, poniżej: 
Zbiornik gromadzący nasiona (1) jest montowany do osłony turbiny przy pomocy wsporników i jest połączony 
do jednego z otworów wylotowych (2). 
 
Obsługa: 
Zbiornik gromadzący kolektora (1) jest połączony z turbiną, jej zasysaniem. Końcówkę przewodu (3) należy 
umieścić w każdym zbiorniku na nasiona i odsysać je do plastikowego zbiornika gromadzącego przez otwarcie 
obwodu, używając dźwigni zaworu (4). Zamknąć po opróżnieniu zbiorników z nasion. 
 
Uwaga! 
Pusty zbiornik jest uszczelniony za pomocą 2 zatrzasków. Należy opróżnić zbiornik przez ich rozpięcie, 
kiedy napełniony jest do połowy, aby uniknąć zassania nasion do turbiny, szczególnie w przypadku 
lekkich nasion. (Należy również sprawdzić czystość filtru wewnętrznego.) 

 

 

 

LICZNIK HEKTARÓW. 
 

Liczniki standardowe można stosować tylko na 
ramach wyposażonych w przekładnię 
łańcuchową i bloki kół regulowane standardowo 
(Fig. 39). 
Sposób zamontowania licznika z bezpośrednim 
odczytem oraz licznika mechanicznego 
znajduje się na stronie następnej. Licznik z 
odczytem bezpośrednim, przewidziany do ram 
z przekładnią dystansową wbudowaną w blok 
koła napędowego, znajduje się na tej samej 
stronie. 
 
Zapoznać się z dodatkową instrukcją 
załączoną do licznika hektarów w celu 
zaprogramowania urządzenia i dokonywania 
obliczeń. 
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LICZNIK HEKTARÓW I PRĘDKOŚCIOMIERZ. 
 

Montaż czujnika odbywa się według poniższego schematu. Możliwie najbliżej wspornika łożyska przelotowego. 
Uruchomienie: prosimy o zapoznanie się z pełną instrukcją obsługi elektronicznego licznika hektarów. 
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI: 1 naciśnięcie na przycisk: 
MODE > Ui = prędkość jazdy 
MODE > S  = powierzchnia 
MODE > St = powierzchnia całkowita 
Programowanie: na MODE S lub St. 
MODE > S, 1 sekunda na PROG > CI, przyciskami „+” , „ - ” , wprowadzić np. 1,96 m (= Obwód koła)* 
MODE > S, 1 sekunda na PROG > CI, 1 sekunda na PROG > LA 
LA = szerokość robocza, przyciskami „+” , „ - ” wprowadzić szerokość roboczą. 
Przykład: 
4 rzędy co 0,80 m = 3,20 
6 rzędów co 0,75 m = 4,50 
Automatyczny powrót na S po 5 sekundach. 
 

*UWAGA: Nie jest liczony poślizg możliwy na niektórych glebach. 
 

Kod poufny dostępu: patrz załączona ulotka do licznika. 
Wyzerowanie powierzchni („0”): S lub St 3 sekundy na przycisk „RAZ”. 

 

MECHANICZNY LICZNIK HEKTARÓW. 
Montaż jak przedstawiono na schemacie powyżej, jeśli możliwe najbliżej wspornika utrzymującego 
sześciokątny wałek. Dźwignia sterująca nie powinna być przestawiana przez użytkownika, gdyż wstępnie 
została ustawiona fabrycznie. Po zakończonym montażu, obrócić wolno sześciokątny wałek, aby upewnić się 
czy w najwyższym punkcie krzywki jest zachowany luz. 
Obsiana powierzchnia zostanie otrzymana dzieląc cyfrę odczytaną na liczniku przez cyfrę z zamieszczonej 
poniżej tabeli odpowiadającą charakterystyce siewnika. 
Na przykład dla siewnika o 4 rzędach co 80 cm, tablica wskazuje 1595. Jeśli na liczniku odczytano cyfrę 16360, 
to powierzchnia będzie wynosić 16360/1595 = 10,25 ha. 
Uwaga: Nie jest uwzględniany poślizg kół możliwy na niektórych glebach. 
 

 

Rozstaw między rzędami w cm i w calach (inch.) 
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OBSŁUGA I ZALECENIA KONSERWACYJNE PODCZAS URUCHOMIENIA SIEWNIKA 

 
Przed rozpoczęciem siewu należy się upewnić, czy wszystkie śruby i nakrętki zostały odpowiednio 
przykręcone i zablokowane. 
 
