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Wskazówki dla użytkownika 

Wstęp 

Poniższa instrukcja obsługi, oprócz wyczerpującego opisu technicznego, zawiera ogólne i specyficzne 
objaśnienia odnośnie działania i właściwej obsługi oraz wskazówki do usuwania usterek i awarii. 
Przed pierwszym użyciem maszyny proszę zatem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę 
przestrzegać wskazówek dotyczących właściwej pielęgnacji i konserwacji maszyny, aby utrzymywać 
ją w stałej  gotowości do pracy i aby zapewnić jej długotrwałą żywotność. Proszę przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi. 
Zmiany konstrukcyjne maszyny, które nie są wyraźnie wymienione lub dopuszczone w tej instrukcji 
obsługi, wolno przeprowadzać tylko za pisemną zgodą firmy Bergmann. 
Zastrzegamy sobie możliwość zmian, ponieważ nasze produkty są stale rozwijane, aby odpowiadać 
najnowszym technicznym standardom.   
 

W przypadku późniejszego przekazania maszyny kolejny użytkownik musi również 
otrzymać tę instrukcję obsługi i musi zostać odpowiednio przeszkolony. 

 
 
 

Dane maszyny  

 
 
Typ pojazdu: GTW 21 
 
 GTW 25 
 
 
 
Nr identyfikacyjny pojazdu: ______________________________ 
 
Data dostawy:  ______________________________ 
 
 
 
 
  

Ważne! 
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Szanowny kliencie! 

Dokonałeś dobrego wyboru. Dziękujemy za okazane nam zaufanie poprzez zakupienie maszyny  
Bergmann. Jako producent maszyn rolniczych oferujemy bardzo wydajne i wysokiej jakości maszyny 
wraz z odpowiednim serwisem. 

Odpowiedzialność za produkt, obowiązek informowania  

Obowiązek odpowiedzialności za produkt zobowiązuje producenta i dostawcę podczas sprzedaży 
urządzeń do przekazania klientowi instrukcji obsługi oraz do udzielenia mu instruktażu ze wskazaniem 
na zasady obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji.  
Jako dowód na odpowiednie przekazanie maszyny i instrukcji obsługi służy stosowne potwierdzenie.  
Poniżej znajduje się oświadczenie o przekazaniu, które po odbiorze maszyny należy wypełnić i 
odesłać do firmy Bergmann. 
 
Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt każdy rolnik jest przedsiębiorcą. 
Szkoda materialna w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za produkt to szkoda powstała z winy 
maszyny, ale nie w maszynie. W ramach odpowiedzialności przewidziano udział własny (500,- Euro). 
Szkody materialne przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za produkt nie są 
objęte odpowiedzialnością. 
 

Uwaga! 

W przypadku późniejszego przekazania maszyny kolejny użytkownik musi również otrzymać tę 
instrukcję obsługi i musi zostać odpowiednio przeszkolony ze wskazaniem na odpowiednie przepisy. 
 

Uwaga! 

Zwracamy uwagę, że roszczenia gwarancyjne przysługują jedynie po odesłaniu do firmy Bergmann 
wypełnionego i podpisanego oświadczenia o przekazaniu. 
  

 
Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mamy prawo do przetwarzania danych osobowych otrzymanych w 
ramach wzajemnych stosunków gospodarczych. 



Wskazówki dla użytkownika 
   

   
Status: 01.2009 - 7 - 

 
 
 
  



Wskazówki dla użytkownika 
   

   
Status: 01.2009 - 8 - 

Przekazanie produktu - instrukcja 

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z odpowiedzialności za produkt należy sprawdzić podane 
poniżej punkty. 
 

X  Proszę zaznaczyć odpowiednie pole. 

 

  Maszyna sprawdzona zgodnie z dowodem dostawy.  Usunięto wszystkie elementy 
dołączone na czas transportu. Są wszystkie osłony i zabezpieczenia, wał napędowy i 
urządzenia obsługowe. 

  
  

   
  Obsługa, uruchomienie i konserwacja maszyny omówione i objaśnione z klientem  

  na podstawie instrukcji obsługi. 

   
  Sprawdzono ciśnienia powietrza w oponach. 

   
  Sprawdzono dokręcenie nakrętek kół. 

   
  Wskazano na właściwą prędkość obrotową wału odbioru mocy. 

   
  Zaprezentowano i objaśniono funkcje mechaniczne. 

   
  Wykonano połączenie elektryczne z ciągnikiem i sprawdzono poprawność przyłącza. 

  Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi! 

   
  Wykonano połączenie mechaniczne z ciągnikiem. 

   
  Wał napędowy o właściwej długości. 

   
  Sprawdzono i objaśniono działanie instalacji elektrycznej.  

   
  Wykonano połączenie hydrauliczne z ciągnikiem i sprawdzono poprawność przyłącza 

   

   
  Zaprezentowano i objaśniono funkcje hydrauliczne. 

   
  Sprawdzono działanie hamulca postojowego i roboczego. 

   
  Przeprowadzono bieg próbny i nie stwierdzono usterek.   

   
  Objaśnienie działania podczas biegu próbnego. 

   
  Przekazano informację o wybranym lub dodatkowym wyposażeniu. 

   
  Przekazano wskazówkę o bezwzględnym przeczytaniu instrukcji obsługi. 

 
Jako dowód należytego przekazania maszyny i instrukcji obsługi załączone oświadczenie o 
przekazaniu musi być podpisane i odesłane do firmy Bergmann. 
 

 
 
  

Ludwig Bergmann GmbH 
Maschinenfabrik 

Hauptstrasse 66, 49424 Goldenstedt / Germany 
Tel. +49 (0) 0444/2008-0   Faks +49 (0) 

04444/2008-88 
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Wskazówki ogólne 

Przed uruchomieniem przeczytać gruntownie instrukcję obsługi, zwracając uwagę na wskazówki 
bezpieczeństwa! 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Przyczepa przeładowcza jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w rolnictwie (użytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem). Jest ona przewidziana i dostosowana do transportu i przeładunku zboża, 
kukurydzy i sypkich nawozów mineralnych. Każde inne użycie uważane jest za użycie niezgodne z 
przeznaczaniem. Za wynikające w takim przypadku szkody producent nie odpowiada; ryzyko ponosi 
wówczas wyłącznie użytkownik.     
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie określonych przez 
producenta warunków eksploatacji, konserwacji i utrzymania oraz stosowanie wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych.  
Przyczepę przeładowczą wolno używać, konserwować i uruchamiać tylko tym osobom, które się z nią 
zaznajomiły i które poinformowano o zagrożeniach.   
Przyczepa przeładowcza jest zaprojektowana do stosowania w temperaturach typowych w Europie 
Środkowej. Należy uważać, aby w temperaturach poniżej zera nie przymarzł ślimak podajnika 
poziomego. Może to spowodować poważne uszkodzenia.  
Należy przestrzegać stosownych przepisów BHP oraz pozostałych ogólnie uznanych zasad 
bezpieczeństwa technicznego i ruchu drogowego. 
Samowolne zmiany maszyny wykluczają odpowiedzialność producenta za powstałe wskutek tego 
szkody. 

Znak CE 

Znak CE umieszczany przed producenta potwierdza zgodność maszyny z postanowieniami 
wytycznych maszynowych. 
 

Deklaracja zgodności WE 

Poprzez podpisanie deklaracji zgodności producent oświadcza, że wprowadzona na rynek maszyna 
odpowiada wszystkim stosownym, podstawowym przepisom BHP. 

Wskazówki do bezpieczeństwa pracy 

Miejsca dotyczące Twojego bezpieczeństwa oznaczyliśmy w tej instrukcji tym 
znakiem. Proszę przekazać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa dalszym 
użytkownikom. 

 
Informacje szczególnie przydatne dla użytkownika. 

Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu na podwoziu 
pojazdu. Bezpośrednio nad nią wybity jest numer 
identyfikacyjny pojazdu. Zapytania lub wnioski 
gwarancyjne nie mogą być rozpatrywane bez podania 
numeru identyfikacyjnego pojazdu. 