Upewnić się, czy wszystkie aparaty rozdzielające nasiona zostały zaopatrzone w odpowiednie tarcze 
wysiewające, zamontowane w odpowiednią stronę, czy zgarniacze zostały poprawnie umieszczone jak wskazano 
na stronie przedstawiającej aparat wysiewający, czy napinacze łańcucha nie są hamowane świeżą farbą. 
Dokładnie sprawdzić, czy siewnik został ustawiony w pionie i w poziomie (zaczep pionowo, belka nośna siewnika 
równolegle do ziemi), czy zapewniony został ruch sekcji, czy podłączono prawidłowo wszystkie przewody. 
Wałek przegubowy nie może pracować pod dużym kątem; na końcu pola zaleca się obniżenie prędkości 
obrotowej napędu W.O.M. do 400 obr./min, gdyż przy tej prędkości nasiona są jeszcze przysysane do tarczy 
wysiewających. Poza takimi manewrami nie należy unosić siewnika z włączoną turbiną. 
Sprawdzić ustawienie w linii kół zębatych przekładni dystansowej i kontrolować je podobnie jak i łańcuchy 
przenoszące napęd z przekładni i z kół. 
 
Nie należy siać podczas deszczu. 
 
 
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA 
 
Prędkość musi zostać dobrana przy wzięciu pod uwagę obsadę wysiewu i stanu przygotowania gleby. 
Duża obsada wysiewu sprawia, że tarcza wysiewająca musi obracać się szybciej, co w przypadkach lekkich 
nasion, trudnych do rozdzielenia, może sprawiać trudności. 
Dla pożądanej obsady wysiewu zaleca się dobranie tarczy wysiewającej z jak największą ilością otworów. 
Gwałtownie przyspieszenie i zrywy podczas siewu negatywnie wpływają na zachowanie głębokości wysiewu i 
odległości między nasionami, zwłaszcza, gdy powierzchnia gleby jest nierówna i pokryta bryłami. 
Zalecana prędkość robocza podczas siewu wynosi 2 – 3 km/h dla dużej obsady (50 – 100 nasion na metr) oraz 
dla maksymalnych obsad przewidzianych dla danej tarczy wysiewającej. Natomiast dla obsad z nasionami 
łatwymi do rozdzielenia i w dobrych warunkach dobrze przygotowanej gleby: 4 – 5 km/h. 
 
 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI 
 
Ciśnienie w ogumieniu:1 bar. 
 
Łożyska i piasty bez widocznego smarownika zostały zaopatrzone w pierścienie lub łożyska samosmarujące: 
nie trzeba ich smarować. 
Smarować przynajmniej raz dziennie łańcuchy przekładni dystansowych, bloków kół i sekcji wysiewających 
(najlepiej używać oleju do łańcuchów, do którego nie przykleja się kurz). 
Naoliwić, ale nie nadmiernie, wałki i napinacze łańcuchów. 
W czasie kampanii siewnej sprawdzać zablokowanie części stanowiących zaczep siewnika, gdyż w przypadku 
odkręcenia się śrub mogą zostać urwane obejmy lub śruby. 
Przeczyścić wnętrze aparatów wysiewających (ściągnąć pokrywę) i sprawdzić otwory tarczy wysiewających czy 
nie są zapchane – przynajmniej 2 razy dziennie, zwłaszcza, jeśli używane są drobne nasiona, trudne w 
wysiewaniu. 
 
Przy okazji mycia siewnika, sprawdzić czy palce i elementy wykonane z brązu, zgarniacze, eżektory są 
elastyczne i poprawnie działają. 
 
W aparatach rozdzielających nigdy nie pozostawiać nasion ani środków mikrogranulowanych, 
zwłaszcza, gdy powietrze jest wilgotne. 
 
Po kampanii siewnej przeprowadzić gruntowne czyszczenie siewnika, zwłaszcza aparatów rozdzielających 
nasiona. Składować w miejscu suchym, na twardym podłożu. 
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GARAŻOWANIE SIEWNIKA 
 
Przed garażowaniem siewnika konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i oczyszczenie siewnika. 
Takie czynności są niezbędne, aby siewnik był zawsze gotowy do pracy i mógł pracować wydajnie oraz by 
zagwarantować mu lepszą i dłuższą eksploatację. 
 