 Hersteller = Producent 

 Typ = Typ 

 zul. Gesamtgew. Kg = Dopuszczalny ciężar całkowity w kg 

 Leergew. Kg = Masa własna w kg 

 zul. Achslast vorn kg = Dopuszczalne obciążenie osi z przodu w kg 

 zul. Achslast hinten kg = Dopuszczalne obciążenie osi z tyłu w kg 

 Fz.- Ident. Nr.  = Nr identyfikacyjny pojazdu  

 Baujahr = Rok produkcji  

 Antriebsdrehzahl min-1 = Moment obrotowy napędu min-1 

 zul. Hydr. Druck bar  = Dopuszczalne ciśnienie hydrauliczne w bar 

 zul. Höchstgeschw. km/h = Dopuszczalna prędkość maksymalna w km/h 

  

Ważne! 
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Producent 

Ludwig Bergmann GmbH 
Hauptstraße 64 - 66 
49424 Goldenstedt / Germany 
 

Dane techniczne 

 GTW 21 GTW 25 

Wersja  Przyczepa 1-osiowa Tandem 

Maks. pojemność m³ 21 21 

Dopuszczalna prędkość jazdy w zależności od 
wyposażenia * 

 Szosa Pole Szosa Pole 

km/h bis 25 - 40 bis 10 bis 25 - 40 bis 10 

Ciężary 

Dop. ciężar całkowity* 
Zaczep górny kg 12000 21000 20000 21000 

Zaczep dolny kg 13000 22000 21000 22000 

Dopuszczalne obciążenie osi kg 10000 18000 18000 18000 

Dopuszczalne obciążenie 
zaczepu  

Zaczep górny kg 2000 3000 2000 3000 

Zaczep dolny kg 3000 4000 3000 4000 

Ciężar własny* ok. kg 4960 4960 5630 5630 

Ciężar użytkowy** 
 

Zaczep górny ok. kg 7040 16040 14370 15370 

Zaczep dolny ok. kg 8040 17040 15370 16370 

Wymiary zbiornika 

Długość mm 4800 

Szerokość  mm 2550 

Wymiary pojazdu 

Długość całkowita  ok. mm 7900 

Szerokość (przy oponach seryjnych)* ok. mm 2975 2650 

Wysokość (przy oponach seryjnych)* ok. mm 3620 3740 

Wysokość przeładunkowa (przy oponach 
seryjnych)* 

ok. mm 3150 3240 

Wysokość - ślimak przenośnikowy rozłożony (przy 
oponach seryjnych) 

ok. mm 5800 5800 

Podwozie 

Opony min. / maks.  30,5 R 32 550/60-22.5 / 24R22.5 

Opony seryjne   30,5 R 32 550/60-22.5 

Rozstaw kół mm 2100 

Hamulec   
2-przewodowa ciśnieniowa instalacja hamulcowa o ciśnieniu 

roboczym 7,3bar 

Zasilanie 

Zapotrzebowanie na moc ciągnika  PS  

Maks. dopuszcz. hydr. ciśnienie robocze bar 210 

Maks. przepustowość oleju  l/min 25 

Wał odbioru mocy min
-1
 

1000 
obroty prawostronne 

Zasilanie w napięcie   Gniazdo 2-biegunowe 12V prąd stały 

Instalacja oświetleniowa:  Gniazdo 7-biegunowe 12V prąd stały 

Ciągły poziom ciśnienia akustycznego dB(A) < 70 

 

* Patrz karta pojazdu (w zależności od wyposażenia maszyny) 

** W zależności od wyposażenia maszyny 

Dane techniczne, ciężary i ilustracje nie są wiążące dla dostawy. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.  

 
  



Wskazówki dla użytkownika 
   

   
Status: 01.2009 - 11 - 

Wskazówki bezpieczeństwa  

Symbole ostrzegawcze służą bezpieczeństwu wszystkich osób pracujących na pojeździe! Tabliczki 
informacyjne oznaczają specyficzne właściwości maszyny, które muszą być zachowane, aby maszyna 
działała bez zarzutu. Poniżej przedstawiono symbole ostrzegawcze wraz z objaśnieniem.  

 Przestrzegać bardzo dokładnie symboli ostrzegawczych!  

 Przekazywać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa dalszym użytkownikom!   

 Uzupełniać lub wymieniać brakujące lub uszkodzone symbole ostrzegawcze i tabliczki 
informacyjne (nr katalogowy znajdujący się na symbolach lub we wskazówkach lub też na liście 
części zamiennych).  

Znaczenie wskazówek bezpieczeństwa 

 
 

B06 0538 
Prędkość obrotowa wału 
napędowego maks. 1000 min-1. 
 
 
 
 
 
 
 

B06 0539 
Dociągnąć po pierwszych 
godzinach pracy nakrętki kół (oraz 
wszystkie inne połączenia 
śrubowe). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B06 0541 
Przed uruchomieniem przeczytać gruntownie 
instrukcję obsługi, zwracając uwagę na 
wskazówki bezpieczeństwa!   
 

B06 0543 
Dotykać części maszyny dopiero 
wtedy, gdy zostaną one 
całkowicie unieruchomione! 
Przed pracami przy 
obracających się częściach 
wyłączyć wał odbioru mocy, 
wyłączyć silnik i wyciągnąć 
kluczyk!  
 

 
B06 0544 
Nigdy nie wchodzić na 
platformę załadunkową, jeżeli 
jest włączony napęd i pracuje 
silnik! 
Przebywanie w komorze 
ładunkowej jest zabronione, gdy 
pracuje napęd!  
 
 
B06 0545 
Jazda na powierzchni stopni lub 
platformach jest niedozwolona! 
 
 
 
 
 
 
B06 0546 
Przed odłączeniem od ciągnika 
pojazd należy unieruchomić za 
pomocą klocków! 
 
 
 
 
 
 
B06 0547 
Zakazuje się transportu i 
zabierania osób, jeżeli nie ma 
odpowiednich miejsc do 
siedzenia. 
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B06 0548 
Ostrożnie – płyny pod wysokim 
ciśnieniem. Patrz wskazówki w 
podręczniku technicznym! 
 
 
 
 
 
B06 0549 
Przed rozpoczęciem prac 
konserwacyjno – naprawczych 
wyłączyć silnik i wyciągnąć 
kluczyk. 
 
 
 
 
B06 0609 
Nie wkładać nigdy rąk w obszar 
zagrożenia zmiażdżeniem, jeżeli 
poruszają się w nim lub mogą 
poruszyć jakieś części.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B06-0714 
Uwaga! 
Ślimak podajnika podłączać tylko przy 
wyłączonym napędzie!  
 

B06-0722 
Przejazd po drogach 
publicznych tylko ze złożonym 
ślimakiem przenośnikowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B06-0917 
Ślimak przenośnikowy po 
rozłożeniu ma wysokość 5,80 m. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B06-0726 
Podczas odstawiania w otwartej przestrzeni 
należy otworzyć obydwa otwory odpływu wody 
i zabezpieczyć śruby na pierścieniu. Przed 
uruchomieniem pojazdu otwory należy 
ponownie zamknąć. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B06-0739 
Przyrząd sterowniczy sprzęgła ślimaka 
podajnika w normalnym stanie pracy (sprzęgło 
włączone) musi być ustawiony w „pozycji 
pływającej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B06-0769 
Hydraulika – funkcje 5 
 

Funkcje                         Przyczepa  
Ślimak przeładunku       Czerwony 
Zaczep 
ślimak podajnika            Zielony  
Przykrycie podajnika      Żółty 
Zasuwa opróżniania       Niebieski  
Przedłużenie rury           Czarny  
wylotowej 
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Przepisy BHP 

Zasady ogólne 

 Przed każdym uruchomieniem pojazdu sprawdzić jego zdolność do uczestnictwa w ruchu 
drogowym oraz sprawność techniczną! 

 Oprócz wskazówek w tej instrukcji obsługi należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów 
BHP.  

 Podczas przejazdu po drogach publicznych przestrzegać przepisów ruchu drogowego!   

 Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami obsługi oraz ich 
działaniem. Podczas samej pracy jest już na to za późno!   

 Przed każdym uruchomieniem pojazdu sprawdzić, czy w najbliższym obszarze nie znajdują się 
jakieś osoby (szczególnie dzieci!). Zapewnić sobie wystarczającą widoczność, np. podczas jazdy 
wstecz (ewentualnie korzystać z pomocy innych osób)!  

 Odzież obsługującego powinna ciasno przylegać. Nie nosić luźnej odzieży!   

 Utrzymywać maszynę w czystości, aby uniknąć zagrożenia pożarowego.  

 Zakazuje się transportu i zabierania osób, jeżeli nie ma odpowiednich miejsc do 
siedzenia!  

 
 
 
 
 
 
 

 Jeżeli konieczne jest przebywanie na pojeździe, to należy zachować szczególną 
ostrożność! Na maszynę można wchodzić tylko wtedy, gdy wyłączony jest napęd 
ślimaka i silnik oraz wyciągnięty jest kluczyk.  

 
 
 
 
 
 

 Sprawdzać systematycznie zużycie osłon i ewentualnie wymieniać je. 

 Nie dopuszczać do maszyny osób nieupoważnionych.  

 Uruchamiać pojazd jedynie wtedy, gdy założone są wszystkie osłony i są one w pozycji ochronnej.   

 Z rozłożonym ślimakiem przenośnikowym maszyna osiąga maks. wysokość 5800 mm (w 
zależności od wersji). Nie przekraczać odległości bezpieczeństwa od napowietrznych przewodów 
prądowych lub w przepustach z ograniczeniem od góry. 

 Podczas pracy pojazdu poziom ciśnienia akustycznego, zmierzony w odległości 1 m od maszyny, 
nie przekracza 70dB(A), jeżeli przyczepa była napędzana silnikiem elektrycznym poprzez wał 
napędowy. 

Jazda 

 Podłączyć przepisowo przyczepę i urządzenia. Ciężar urządzeń, przyczepy i ładunku ma wpływ na 
sposób jazdy, zdolność do manewrowania i hamowania. Należy więc zapewnić wystarczającą 
zdolność do manewrowania i hamowania! 

 Nie przekraczać dozwolonego obciążenia osi i ciężarów całkowitych! 

 Systematycznie kontrolować ciśnienie powietrza! Nie przekraczać wartości przepisowego ciśnienia 
powietrza! 