Prace konserwacyjne przed garażowaniem siewnika: 
Przed rozpoczęciem czyszczenia siewnika, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa. 
- Należy opróżnić zbiorniki podsiewacza do nawozów / aplikatora mikrogranulatów Microsem / zbiorniki 
sekcji wysiewających. 
- Nie wolno pozostawiać nawozu w podsiewaczu nawozów. Należy bezwzględnie oczyścić przekładnie 
rozdzielające. 
(Mycie wodą, ale nie pod ciśnieniem. Należy dobrze sprawdzić, czy nie pozostały żadne resztki granulatu. 
Wysuszyć, gdyż urządzenie źle znosi wilgoć). 
- Nie wolno pozostawiać środków mikrogranulowanych w zbiornikach aplikatora Microsem. Należy 
bezwzględnie oczyścić przekładnie rozdzielające. 
(Mycie wodą, ale nie pod ciśnieniem. Należy dobrze sprawdzić, czy nie pozostały żadne resztki granulatu. 
Wysuszyć, gdyż urządzenie źle znosi wilgoć). 
- Nie wolno pozostawiać ziarna w zbiornikach sekcji wysiewających. Należy bezwzględnie oczyścić przekładnie 
rozdzielające za pomocą sprężonego powietrza. 
- Oczyścić podajnik ślimakowy z granulatu. 

 Umieścić warstwę smaru na wszystkich podzespołach mających kontakt z glebą. 

 Przesmarować punkty przegubowe, następnie wykonać nimi parę manewrów, podobnie postąpić z 
sekcjami teleskopowymi, przekładnią napędową, wałkiem odbioru mocy i częściami roboczymi. 

 Konieczne jest przeczyszczenie łańcuchów. Jeśli łańcuchy są zabrudzone, to należy je zdemontować i 
zanurzyć w oleju. 

 Wyczyścić wnętrze bloków kół zdejmując uprzednio ochronne osłony. 

 Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek. W razie konieczności dokręcić. 

 Sprawdzić stan części roboczych. 

 W przypadku uszkodzenia części należy je wymienić na nowe, oryginalne (Ribouleau MONOSEM). 

 Najlepiej zamówić części zamienne na końcu sezonu, wtedy najszybciej będą dostępne. 
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może pociągnąć za sobą przedwczesne zużycie oraz utrudnić 
uruchomienie maszyny podczas kolejnego uruchomienia. 
 
 
Garażowanie, składowanie maszyny: 
 
Przestrzeganie poniższych zaleceń jest konieczne: 

 Siewnik musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie wilgoci, w hangarze. 

 Siewnik musi spoczywać na płaskim, twardym i pewnym podłożu. 

 Przed opuszczeniem siewnika na ziemię należy opuścić stopy podporowe. 

 Operacja odczepiania siewnika od ciągnika musi odbywać się powoli, z zachowaniem ostrożności. 

 Unieruchomić ciągnik, aby uniemożliwić jego poruszanie się. 

 Zabrania się przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas przeprowadzania manewrów. 

 W przypadku składowania siewników na ramie składanej, rama siewnika musi być rozłożona. Natomiast 
w przypadku siewników na ramie teleskopowej, boczne ramiona muszą być zsunięte. 

 Zalecane jest, aby składowane siewniki miały siłowniki w pozycji całkowicie wsuniętego tłoczyska. Jeśli 
nie jest to możliwe, to tłoczyska siłowników należy przesmarować. 

 Odłączyć przewody instalacji hydraulicznej, gdy układ hydrauliczny nie znajduje się już pod ciśnieniem. 

 Pod maszyną należy ułożyć kliny zabezpieczające, aby maszyna nie miała możliwości przemieszczenia 
się. 

 Odłączyć i zdemontować wszystkie urządzenia elektroniczne i przechowywać je w suchym miejscu. 
 
Jeśli powyższe zalecenia nie będą przestrzegane, to istnieje niebezpieczeństwo poważnych okaleczeń ciała lub 
spowodowania wypadków śmiertelnych! 
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ZAKŁÓCENIA W PRACY I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY 
 
Dozowanie nasion zbyt rzadkie (liczne przepusty) 
 
Zgarniacz nasion umieszczony za nisko (nieprawidłowe ustawienie) 
Zgarniacz nasion lub bolce (palce) są zdeformowane lub nie są płaskie. 
Zgarniacz nasion niewłaściwie ustawiony. 
Tarcza wysiewająca zdeformowana lub zużyta. 
Zbyt małe otwory tarczy wysiewającej (niedobrane do wielkości nasion). 
Otwory tarczy siewnej zapchane/zatkane (złe nasiona lub pneumatyczny układ czyszczenia otworów tarczy 
niewłaściwie ustawiony). 
Zbyt duża prędkość robocza. 
Zanieczyszczenie nasion lub niepożądane przedmioty w nasionach. 
Uszkodzony przewód podciśnieniowy. 
Zabrudzenie zgarniacza nasion produktami chemicznymi, produktami do zaprawy nasion. 
Zbieranie się nasion w zbiorniku spowodowane ich zaprawianiem lub zawilgoceniem. 
 
Dozowanie nasion zbyt gęste (nadmiar nasion, wysiew po kilka nasion na otworze tarczy) 
 
Zgarniacz nasion umieszczony za wysoko (nieprawidłowo ustawiony). 
Zgarniacz nasion zużyty. 
Zbyt duże otwory tarczy wysiewającej (niedobrane do wielkości nasion). 
Zgarniacz niewłaściwie ustawiony. 
Niewłaściwa prędkość robocza. 
Niewłaściwa prędkość wałka napędowego (patrz napęd WOM ciągnika). 
Wysypywanie się nasion (uszczelnienie przepuszczające – uszczelka nr kat. 6469.1 jest zużyta lub jej brak). 
Korpus aparatu wysiewającego zużyty. 
 
Nieregularny wysiew (niedobory lub nasiona wysiewane podwójnie, w pakietach) 
 
Niewłaściwa prędkość pracy. 
Zatkane lub zużyte redlice. 
Zakończenie redlicy zdeformowane lub wygięte. 
Wyrzutnik przy spodzie pokrywy brudny lub zużyty. 
Zagarniacze pośrednie zdeformowane. 
Wysypywanie się nasion (uszczelnienie przepuszczające – uszczelka nr kat. 6469.1 jest zużyta lub jej brak). 
Wilgoć wewnątrz aparatów wysiewających (nie wysiewać w wilgotną pogodę). W razie konieczności wysuszyć. 
 
Sporadyczne blokowanie napędu 
 
Połączenia między ruchomymi a nieruchomymi częściami (sprawdzić pierścienie zaciskowe na wałkach 6-
kątnych, bloki kół, napinacz przekładni dystansowej, wycentrowanie (ustawienie w linii łańcuchów), wnętrze 
aparatów rozdzielających nasiona…) 
 
Aplikator MICROSEM – nie utrzymuje dawki 
 
Zanieczyszczenie produktu lub niepożądane przedmioty w produkcie mikrogranulowanym. 
Zwrócić uwagę na zawilgocenie produktu. 
Otwory wylotowe części zsypu są zdeformowane. 
Zatykanie się przewodów, ponieważ są zbyt długie lub wygięte. 
 
 
2 WSKAZÓWKI DOBREGO WYSIEWU: 

 

1. Zawsze dobierać prędkość roboczą dostosowaną do warunków pracy i obsady. 
2. Upewnić się, począwszy od uruchomienia siewnika, czy aparat rozdzielający działa 

prawidłowo, czy zachowana jest głębokość i norma wysiewu. 
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KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

 

Zapraszamy również do skorzystania z katalogu części zamiennych w 

internecie, w języku polskim,  

link: https://www.monosem.com.pl/ > Części zamienne 

lub bezpośrednio: https://service.monosem.com/pol/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monosem.com.pl/
https://service.monosem.com/pol/


 36 

Rama sztywna zawieszana 
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Rama sztywna o dużej szerokości (3) 
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Rama sztywna o dużej szerokości (3) 
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Rama sztywna o dużej szerokości (1) 
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Przekładnia dystansowa wąska dla siewnika MS 

 