 Podczas pracy pojazdu ciągły poziom dźwięku nie jest większy, niż 70 dB(A). 

 Pojazd można stosować poprzecznie do wzniesienia o maks. pochyleniu 10°. Przy wyższym kącie 
istnieje ryzyko przewrócenia się pojazdu!   
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Przepisy ruchu drogowego 

W Niemczech (lub odpowiednio innych w danym kraju) należy przestrzegać następujących przepisów 
ruchu drogowego: 

 Do przejazdu po drogach publicznych wymagany jest dowód rejestracyjny.   

 Przyczepy do 25 km/h stosowane w rolnictwie i leśnictwie nie wymagają dowodu rejestracyjnego. 

 Przyczepy powyżej 25 km/h stosowane w rolnictwie i leśnictwie wymagają dowodu rejestracyjnego 
(nr rejestracyjny i ubezpieczenie OC). 

 Pojazdy do działalności zarobkowej (do i powyżej 25 km/h) wymagają dowodu rejestracyjnego.  

 
 
 

Podłączenie do ciągnika, załadunek, transport 

 Podłączać przyczepę do ciągnika tylko za pomocą przepisowych urządzeń!  

 Zachować szczególną ostrożność podczas zakładania zaczepu!   

 Przed zdjęciem zaczepu unieruchomić przyczepę (hamulec ręczny, klocki pod 
koła)! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Uruchamiać pojazd jedynie wtedy, gdy założone są wszystkie osłony i są one w pozycji ochronnej!   

 Ryzyko przewrócenia przy nierównomiernym załadunku, szczególnie po zdjęciu zaczepu. 
Wystarczające obciążenie pionowe! Minimalne obciążenie pionowe po zdjęciu zaczepu 200 kg. 

 Przy częściowym załadunku pojazdu zdolność manewrowania ciągnikiem może być ograniczona. 
Zachować w takim przypadku szczególną ostrożność. 

 Po założeniu zaczepu uwzględnić odciążenie przedniej osi ciągnika i ograniczenie zdolności 
manewrowania wskutek obciążenie pionowego. 

 Nie dokonywać gwałtownych skrętów podczas jazdy w terenie górzystym oraz unikać jazdy 
poprzecznie do wzniesienia. Dopasować prędkość jazdy do warunków – ryzyko przewrócenia!   

 Nie przebywać w obszarze zginania dyszla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pojazd wolno odstawiać dopiero po rozładunku na powierzchni o maks. nachyleniu 10°. Po 
odstawieniu zaciągnąć hamulec ręczny i podłożyć klocki pod koła.   
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Wał odbioru mocy 

 Podłączenie i odłączenie wału napędowego tylko po wyłączeniu silnika i wyjęciu 
kluczyka!  

 
 
 
 
 
 
 

 Nigdy nie włączać wału napędowego przy wyłączonym silniku. 

 Podczas prac przy wale odbioru mocy nie mogą znajdować się żadne osoby w 
obszarze obracającego się wału odbioru mocy lub wału napędowego!   

 
 
 
 
 
 
 

 Osłony wału napędowego oraz wału odbioru mocy muszą być zamocowane i muszą znajdować się 
w należytym stanie technicznym!  

 Po wyłączeniu wału odbioru mocy napędzany agregat może jeszcze przez chwilę 
obracać się wskutek swojej bezwładności. W tym czasie nie zbliżać się do maszyny i 
nie pracować na niej do momentu ustania ruchu urządzenia! 

 
 
 
 
 
 

 Sprzęgła biegu jałowego i sprzęgła przeciążeniowe należy montować od strony przyczepy. Montaż 
od strony ciągnika dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy sprzęgło jest przykryte osłoną na ciągniku.  
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Instalacja hydrauliczna 

 Instalacja hydrauliczna jest pod wysokim ciśnieniem! 

 Podczas podłączania siłowników i silników hydraulicznych podłączyć przepisowo węże 
hydrauliczne! 

 Podczas podłączania węży hydraulicznych do instalacji hydraulicznej ciągnika zniwelować 
ciśnienie w instalacji hydraulicznej ciągnika i przyczepy! 

 Przy funkcyjnych połączeniach hydraulicznych pomiędzy ciągnikiem i przyczepą należy oznaczyć 
przyłącza sprzęgła, aby zapobiec błędom podczas obsługi! Pomylenie przyłączy powoduje 
odwrotną funkcję (np. unoszenie / opuszczanie) – ryzyko wypadku! 

 Kontrolować systematycznie węże hydrauliczne i wymieniać w razie uszkodzenia! Materiał węży 
hydraulicznych podlega starzeniu się. Z czasem kruszeje i nie spełnia już wymogów. Dlatego węże 
hydrauliczne muszą być wymieniane najpóźniej 4 lata po dostawie maszyny i następnie co kolejne   
4 lata. Data produkcji węża wyciśnięta jest na armaturze (0404 = kwiecień 2004). Poza tym podany 
jest dopuszczalne ciśnienie robocze. Wymienne węże hydrauliczne muszą odpowiadać wymogom 
technicznym producenta urządzenia!  

 Podczas szukania nieszczelności stosować odpowiednie środki ochronne - ryzyko odniesienia 
obrażeń cielesnych!  

 Płyny wydostające się pod wysokim ciśnieniem (olej hydrauliczny) mogą  
przeniknąć przez skórę i spowodować ciężkie obrażenia cielesne! 
W takim przypadku natychmiast wezwać lekarza! Ryzyko infekcji!  

 
 
 
 
 
 

 Przed rozpoczęciem prac przy instalacji hydraulicznej obniżyć urządzenia / agregaty, zniwelować 
ciśnienie i wyłączyć silnik!  

 Naprawy instalacji hydraulicznej mogą wykonywać tylko odpowiednio wyszkoleni fachowcy!   

 Można stosować tylko mineralny olej hydrauliczny ISO VG 46 lub jego odpowiednik. Z przyczyn 
technicznych nie wolno stosować oleju biodegradowalnego. 

 Olej hydrauliczny nie może przedostać się do gleby. Zużyty olej usuwać zgodnie z przepisami. 
Chronić przed dostępem dzieci. 
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Hamulce i opony 

 Przed każdą jazdą sprawdzić działanie hamulców! 

 Układy hamulcowe należy systematycznie gruntownie kontrolować!  

 Prace regulacyjne i naprawcze instalacji hamulcowej mogą wykonywać tylko specjalistyczne 
warsztaty!  

 Podczas prac przy oponach bezpiecznie odstawić i unieruchomić przyczepę (klocki pod koła)! 

 W przypadku uszkodzenia opon unosić pojazd tylko w stanie bez ładunku. Celem wymiany opony 
ustawić podnośnik pod odpowiednią osią. Unieść przyczepę i wymienić koło (koniecznie 
zabezpieczyć przyczepę przed przemieszczeniem się). Montaż opon i kół wymaga odpowiednich 
umiejętności i narzędzi!  

 Naprawy opon i kół mogą wykonywać tylko specjaliści przy użyciu odpowiednich narzędzi!  

 Kontrolować systematycznie ciśnienie w oponach! Przestrzegać wartości wymaganego ciśnienia! 

 Dociągnąć nakrętki kół po pierwszych godzinach pracy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konserwacja 

 Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące oraz usuwanie usterek 
zasadniczo wolno wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie i unieruchomionym 
silniku! Wyciągnąć kluczyk w ciągniku. 

 
 
 
 
 
 

 Kontrolować systematycznie dociągnięcie nakrętek i śrub. 

 Podczas prac konserwacyjnych przy uniesionym urządzeniu / agregacie stosować zawsze 
odpowiednie zabezpieczenie w formie elementów podpierających. 

 Do wymiany narzędzi roboczych stosować odpowiednie narzędzia i rękawice. 

 Płyny wydostające się pod wysokim ciśnieniem (olej hydrauliczny) mogą przeniknąć przez skórę i 
spowodować ciężkie obrażenia cielesne! W takim przypadku natychmiast wezwać lekarza! Ryzyko 
infekcji! 

 Oleje, smary i filtry usuwać zgodnie z przepisami! 

 Montaż opon i kół wymaga odpowiednich umiejętności i narzędzi. 

 Dociągnąć nakrętki kół po kilku godzinach pracy. 

 Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej zawsze odcinać dopływ prądu!   

 Osłony podlegają systematycznej kontroli i wymianie. 

 Części zamienne muszą odpowiadać wymogom technicznym określonym przez producenta 
urządzenia i podanym np. na oryginalnych częściach zamiennych! 

 Podczas wykonywania elektrycznych prac spawalniczych na zamontowanych urządzeniach 
odłączyć kabel na generatorze i akumulatorze.   
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Ważne wskazówki do eksploatacji pojazdu 

 Długość wału napędowego musi być dopasowana do danego ciągnika! Przestrzegać wskazówek 
konserwacyjno – montażowych odnośnie wału napędowego Walterscheid – maks. 
1000 obr./min  

 Przed rozpoczęciem jazdy podnieść i zablokować stopkę wsporczą! 

 Podczas załadunku nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru całkowitego! 

 Maszynę należy systematycznie gruntownie smarować! – patrz strzałka w miejscu smarowania! 
Przestrzegać [Planu smarowania] 

 Dociągnąć nakrętki kół po kilku godzinach pracy! 

 Również po pierwszych godzinach pracy skontrolować mocowania wszystkich ważnych połączeń 
śrubowych! 

 Kontrolować systematycznie łańcuchy napędowe, w razie potrzeby zwiększyć naprężenie (nie 
naprężać zbyt mocno!). 

 Przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w działalności rolniczej! 

 Podczas pracy pojazdu nikt nie może znajdować się w strefie niebezpiecznej.  

 Podczas prac przy pomocy pojazdu i przy pojeździe należy stosować ewentualnie osobiste 
wyposażenie ochronne (np. rękawice ochronne)!    

 Podczas jazdy nikt nie może wchodzić na maszynę! 

 
 

Ryzyka resztkowe 

 Istnieje ryzyko zmiażdżenia podczas podnoszenia i opuszczania stopki wsporczej. 

 Oprócz tego istnieje ryzyko zmiażdżenia podczas zamykania osłon. 

 Podczas jazdy na nierównym podłożu istnieje ryzyko zmiażdżenia wskutek zmniejszenia się wolnej 
przestrzeni pomiędzy oponami a podwoziem. 

 Istnieje ryzyko zmiażdżenia podczas składania i rozkładania ślimaka przenośnikowego. 

 
 

Wskazówki bezpieczeństwa  

Późniejsza instalacja urządzeń i/lub komponentów elektrycznych i elektronicznych 
 
Maszyna wyposażona jest w komponenty i podzespoły elektroniczne, na których działanie może mieć 
wpływ promieniowanie elektromagnetyczne innych urządzeń. Takie wpływy mogą prowadzić do 
zagrożeń osób, jeżeli nie będą przestrzegane poniższe wskazówki bezpieczeństwa. 
 
W przypadku późniejszej instalacji urządzeń i/lub komponentów elektrycznych i elektronicznych 
podłączanych do instalacji elektrycznej maszyny użytkownik musi sprawdzić na własną 
odpowiedzialność, czy nie spowoduje to usterek w elektronice pojazdu lub innych komponentach. 
Instalowane później podzespoły elektryczne i elektroniczne muszą odpowiadać obowiązującej 
każdorazowo wersji Dyrektywy 89/336/WE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
muszą posiadać oznaczenie CE. 
Przy nowej instalacji elektrycznej uwzględnić maks. dopuszczalny pobór energii elektrycznej i 
wskazówki montażowe producenta maszyny. 
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Uruchomienie i funkcjonowanie 

Po dostawie 

Po dostawie należy usunąć z maszyny wszystkie zabezpieczenia transportowe.  

Podczepienie do ciągnika 

Podczas sprzęgania i rozprzęgania pojazdu do ciągnika istnieje ryzyko odniesienia 
obrażeń! Dlatego podczas czynności sprzęgania, jeżeli pojazd nie jest unieruchomiony 
za pomocą klocka lub hamulca ręcznego, nie ustawiać się nigdy pomiędzy ciągnikiem i 
przyczepą lub za przyczepą.  
Podczepić przyczepę w przeznaczonych do tego punktach na ciągniku. Sprzężenie 
przyczepy wykonuje się za pomocą ucha dyszla zamocowanego z przodu podwozia. W 
zależności od wersji urządzenia pociągowego przyczepę można podczepiać na 
zaczepie górnym lub dolnym.  
Konieczne jest, aby zarejestrowany był hak zaczepu ciągnika do zamocowania ucha 

dyszla zamontowanego na przyczepie. Dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe haka zaczepu 
musi odpowiadać przynajmniej maksymalnemu obciążeniu pionowemu ucha dyszla przyczepy.  Hak 
zaczepu ciągnika powinien być tak ustawiony, aby przyczepa była w pozycji równoległej do poziomu 
powierzchni podparcia.   
Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić podłączenie oraz sprawność działania układu 
hamulcowego i oświetlenia. 
 

Chronić przed dostępem dzieci! 
 
 

Podczepianie przyczepy  

 Tak ustawić hak zaczepu ciągnika, aby było wystarczająco wolnej przestrzeni dla wału 
napędowego. 

 Podjechać ciągnikiem do przyczepy i następnie, obracając korbą na stopce wsporczej ustawić 
ucho dyszla przyczepy na wysokości dopasowanej do haka zaczepu.   

 Podjechać ciągnikiem do przyczepy na tyle, aż zostanie bezpiecznie zablokowany sworzeń 
zaczepu. 

 Korbą na stopce wsporczej obrócić stopkę całkowicie do góry i następnie wsunąć całkowicie rurę 
teleskopową. W tym celu wyjąć sworzeń i następnie włożyć ponownie przez otwór i zabezpieczyć 
za pomocą zawleczki sprężynowej.  

 Połączyć z ciągnikiem wał napędowy, instalację hydrauliczną, pulpit obsługowy, instalację 
hamulcową i instalację oświetleniową. 

 Poluzować hamulec ręczny i umieścić i zabezpieczyć kliny w przewidzianych do tego uchwytach. 

 Przez rozpoczęciem jazdy sprawdzić skuteczność działania hamulców. W przypadku 
nieprawidłowego działania instalacji hamulcowej natychmiast zatrzymać pojazd i usunąć usterkę.  

 

Odstawianie przyczepy  

 Odstawić i unieruchomić (hamulec ręczny, klocki pod koła) przyczepę na równym i stabilnym 
podłożu. 

 Odłączyć od ciągnika wał napędowy, instalację hydrauliczną, pulpit obsługowy, instalację 
hamulcową i instalację oświetleniową. 

 Wyjąć sworzeń ze stopki wsporczej i obniżyć rurę teleskopową z  płytą podporową na tyle, aby  
można było włożyć i zabezpieczyć sworzeń w najniższym otworze. Obracając korbą unieść 
przyczepę.  

 Rozczepić przyczepę. 

 
Nie wolno nigdy odstawiać na podporach załadowanej przyczepy! 
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Mechaniczna stopka wsporcza   

Przyczepa jest wyposażona seryjnie w mechaniczną stopkę wsporczą. Do ustawienia z grubsza 
posiada ona rurę wewnętrzną z 3-stopniową regulacją. Za pomocą korby na stopce wsporczej ucho 
dyszla ustawia się na żądanej wysokości do odstawienia. Celem lepszego przeniesienia siły stopka 
wsporcza posiada dodatkowo przekładnię redukcyjną. Po przełożeniu korby na znajdujący się z boku 
trzpień do korby ucho dyszla można łatwiej unieść i dopasować do warunków.   
 

Szybkie przestawienie – użycie dużej siły 

 
 
 
 
 
 
 
 

Powolne przestawienie – użycie małej siły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przyczepę można odstawiać tylko w stanie niezaładowanym.  

 Nachylenie powierzchni odstawczej nie może być większe, niż  10°. 

 Podczas odstawiania przyczepę należy unieruchomić za pomocą hamulca ręcznego i klocków pod 
koła. 

Wał napędowy 

 Wał napędowy podłączać tylko przy unieruchomionym 
silniku i wale odbioru mocy oraz po wyjęciu kluczyka ze 
stacyjki! 

 Nie włączać nigdy wału odbioru mocy przy włączonym 
silniku! 

 Przed włączeniem wału odbioru mocy sprawdzić, czy w 
obszarze pojazdu nie znajdują się jakieś osoby!  

 Przed włączeniem wału odbioru mocy sprawdzić, czy 
wybrany wał odbioru mocy ciągnika zgodny jest z 

dopuszczalną prędkością obrotową agregatów.  

 Podczas prac przy wale odbioru mocy nie mogą znajdować się żadne osoby w obszarze 
obracającego się wału odbioru mocy lub wału napędowego! 

 Po wyłączeniu wału odbioru mocy napędzany agregat może jeszcze przez chwilę obracać się 
wskutek swojej bezwładności. W tym czasie nie zbliżać się do maszyny i nie pracować na niej do 
momentu ustania ruchu urządzenia.  

 Jeżeli dostarczony wał napędowy zostanie zmieniony (ustawienie fabryczne) lub zostanie 
zastosowany inny wał napędowy, to nie przysługują wówczas żadne roszczenia gwarancyjne.  

 Wał napędowy sprzęgany jest z ciągnikiem za pomocą szybkozłącza. Należy przy tym pamiętać, 
ze wolno stosować tylko niezależny od biegu wał odbioru mocy o obrotach 540min-1 lub 1000min-
1 (patrz: oznaczenie maszyny). 

 Wał napędowy musi być dopasowany do ciągnika, tzn. nie może się on zdeformować nawet po 
najsilniejszym uderzeniu w lewo i w prawo. 

Właściwą długość wału napędowego określa się przez 
porównanie długości obydwu części wału napędowego. 
Należy spróbować osiągnąć jak największe nakładanie się 
rurki w pozycji roboczej. Przy skracaniu wału napędowego 
należy skrócić w równym stopniu obydwie rurki przesuwne i 
ochronne. Po odcięciu należy usunąć ostre krawędzie na 
końcówkach rurek oraz nasmarować dobrze powierzchnie 
styku. 
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Jeżeli montowany jest jednostronny szerokokątny wał napędowy, to przegub szerokokątny musi być 
montowany od strony ciągnika, a sprzęgło przeciążeniowe od strony przyczepy. 