 41 

Blok koła siewnika MS prosty 
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Blok koła siewnika MS kombinowany, wzmocniony 
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Blok koła siewnika MS kombinowany 
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Przekładnia dystansowa wąska, tylna, do siewnika MS (1) 
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Przekładnia dystansowa wąska, tylna, do siewnika MS (2) 
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Blok koła z regulacją śrubową 
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Wózek transportowy na ramie o profilu kwadratowym 127 (2) 
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Wózek transportowy na ramie o profilu kwadratowym 127 (3) 
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Wózek transportowy na ramie o profilu kwadratowym 127 (1) 
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Układ zaczepowy ramy dwubelkowej 
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Układ zaczepowy ramy trzybelkowej 
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Znaczniki przejazdów mechaniczne, obsługiwane ręcznie 
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Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie typ A1 
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Znaczniki przejazdów składane hydraulicznie typ H 
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Turbina standardowa STD (1) 
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Turbina standardowa STD (1) 
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Turbina o dużym wydatku GD (1) 
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Turbina o dużym wydatku GD (1) 
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Wyposażenia, doposażenia turbiny do siewników MS 
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Aparat rozdzielający nasiona siewników MS 
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Zbiorniki na nasiona do siewników MS 
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Sekcje wysiewające MS wersje A i C (1) 
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Sekcje wysiewające MS wersje A i C (2) 
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Sekcje wysiewające MS wersje A i C (3)                   Sekcje wysiewające MS wersje A i C (5) 
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Sekcje wysiewające MS wersje A i C (4) 
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Sekcje wysiewające MS wersja A                           Sekcje wysiewające MS wersje A i C (6) 
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Sekcje wysiewające MS wersje A i C (7)                   Sekcje wysiewające MS wersje A i C (8) 
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Redlice wysiewające do sekcji MS w wersji A 
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Redlice wysiewające do sekcji MS w wersji A i C 
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Redlice wysiewające do sekcji MS w wersji C 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (1) 

 



 72 

Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (2) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (3)         Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (5) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (4)     Sekcje wysiewające MS w wersjach B i B2 (6) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (1) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (2) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (3) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (4)   Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (6) 
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Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (5)   Sekcje wysiewające MS w wersjach D i D2 (8) (7) 
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Układ opróżniający dozownik aplikatora do mikrogranulatów Microsem 
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Rurki prowadzące mikrogranulat dolne                   Wspornik Microsem dla ram 5’’ 
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3-poziomowy napęd aplikatora do mikrogranulatów Microsem 
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Podsiewacz do nawozów granulowanych ze zbiornikami z tworzywa sztucznego o poj. 85 i 175 l 
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Zbiornik podsiewacza z tworzywa sztucznego poj. 270 l      Wsporniki zbiorników podsiewacza 
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Aparat dozujący podsiewacza nawozów                Przewody prowadzące nawóz granulowany 
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Wałki łączące i elementy łączące napędu podsiewacza nawozów 
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Napęd podsiewacza nawozów montowanego na ramie jednobelkowej 
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Redlica podsiewająca stopkowa uproszczona do podsiewacza nawozów 
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Liczniki hektarów 
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Spulchniacze śladów 0,60 m i 1 m                        Zęby spulchniające 
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Notatki: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DANGER = NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY: 
Zwrócić uwagę na zalecenia związane z bezpieczeństwem pracy: 

 WOM – przestrzegać zaleceń wg załączonej do niego ulotki/instrukcji obsługi 

 Znaczniki przejazdów i składane ramy – nigdy nie wolno na nich przebywać. 

 Na siewniku nie wolno przebywać ani pracować. 

 Obchodzenie się z niebezpiecznymi środkami chemicznymi: postępować wg wskazówek na 
opakowaniu. 

 Patrz: polecenia związane z konserwacją siewnika. 
 
GWARANCJA: 
Szczegółowe warunki gwarancji znajdą Państwo w Karcie Gwarancyjnej, dołączonej do nabywanego siewnika. 
 
Ani Producent, ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za użycie MASZYNY niezgodne z 
przeznaczeniem ani też za błędne funkcjonowanie SIEWNIKA wynikające z nieprawidłowej obsługi mogącej 
mieć wpływ na jakość wysiewu i późniejsze zbiory, ani też za wypadki w pracy wynikłe z powyższych powodów. 
 