 Sprzęgło jest oszczędzane, jeżeli w miarę możliwości unika się momentów zaskoczenia sprzęgła, 
ponieważ sprzęgło służy w pierwszej linii jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i nie powinno 
się z tego powodu stosować generalnie jako ograniczenia ładunku.   

 Jeżeli przyczepa jest wyposażona w sprzęgło włączalne krzywkowe, to przy przeciążeniu sprzęgła 
przeniesienie siły zostaje natychmiast przerwane i tym samym przyczepa jest chroniona. Ponowne 
sprzężenie krzywkowego sprzęgła włączalnego możliwe jest tylko poprzez wyłączenie wału 
odbioru mocy ciągnika. 

 
Prędkość obrotową ciągnika zmniejszyć dopiero po wyłączeniu wału napędowego, 
ponieważ w przeciwnym wypadku przy obrotach na biegu jałowym sprzęgło może 
ponownie zaskoczyć. Ryzyko uszkodzenia! 

 
Jeżeli dostarczony wał napędowy zostanie zmieniony (ustawienie fabryczne) lub zostanie 
zastosowany inny wał napędowy, to nie przysługują wówczas żadne roszczenia gwarancyjne. 
 

Obsługa zamknięcia widełkowego 

Sprzęganie: 

Czarny pierścień z tworzywa sztucznego (a) jest cofnięty i 
zablokowany. Nasunąć widełki na wał. Przesuwać widełkami, 
aż stacyjka (a) zaskoczy (zaskoczenie jest wyraźne słyszalne 
i pierścień z tworzywa sztucznego przesuwa się do przodu). 
Sprawdzić poprzez wyciąganie i dociskanie mocne osadzenie 
widełek. Podczas pracy należy systematycznie kontrolować 
mocne osadzenie widełek. 
 

Rozprzęganie: 

Czarny pierścień z tworzywa sztucznego (a) cofa się. Widełki 
zsuwają się z wału. Czarny pierścień zablokowuje się w 
cofniętej pozycji. 

 
Rurki ochronne należy zabezpieczyć łańcuchem przed obracaniem się. Przestrzegać przy tym 
instrukcji obsługi wału napędowego producenta. 

Obsługa zamknięcia ze stożkiem zaciskowym 

Sprzęganie: 

Poluzować i wykręcić stożek zaciskowy (c). Sprzęgło (d) lub 
widełki nasunąć na wał. Na wyżłobieniu wału ustawić pozycję 
otworu mocującego  wobec stożka. Wkręcić stożek (c) do 
otworu mocującego i mocno dociągnąć  poruszając lekko 
osiowo sprzęgłem (d) lub widełkami (ok.70Nm). Sprawdzić 
poprzez wyciąganie i dociskanie mocne osadzenie piasty 
sprzęgła (d) lub widełek. Podczas pracy należy 
systematycznie kontrolować mocne osadzenie sprzęgła (d) 
lub widełek. 
 
 

Rozprzęganie: 

Poluzować stożek zaciskowy (c) i zdjąć z piasty sprzęgła (d) 
lub widełek.  Jeżeli nie jest to możliwe ręcznie, to stożek (c) 
można wybić z drugiej strony przy pomocy młotka i wybijaka. 
 
 
 
 
  

      (d) 
 
 
 
 
 
 
 
   (c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a) 
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Ślimak przenośnikowy 

 Ślimak przenośnikowy wolno składać i rozkładać tylko przy nieruchomym wale napędowym.   

 Przejazd po drogach publicznych dozwolony jest tylko ze złożonym ślimakiem przenośnikowym. 

 Przy rozłożonym ślimaku przenośnikowym zachować wystarczającą odległość od przewodów 
wysokiego napięcia. 

 Pokrywę rewizyjną (a) wolno otwierać i zamykać 
tylko przy unieruchomionej maszynie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Jeżeli pojazd jest odstawiany na wolnym powietrzu, to na ślimaku przenośnikowym należy 
otworzyć obydwa otwory odpływu wody (b) i (c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulicznie składane przedłużenie rury wylotowej  

 Podczas ruchu na drogach publicznych przedłużenie rury 
wylotowej (d) należy całkiem złożyć.  

 Celem załadunku kolejnego pojazdu transportowego za pomocą  
przyczepy przedłużenie rury wylotowej (d) można hydraulicznie 
rozkładać  podczas pracy maszyny.  

 
 
 
 
 
 
  

(a) 

(c) (b) 

 (d) 
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Funkcja napełniania siewników  

 Podczas ruchu na drogach publicznych i innych 
przejazdach ze złożonym ślimakiem przenośnikowym 
wąż do napełniania należy zdemontować lub zwinąć i 
zabezpieczyć odpowiednimi napinaczami.   

 Przy użyciu przyczepy przeładowczej z funkcją 
napełniania siewników należy wybrać wale odbioru 
mocy ciągnika prędkość obrotową  540 min/1, a 
ciągnikiem pracować tylko z prędkością obrotową  
biegu jałowego. Przykrycie podajnika poziomego 
powinno być przy tym całkowicie zamknięte. 

 
 
 
 

Otwór do opróżniania i czyszczenia (opróżnianie błota) 

Podczas opróżniania błota należy postępować jak 
następuje: 

 Wjechać pojazdem na teren bagnisty i otworzyć 
zasuwy. 

 Gdy zasobnik w przednim obszarze jest już na tyle 
opróżniony, że nie wysypuje się z niego już żadne 
zboże, to należy włączyć z małą prędkością 
obrotową ślimak podajnika, aż zasobnik zostanie 
całkowicie opróżniony. Następnie zamknąć 
całkowicie zasuwę do opróżniania. 

 Gdy przyczepę rozładowuje się za pomocą ślimaka 
przenośnikowego, to zaleca się zamknąć całkowicie 
zasuwę do opróżniania i następnie odpiąć węże 
pneumatyczne zasuwy do opróżniania, aby uniknąć 
błędu w obsłudze. 

 

Sprzęgło kłowe 

 Ślimak podajnika w zasobniku przyczepy przeładowczej można włączać i wyłączać hydraulicznym 
sprzęgłem kłowym. 

 
Sprzęgło wolno uruchamiać tylko podczas postoju maszyny! 

 

 Jeżeli chce się złożyć ślimak przenośnikowy przy 
zapełnionej do połowy przyczepie, to należy 
postępować jak następuje. Opróżnić zasobnik do 
żądanego poziomu, następnie wyłączyć wał odbioru 
mocy ciągnika. Przy nieruchomym wale odbioru mocy 
wyłączyć hydraulicznie sprzęgło. Ponownie włączyć 
wał odbioru mocy celem usunięcia resztek zboża ze 
ślimaka przenośnikowego. Następnie ponownie 
włączyć wał odbioru mocy ciągnika, zamknąć ślimak 
przenośnikowy i ponownie włączyć sprzęgło ślimaka 
podajnika. 

 
Aby uniknąć błędów podczas włączania 
sprzęgła kłowego, co prowadzi do zwiększonego zużycia, należy zwracać uwagę, aby 
przyrząd sterujący sprzęgła kłowego ślimaka podajnika znajdował się w normalnym 
stanie pracy (sprzęgło włączone w „pozycji płynącej“). 

  

Ważne! 
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Przykrycie podajnika poziomego  

 Pozycją przykrycia podajnika poziomego ustawia się 
wydajność ślimaka podajnika. 

 Przy całkiem otwartym przykryciu ślimak podajnika podaje 
dużą ilość i przy głęboko ustawionym przykryciu małą ilość 
zboża. 

 Na ścianie przedniej zbiornika znajduje się wskaźnik pozycji 
(a) przykrycia. 

 Przestawienia przykrycia wolno dokonywać tylko przy 
pustym zasobniku. Ustawienia dokonuje się hydraulicznie z 
ciągnika.  

 Jeżeli przy rozładunku przyczepy zadziała sprzęgło 
przeciążeniowe w układzie napędowym, to pojazd należy 
rozładować z niską prędkością obrotową i po rozładunku 
należy zamknąć przykrycie. 

 
 

Zwijana plandeka 

Pojazd może być opcjonalnie wyposażony w zwijaną plandekę. Służy ona do pokrycia całej komory 
ładunkowej oraz chroni ładunek. 
 
Z podestu (b) w tylnej części pojazdu plandeka (c) rozwijana jest za pomocą korby (d) nad całym 
nadwoziem.  
Po prawej stronie pojazdu znajdują się 2 zaczepy, którymi napina się plandekę (c) za pomocą 
napinaczy (e). Z tyłu i z przodu pojazdu plandekę należy zabezpieczyć na przeznaczonych w tym celu 
hakach mocujących za pomocą gumowych taśm (f). Tylko tak zapewnia się należyte przykrycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas jazdy ze zwiniętą plandeką pasy i taśmy napinające muszą być należycie 
zamocowane i przewiązane, aby nie doszło do ich utraty lub zaplątania się w 
drzewach. Plandeka musi być zabezpieczona również w stanie zwiniętym.  

 
 
  

(a) 

(f) (e)   (c) 

(b) 

(c) (d) 

(f) 
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Instalacja hydrauliczna 

W wersji seryjnej przyczepa uruchamiana jest przez przyrządy sterownicze ciągnika. Po połączeniu 
przyłączy hydraulicznych ciągnika można wykonać żądaną funkcję za pomocą przyrządów 
sterowniczych ciągnika. 
 

Wtyki złącz i węże przyłączeniowe są oznaczone 
kolorami. Na przedniej ścianie znajduje się 
naklejka przedstawiająca przyporządkowanie 
koloru do każdorazowej funkcji. Aby uniknąć 
usterek instalacji hydraulicznej przez połączeniem 
elementów łączących wtyk i tuleję należy 
wyczyścić. 
 
 

 
Instalacja hydrauliczna może pracować z maks. hydraulicznym ciśnieniem roboczym 
210 bar. 

 
 
Do obsługi przyczepy potrzebne są następujące przyłącza:  
 

 Ślimak przenośnikowy: 1 przyrząd sterowniczy o pojedynczym działaniu  

 Złącze ślimaka podajnika:  1 przyrząd sterowniczy o pojedynczym działaniu 

 Przykrycie podajnika poziomego: 1 przyrząd sterowniczy o pojedynczym działaniu 

 Opróżnianie błota / suwak regulacyjny: 1 przyrząd sterowniczy o podwójnym działaniu 

 Wychylny wylot ziarna: 1 przyrząd sterowniczy o podwójnym działaniu 

 
 

Funkcje                         Przyczepa  

Ślimak przeładunku       Czerwony 
Zaczep 
ślimak podajnika            Zielony  
Przykrycie podajnika      Żółty 
Zasuwa opróżniania       Niebieski  
Przedłużenie rury           Czarny  
wylotowej 
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Zastosowanie przyczepy przeładowczej 

Załadunek  

Przyczepa przeładowcza zapełniana jest głównie z góry przez kombajn zbożowy. Należy przy tym 
zwracać uwagę, aby ładunek był rozprowadzany równomiernie, aby nie przekraczać dopuszczalnego 
statycznego obciążenia pionowego i obciążenia osi. Wartości obowiązujące dla pojazdu podczas 
ruchu na drogach publicznych znajdują sią na tabliczce znamionowej lub w dowodzie rejestracyjnym. 
Nie wolno przekraczać podanych wartości oraz dopuszczalnego ciężaru całkowitego.  
Podczas stosowania na polu przyczepa może mieć większy ciężar całkowity, niż dopuszczalny 
podany na tabliczce znamionowej. Wartości obowiązujące dla pojazdu podczas stosowania na polu 
znajdują się w tabeli [Wskazówki dla użytkownika – Dane techniczne]. Nie wolno przekraczać 
podanych wartości oraz dopuszczalnego ciężaru całkowitego. 
 

Rozładunek 

Rozładunek odbywa się albo za pomocą ślimaka przenośnikowego albo poprzez otwór do opróżniania 
i czyszczenia przy opróżnianiu błota. Celem właściwej obsługi należy przestrzegać wskazówek 
podanych w punkcie [Uruchomienie i funkcjonowanie]. 
 

Przed rozpoczęciem jazdy 

 Przed rozpoczęciem jazdy po drogach publicznych ślimak przenośnikowy musi być odchylony w 
dół, a przedłużenie wylotu musi być złożone. 

 Instalacja oświetleniowa musi być przepisowo zamontowana i podłączona do ciągnika. 

 Stopka wsporcza musi znajdować się w maksymalnej górnej pozycji. 

 Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić działanie hamulców! W przypadku niesprawnej instalacji 
hamulcowej natychmiast zatrzymać ciągnik i natychmiast usunąć usterkę. Wszystkie osłony muszą 
być odpowiednio zamocowane i pozamykane!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja konserwacji 

Sprawy ogólne 
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 Prace czyszczące i konserwacyjne wolno wykonywać tylko przy wyłączonym wale 
napędowym i unieruchomionym silniku! – wyciągnąć kluczyk! 

 Spuszczony olej usunąć zgodnie z przepisami! 

 Po pracach konserwacyjnych ponownie zamontować osłony.  

 Rura ochronna i stożek ochronny wału napędowego oraz osłona wału odbioru mocy 
muszą być zamontowane i muszą znajdować się w należytym stanie!   

 Punkty styku rur wału napędowego z ciągnika do przyczepy powinny być dobrze 
nasmarowane. 

Plan konserwacji 

Pierwsze użycie 

 Sprawdzić, czy następujące połączenia śrubowe są odpowiednio mocno dociągnięte:   
 -  Nakrętki kół   
 -  Dyszel   
 -  Podwozie   
 -  Nadwozie 

 Sprawdzić szczelność instalacji hydraulicznej  

 Poziom oleju wszystkich przekładni  

 Nasmarować wszystkie punkty smarowania  

Po 20 transportach (codziennie) 

 Przesmarować zgodnie z planem smarowania  

 Sprawdzić działanie oświetlenia i instalacji hamulcowej  

 Przesmarować łańcuchy rolkowe  

 Sprawdzić naprężenie łańcuchów napędowych, ewent. wyregulować  

 Kontrola wizualna uszkodzeń maszyny   
 -  Przewody smarujące   
 -  Wały napędowe   
 -  Łożyska   
 -  Przeguby krzyżakowe   
 -  Urządzenia ochronne  

Po 100 transportach 

 Wszystkie te same prace, jak „Po 20 transportach“ 

 Sprawdzić, czy wszystkie połączenia śrubowe są odpowiednio mocno dociągnięte  

 W razie potrzeby wymienić części 

Po 500 transportach 

 Wszystkie te same prace, jak „Po 100 transportach“ 

 Sprawdzić wyregulowanie hamulców i ewentualnie skorygować  

Po 2000 transportach 

 Wszystkie te same prace, jak „Po 500 transportach“ 

 Sprawdzić grubość okładzin hamulcowych  

 Sprawdzić luz na łożyskach piast kół  

 Sprawdzić zużycie i zamocowanie ucha dyszla  

 Sprawdzić wszystkie punkty ułożyskowania  

 Sprawdzić, czy przyczepa nie ma pęknięć  

  



Pielęgnacja i konserwacja 
   

   
Status: 01.2009 - 28 - 

Momenty dociągające śrub  
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Czyszczenie maszyny 

Konserwacja maszyny obejmuje oprócz smarowania również czyszczenie.  

 Wyłączyć wszystkie napędy oraz zasilania w energię!   

 Wyłączyć wał odbioru mocy, wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk! 

 Otworzyć otwory wylotu wody na ślimaku przenośnikowym. 

 Przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących czyszczenia! (etykieta na przedniej ścianie 
maszyny). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Po każdym czyszczeniu i po każdym użyciu przesmarować gruntownie wszystkie łożyska. 

 Czyszczenie i przesmarowanie przyczepy po użyciu gwarantują natychmiastową gotowość do 
ponownego użycia.    

 
 

Sprawdzać również systematycznie łańcuchy napędowe! 
Smarowanie pojazdu - patrz rozdział [Pielęgnacja i konserwacja - plany smarowania]! 

 
 

Opony i koła 

Po pierwszych 10 godzinach pracy (uruchomienie nowej maszyny oraz po wymianie kół) należy 
dociągnąć nakrętki kół. Momenty dociągające - patrz rozdział [Pielęgnacja i konserwacja - osie]. 
Wolno montować tylko opony i felgi zaakceptowane przez nas. Naprawy opon mogą wykonywać 
jedynie specjaliści przy pomocy odpowiednich narzędzi montażowych. Podczas prac przy kołach 
przyczepę należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się za pomocą klocków pod kołami. 
Podnośnik do przyczepy przykładać tylko w przewidzianych do tego puntach.   
Po uszkodzeniu opon celem wymiany koła unosić przyczepę tylko wtedy, gdy jest pusta. Przed 
unoszeniem należy zabezpieczyć przyczepę przed przemieszczeniem się za pomocą klocków i 
hamulca ręcznego. Celem wymiany koła należy ustawić podnośnik pod odpowiednią osią, za pomocą 
którego można unieść punktowo przyczepę celem wymiany koła. 
Opony należy systematycznie kontrolować pod kątem powstawania fałd i nietypowych odkształceń. 
Wszelkie obce ciała na lub w oponach należy natychmiast usunąć, ponieważ mogą one spowodować 
uszkodzenie opon. Przecięcia i nacięcia natychmiast naprawić. 
Ciśnienie opon przy zimnych oponach należy kontrolować przynajmniej co 14 dni. Na wentylach 
muszą być założone kapturki.    
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Przyczepa 1-osiowa 

Rozmiar opon 

Ciśnienie powietrza 

Pole Szosa 

 12 t dopuszczalny ciężar całkowity 

10 km/h 25 km/h 40 km/h 

30,5 R 32 173A8 2,4 bar 1,2 bar 1,5 bar 

 
Podczas przejazdu na zboczach i w trudnym terenie ciśnienie powietrza należy zwiększyć o 25%. 
Podczas pompowania opon i przy zbyt wysokim ciśnieniu opon istnieje ryzyko pęknięcia.   
 