W razie problemów, prosimy kontaktować się z Serwisem Sprzedawcy: 
 
KORBANEK Sp. z o.o. 
Ul. Poznańska 159 
62-080 TARNOWO PODGÓRNE 
POLSKA 
www.korbanek.pl 
mail: info@korbanek.pl  
tel. 61-8-950-300 
 

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach 
bez specjalnego uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa 
produkowanych maszyn.  

Zdjęcia i ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu maszyny. 

 

 

 

http://www.korbanek.pl/
mailto:info@korbanek.pl
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Załącznik do instrukcji obsługi siewników MONOSEM MS 

Ref. 10640114 

 

 

 

 

WĄSKA PRZEKŁADNIA DYSTANSOWA, MONTOWANA Z TYŁU 

Do siewników punktowych MONOSEM MS do wysiewu warzyw 
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Wąska przekładnia dystansowa jest stosowana w przypadku małych rozstawów między rzędami. 

Przekładnia dystansowa składa się ze strefy przeznaczonej do ustawień odległości wysiewu nasion w linii, którą 

ustawia się za pomocą przestawienia kół zębatych. Przekładnia składa się również z dźwigni napinacza i 

wspornika dla wymiennych kół zębatych. 

 

W celu zmiany odległości między wysiewanymi ziarnami, należy przestawić dźwignię napinacza do góry i 

zablokować ją w pozycji za pomocą sworznia. Wymienić koła zębate według zaleceń znajdujących się w tabeli 

na kolejnej stronie. 

 

UWAGA: odległości zamieszczone w tabeli są teoretyczne, podane dla orientacji: odchylenia w zakresie 5 do 

10% mogą występować, w zależności od warunków pracy i gleby. 

 

Przeprowadzić pierwsze uruchomienie a następnie, co jakiś czas sprawdzać obsadę. 

Złe ustawienie w linii kół zębatych podobnie jak zbyt mocne napięcie łańcucha mogą być przyczyną zbyt 

szybkiego zużycia się kół zębatych. 

Do smarowania użyć aerozolu na bazie teflonu FÖRCH PTFE Truck S416. 

 

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złego ustawienia obsady i powstałych z tego szkód, 

odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. 

 

 

 

 

 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji przeprowadzanych na siewnikach 
bez specjalnego uprzedzenia, co związane jest ze stałą troską o wzrost jakości i bezpieczeństwa 
produkowanych maszyn.  

Zdjęcia i ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu maszyny. 
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Tabela możliwych odległości wysiewu nasion w jednej linii 

 

 

Ilość otworów w tarczy na 1 rząd                   Koła zębate 

 

trous = otwory 

 

Do obliczeń wzięto jako bazę obwód koła wynoszący 1,96 m. 

W celu obliczenia odległości między wysiewanymi ziarnami z nowym, innym obwodem koła, 

należy posłużyć się poniższym wzorem.  

 

Przykład:  

                                                 (5,6 cm x ND) 

Odległość między ziarnami = -------------------   

                                                      1,96 m 

 

(gdzie ND = nowy obwód koła). 
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Tabele obsad 

 

Odległości między wysiewanym ziarnem w linii siewu (w cm i w calach) 

 

 

 

Odległości między wysiewanym ziarnem w linii siewu (w cm i w calach) 
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Katalog części zamiennych 

 

Przekładnia dystansowa wąska montowana z tyłu, do siewnika MS (1) 
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Przekładnia dystansowa wąska montowana z tyłu, do siewnika MS (2) 
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APLIKACJA MONOSEM NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE (SMARTFON, TABLET, ITP.) 

 

Aplikację można bezpłatnie pobrać z Internetu: 

 

W celu ułatwienia ustawienia siewników punktowych, MONOSEM proponuje Państwu aplikację, 

którą można bezpłatnie pobrać na smartfona lub na tablet z systemem operacyjnym Android. 