 

Tandem 

Rozmiar opon 
Ciśnienie powietrza 

40 km/h 

550/60 – 22.5 12 PR 2,1 bar 

600/55 – 22.5 12 PR 2,0 bar 

650/50 R 22.5 157D 2,8 bar 

700/45 – 22.5 12 PR 2,3 bar 

700/50 – 22.5 12 PR 1,8 bar 

710/40 R 22.5 156D 2,8 bar 

710/45 R 22.5 165D 2,4 bar 

600/55 – 26.5 12 PR 2,0 bar 

650/55 R 26.5 167E 3,6 bar 

700/50 – 26.5 12 PR 1,8 bar 

710/50 R 26.5 169D 3,6 bar 

750/45 R 26.5 170E 4,0 bar 

800/40 R 26.5 172D 3,6 bar 

800/45 – 26.5 12 PR 1,7 bar 

24 R 20.5 176F 4,0 bar 

 
Podczas przejazdu na zboczach i w trudnym terenie ciśnienie powietrza należy zwiększyć o 25%. 
Podczas pompowania opon i przy zbyt wysokim ciśnieniu opon istnieje ryzyko pęknięcia.   
 
 
 
 
 

Zawieszenie 

Najmniejsze uszkodzenia na powierzchni resorów prowadzą do trwałych pęknięć. Aby uzyskać 
długotrwałą żywotność resorów, należy przestrzegać następujących wskazówek:  

 Przykrywać resory podczas prac spawalniczych. 

 Nigdy nie obrabiać resorów za pomocą ostrych przedmiotów, mocnymi uderzeniami młotka itd.   

 Podczas prac spawalniczych wykonywanymi spawarkami elektrycznymi nigdy nie podłączać do 
resorów bieguna ujemnego.     

 Uszkodzone części i podzespoły należy natychmiast wymieniać. 
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Osie 

Osi nie wolno nigdy przeciążać! 

 Nie przeciążać pojazdu niezgodnie z przepisami poprzez przekraczanie dopuszczalnego ciężaru 
całkowitego.   

 Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości. 

 Nie przeciążać jednostronnie pojazdu wskutek niewłaściwego załadunku lub najeżdżając na 
krawężniki itp.  

 Nie montować niewłaściwych kół. 

 Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy systematycznie kontrolować regulację hamulców. 
Odnośne wskazówki – patrz  [Hamulec pneumatyczny].  

 Wszystkie prace konserwacyjno – naprawcze przy osiach i instalacji hamulcowej mogą wykonywać 
jedynie specjalistyczne warsztaty lub odpowiednio upoważniony personel specjalistyczny. 

 

Maksymalne momenty dociągające nakrętek kół  

Gwint 
Rozmiar 
klucza 

Liczba 
sworzni na 1 

piastę 

Maksymalny dociągający moment obrotowy 

Czarne Ocynkowane 

 mm Szt. Nm Nm 

M 18 x 1,5 24 6 290 Nm (275 – 305 Nm) 320 Nm (300 – 340 Nm) 

M 20 x 1,5 27 8 380 Nm (360 – 400 Nm) 420 Nm (400 – 440 Nm) 

M 22 x 1,5 32 10 510 Nm 485 – 535 Nm) 560 Nm (535 – 585 Nm) 

M 22 x 2 32 10 460 Nm (435 – 485 Nm) 505 Nm (480 – 530 Nm) 

 

Konserwacja  

Po pierwszych 10 godzinach pracy: 

Dociągnąć nakrętki kół. Po wymianie kół należy również po pierwszych 10 godzinach pracy dociągnąć 
nakrętki kół. Wolno stosować tylko oryginalne elementy mocowania kół. Uszkodzone, ciężko 
obracające się lub nadrdzewiałe nakrętki i sworznie należy wymienić. Nakrętki dociągać na krzyż 
kluczem dynamometrycznym do maks. momentu obrotowego wg tabeli.    
 

Po pierwszych 50 godzinach pracy: 

Skontrolować luz łożyska piast koła i ewentualnie wyregulować. W tym celu unieść oś, aby opony były 
luźne.  
 
Podczas prac przy kołach przyczepę należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się za pomocą 
Hamulca i klocków. 
 

 Zwolnic hamulec. 

 Skontrolować luz łożyska. 

Jeżeli występuje wyczuwalny luz łożyska: 

 Zdjąć pokrywę piasty. 

 Wyjąc zawleczkę z nakrętki osi. 

 Dociągnąć nakrętkę osi, obracając jednocześnie kołem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, aż obrót piasty zostanie lekko wyhamowany. 

 Obrócić wstecz nakrętkę osi do pierwszego otworu na zawleczkę.  Jeżeli otwór już się pokrywa, to 
cofnąć do kolejnego otworu.   

 Włożyć nową zawleczkę zabezpieczającą.  

 Uzupełnić niewielką ilość smaru w pokrywie piasty i zamontować na piaście koła. 

 Sprawdzić koło pod kątem swobodnych obrotów i luzu łożyska.  

  



Pielęgnacja i konserwacja 
   

   
Status: 01.2009 - 32 - 

Co 100 godzin pracy: 

Przesmarować wszystkie punkty smarowania osi. Sprawdzić wyregulowanie hamulców i ewentualnie 
skorygować. 
 

Co 500 godzin pracy: 

Sprawdzić grubość okładzin hamulcowych i luz na łożyskach piast kół i ewentualnie skorygować. 
Jeżeli minimalna grubość okładzin hamulcowych wynosi 5 mm (okładziny nitowane) lub 2 mm 
(okładziny klejone) okładziny należy wymienić.  
 

Co 1000 godzin pracy (przynajmniej 1 raz w roku): 

Wymiana smaru łożysk piast kół i kontrola zużycia łożysk (z wałeczkami stożkowymi). 
Interwały konserwacyjne ustalone są do normalnych obciążeń maszyny. W przypadku większych 
obciążeń, szczególnie hamulców, konserwację lub naprawy należy przeprowadzać w krótszych 
odstępach czasu. 
Wymiana smaru łożysk piast kół  

 Unieść i zabezpieczyć pojazd, zwolnić hamulce. Zdemontować koła i pokrywę piasty. 

 Wyjąć zawleczkę zabezpieczająca i wykręcić nakrętkę osi.  

 Zdjąć za pomocą odpowiedniego ściągacza piastę koła z bębnem hamulcowym i łożyskiem ze 
zwrotnicy osi.  

 Oznaczyć zdemontowane piasty kół i łożyska, aby nie pomylić ich przy ponownym montażu. 

 Wyczyścić hamulce, sprawdzić pod kątem zużycia, uszkodzeń i działania oraz wymienić zużyte 
części. We wnętrzu hamulca nie może znajdować się smar i zanieczyszczenia. 

 Wyczyścić gruntownie piasty kół wewnątrz i zewnątrz. Usunąć całkowicie smar. Wyczyścić 
gruntownie łożyska i uszczelki (olej napędowy) i sprawdzić, czy nadają się do dalszego 
stosowania. 

 Przed montażem łożysk nasmarować lekko osadzenia łożysk i zamontować wszystkie części w 
odwrotnej kolejności. Wszystkie wciskane części osadzić za pomocą specjalnych tulei, nie 
powodując załamań krawędzi i uszkodzeń. 

 Przed montażem nasmarować łożyska, pustą przestrzeń piast kół pomiędzy łożyskami oraz 
pokrywę piasty. Smar powinien wypełniać ok.1/4 do 1/3 wolnej przestrzeni w zmontowanej piaście. 

 Zamontować nakrętkę osi i dokonać ustawienia łożysk (nie zapomnieć o nowej zawleczce 
zabezpieczającej) i ustawienia hamulców. 

 Na koniec przeprowadzić kontrolę działania i odpowiednią jazdę próbną oraz usunąć ewentualne 
usterki. 

 
 

Konserwację osi i hamulców mogą wykonywać wyłącznie specjalistyczne warsztaty. 
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Ciśnieniowa instalacja hamulcowa 

 Układy hamulcowe należy systematycznie i gruntownie kontrolować.   

 Prace regulacyjne i naprawcze instalacji hamulcowej mogą wykonywać tylko specjalistyczne 
warsztaty. 

 Podczas łączenia obydwu przewodów hamulcowych sprawdzić, czy uszczelki są czyste i 
nieuszkodzone. Wymienić uszkodzone uszczelki. Po połączeniu z przewodów nie może 
wydostawać się powietrze. 

 Przyporządkowanie przyłączy jest następujące:  
 Końcówka czerwona  Przewód główny   
 Końcówka żółta   Przewód hamulcowy  

 Zwracać uwagę na właściwe położenie węży. 

 

Regulator siły hamowania przyczepy (regulacja ręczna) (jeżeli występuje) 

Eksploatacja przyczepy musi być dopasowana do ciśnienia hamowania, gdy przyczepa jest 
załadowana. W tym celu musi być ustawiony ręcznie regulator siły hamowania przyczepy. 
Regulator można ustawić na pełne obciążenie, obciążenie w połowie i na pustą przyczepę. Poniżej 
objaśnienie symboli na zaworze. 
 