Aplikacja służy do wskazania ustawień przekładni dystansowej 

siewnika w zależności od pożądanej obsady. Po wprowadzeniu 

modelu siewnika i danych go dotyczących (modelu przekładni 

dystansowej, rozstawu między rzędami, liczby otworów tarczy 

wysiewającej), wystarczy wpisać pożądaną obsadę na hektar w 

celu uzyskania informacji o najbardziej dopasowanym 

przełożeniu na przekładni dystansowej. Wszystkie dane mogą 

być zapisane w pamięci dla późniejszego wykorzystania. Po 

przeprowadzeniu kalibracji i uzyskaniu wiedzy o danych 

technicznych siewnika (model siewnika, rodzaj przekładni 

dystansowej, rozstaw między rzędami, liczba otworów tarczy 

wysiewającej) użytkownik wskazuje pożądaną dawkę wysiewu 

(obsadę/ha lub odległość między wysiewanymi w linii ziarnami), 

aby uzyskać najbardziej dobrane przełożenie na przekładni 

dystansowej. Aplikacja proponuje przełożenie odpowiadające 

ściśle wskazanej potrzebie lub przełożenia niższe lub wyższe, 

najbliższe pożądanemu ustawieniu. Wszystkie dane są 

zapisywane w pamięci aplikacji i mogą być wykorzystane w przyszłości, możliwe jest zapisanie 

wielu ustawień. Aplikacja w taki sam sposób proponuje przeprowadzenie ustawień podsiewaczy 

nawozów i aplikatorów Microsem. 

 

Aplikacja, która może być używana przez większość klientów MONOSEM 

Aplikację można pobrać ze strony internetowej Google Apps i App Store. Aplikacja jest dostępna w 

wielu językach (w tym również po polsku). Można ją wykorzystać dla większości nowych lub starych 

siewników punktowych Monosem. 

 

Dzięki tej aplikacji, MONOSEM oferuje znakomite narzędzie, które służy do szybkiego ustawienia 

większości pracujących siewników MONOSEM. 
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« Serwisowy » portal internetowy MONOSEM 
 
MONOSEM stworzył specjalny portal internetowy przeznaczony dla Serwisu. Można w 
nim odnaleźć części zamienne, dokumentację handlową, praktyczne wskazówki oraz 
wiele innych informacji przydatnych zarówno dla rolników jak i sieci handlowej. 
 
Portal internetowy zawsze dostępny  
« Serwisowy » portal internetowy MONOSEM jest 
dostępny z głównej strony 
www.monosem.com.pl, wystarczy kliknąć na 
łącze „Części zamienne” znajdujące się w 
górnej części strony) lub  
użyć adresu: http://service.monosem.com/). 
Obecnie, portal jest dostępny w 6 językach: 
francuskim, angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim, rosyjskim i polskim. Strony można 
wyświetlać na tradycyjnym komputerze oraz na 
urządzeniach przenośnych typu smartfon lub 
tablet. 
 

Portal stworzony, by być przydatnym dla wszystkich 
« Serwisowy » portal internetowy MONOSEM ma na celu przekazanie informacji 
użytecznych i dostosowanej do każdego użytkownika oraz ułatwienie zamawiania części 
zamiennych przez sieć handlową. 
Rolnicy mogą tutaj odnaleźć części zamienne do swoich maszyn, zarówno starszych jak i 
najnowszych. Istnieje również dostęp do technicznych zaleceń (np. dotyczących kontroli 
zużycia tarczy wysiewających, redlic, itp). Sprzedawcy z sieci handlowej, po zalogowaniu, 
uzyskują dostęp do większej ilości informacji dotyczących części zamiennych oraz do informacji 
handlowych MONOSEM. Mogą również sprawdzić cenę oraz dostępność części oraz 
przesłać zamówienie bezpośrednio w portalu. To pozwoli im skuteczniej i szybciej reagować 
na potrzeby swoich klientów. 
 
Portal optymalnie dostosowany do intuicyjnej obsługi 
MONOSEM chciał, aby wyszukanie części zamiennych było proste i szybkie. W tym celu 
możliwe są 3 metody: 
- Wyszukiwanie w katalogu części, 

- Wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego/opisu części, 

- Wyszukiwanie na przekrojach i schematach.  

 
Równolegle z wprowadzeniem nowego portalu internetowego, MONOSEM kontynuuje 
rozwój swojej aplikacji na smarftony « Ustawienia siewnika », która pojawiła się w 2014 
roku. Jest ona dostępna w Google Play oraz w App Store już w 15 językach. 
Dzięki takim narzędziom, MONOSEM potwierdza swoją wolę poszerzania usług i zaleceń 
wśród swoich klientów.. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wrzesień 2020 

Zapraszamy do odwiedzenia 
« Serwisowego » portalu MONOSEM 

 Wystarczy zeskanować kod QR 
obok : 

http://www.monosem.com.pl/
http://service.monosem.com/
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