  = Pełne obciążenie (przyczepa posiada dopuszczalne obciążenie całkowite) 

      = Obciążenie w połowie (przyczepa załadowana do połowy ładunkiem użytkowym) 

      = Przyczepa pusta (przyczepa bez ładunku) 

     = Zwolnienie (odłączoną przyczepą można manewrować, ponieważ hamulce są zwolnione) 

 
 

W zależności od wyposażenia maszyny zadanie to może wykonywać osobny zawór 
zwalniający (niebieski przycisk), znajdujący się w pobliżu zaworu regulującego.   

   

 
Źle ustawione ciśnienie hamulcowe może spowodować zwiększone zużycie hamulców 
i kół. Za wysoko ustawione ciśnienie hamulcowe podczas hamowania może 
spowodować zablokowanie kół, natomiast za nisko ustawione ciśnienie może 
prowadzić do obniżonej skuteczności hamowania i tym samym do niebezpiecznych 
sytuacji podczas jazdy.    

 
 

ALB - automatyczna regulacja siły hamowania w zależności od obciążenia (jeżeli 
występuje) 

Ciśnienie hamowania jest dopasowywane automatycznie do aktualnego obciążenia osi. Ustawione 
wartości muszą odpowiadać wartościom na tabliczce znamionowej ALB i nie wolno ich zmieniać. 
Co 3-4 miesiące kontrolować wałek regulacyjny regulatora siły hamowania po kątem swobodnego 
ruchu i kontrolować ewentualne uszkodzenia. 
 
 

Odwadnianie zbiornika z powietrzem 

Codziennie przed rozpoczęciem jazdy należy odwodnić zbiornik z powietrzem. W tym celu wyciąga się 
w bok sworzeń zaworu odwadniającego znajdujący się na dole zbiornika, aż nie będzie wypływać już 
żadna woda. Zabrudzony zawór do odwadniania należy wymontować po wcześniejszym zniwelowaniu 
ciśnienia w zbiorniku, a następnie wyczyścić. 
Zbiornik z powietrzem nie może być uszkodzony i nie może poruszać się w pasach napinających. 
Poza tym nie powinien on wykazywać żadnych zewnętrznych uszkodzeń korozyjnych. Jeżeli tak jest, 
to należy go wymienić.    
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Czyszczenie filtra przewodowego 

Przewód układu zasilania i przewód hamulcowy są wyposażone każdorazowo w filtr przewodowy. 
Należy je czyścić co 3 – 4 miesiące. Należy postępować w sposób następujący:  

 Wcisnąć pokrywę kołpakową (a) w obudowę i po ściśnięciu 
wyjąć  pierścień rozprężny (b) z obudowy. 

 Wyjąć pokrywę kołpakową z o-ringiem, sprężyną i wkładem 
filtra.   

 Wyczyścić (wymyć) wkład filtra benzyną lub 
rozcieńczalnikiem i wysuszyć sprężonym powietrzem. 

 Uszkodzone wkłady filtra należy wymienić! 

 Sprawdzić o-ring pod kątem uszkodzeń i ewentualnie 
wymienić.   

 Podczas montażu w odwrotnej kolejności uważać, aby o-ring  
nie zagiął się w szczelinie prowadzącej. 

 
 

 

Kontrola szczelności 

Połączenia śrubowe ciśnieniowej instalacji hamulcowej należy skontrolować po pierwszych godzinach 
pracy pod kątem szczelności i ewentualnie podociągać! 
 
Co 3-4 miesiące należy skontrolować kompletną instalację hamulcową pod kątem szczelności. 

 Skontrolować pod kątem szczelności wszystkie przyłącza, połączenia rurowe, wężowe i śrubowe. 

 Usunąć nieszczelności. 

 Naprawić miejsca przetarcia na rurach i wężach. 

 Wymienić porowate i uszkodzone węże. 

 2-przewodowa instalacja hamulcowa hamulca roboczego uważana jest za szczelną, jeżeli w ciągu 
10 minut spadek ciśnienia nie przekracza 0,15 bar. 

 
 
 

Kontrola ciśnienia w zbiorniku zasilającym 

Co 3-4 miesiące należy skontrolować ciśnienie w zbiorniku zasilającym. 
Powinno ono wynosić 6,0 do 8,1+0,2 bar. 
 
 
 

Kontrola ciśnienia w cylindrze hamulcowym 

Co 3-4 miesiące należy skontrolować ciśnienie w cylindrze hamulcowym. 
 
Wartość nominalna:  hamulec nie wciśnięty 0,0 bar   
  Hamulec wciśnięty zgodnie z ustawieniem regulatora siły hamowania  
 
Jeżeli zamontowano regulator ALB, to wartości kontroluje się na podstawie danych z tabliczki ALB.  
 
 
  

(b) (a) 
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Kontrola skoku cylindra hamulcowego 

 Co 3-4 miesiące należy skontrolować skok cylindra 
hamulcowego. Jeżeli przy pełnym hamowaniu skok jest 
większy, niż  30 mm, to należy wyregulować hamulec. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulacja na popychaczu hamulcowym 

 Regulację wykonuje się na sześciokącie regulacyjnym 
popychacza hamulcowego. Ustawić ruch jałowy „a“ na 10 – 12% 
długości dźwigni hamulca „B“, np. Długość dźwigni 150 mm = 
ruch jałowy 15 – 18 mm (obracać śrubą regulacyjną tak długo w 
kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aż będzie 
wyczuwalny opór. Następnie obrócić śrubą regulacyjną o pół 
obrotu wstecz).   

 Skontrolować swobodny obrót kół, jeżeli hamulec jest nie 
wciśnięty. 

 Skontrolować ustawienie hamulca przy pełnym hamowaniu.  

 
 
Konserwację osi i hamulców mogą wykonywać wyłącznie specjalistyczne warsztaty. 
 

 
 

Hamulec ręczny 

Hamulec ręczny (a) powinien zapobiec przemieszczeniu się przyczepy o maksymalnym 
dopuszczalnym ciężarze całkowitym na wzniesieniu o maksymalnym pochyleniu 18%.  
Hamulec ręczny musi być ponownie wyregulowany, gdy 
 
Wymagane jest 75% drogi naciągania dźwigni, aby mocno zaciągnąć 
hamulec ręczny  

 Wymieniono okładziny hamulcowe. 

 Jeżeli hamulec ręczny jest całkowicie zwolniony, to linka hamulcowa 
powinna lekko zwisać. 

 
Podczas regulacji hamulca ręcznego należy postępować w sposób 
następujący: 

 Poluzować 3 zaciski linki hamulca na jednym końcu. 

 Linkę hamulca odpowiednio skrócić i ponownie mocno zaciągnąć zaciski linki (nie zmieniać 
przyporządkowania pałąka kształtki zacisku linki w stosunku do linki hamulca).   

 Skontrolować działanie hamulca ręcznego. 

Co 3-4 miesiące należy skontrolować cylinder hamulcowy pod kątem uszkodzonych osłon prze 
kurzem lub uszczelnień mieszkowych. Uszkodzone części muszą być wymienione. Wszystkie miejsca 
przegubowe (zawory hamulcowe, cylinder hamulcowy, mechanizm dźwigni itd.) muszą być 
skontrolowane pod kątem swobodnego ruchu. W razie potrzeby przesmarować lub lekko naoliwić.  
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Napęd 

Do układu napędowego przyczepy przeładowczej stosuje się wały i zamknięte przekładnie w kąpieli 
olejowej.  Ślimak podajnika napędzany jest za pomocą mocnego łańcucha rolkowego.  

Wał napędowy 

Przed podłączeniem skontrolować  wał napędowy kątem należytego stanu i dopilnować, aby 
szybkozłącza właściwie zaskoczyły. 
 

Przed każdym użyciem skontrolować działanie 
wału napędowego. Przy ciągłej pracy 
wymagane jest codzienne smarowanie wału 
napędowego smarem do łożysk tocznych (smar 
litowo - mydlany). W tym celu wyłączyć ciągnik i 
odłączyć wał napędowy od ciągnika. 
Smarowanie kontynuować tak długo, aż smar 
zacznie wychodzić na uszczelnieniach. Punkty 
smarowania – patrz plan smarowania. 
Wymagane jest codzienne czyszczenie i 
smarowanie przesuwanych rurek i rur 
ochronnych, jeżeli są ciągle przesuwane i 
narażone na oddziaływanie brudu. Co tydzień 
smarowanie podpór kulkowych  smarem do 
łożysk tocznych i smarowanie sworzni. 

 
Po sezonie roboczym wał napędowy gruntownie wyczyścić i naoliwić lub przesmarować.  

Przekładnia 

Przekładnię zębatą należy systematycznie kontrolować pod kątem szczelności i ewentualnie poziomu 
oleju. W razie potrzeby do uzupełnienia stosować olej przekładniowy SAE 90 ISO VG 320 (Mobilgear 
632 lub równowartościowy). Oprócz tego co roku wymieniać olej.  
Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po 50 godzinach pracy (zalecenie producenta 
przekładni). 
Rozmieszczenie przekładni i ilości oleju podane są w planie smarowania.   
 

Uwaga! 

Tam, gdzie materiały smarownicze przedostają się do paszy lub gleby, należy stosować 
oleje i smary przyjazne dla środowiska i ulegające biodegradacji. Stosować tylko olej 
zaakceptowany przez nas materiały smarownicze usuwać zgodnie z przepisami.  
 

Przekładnia główna 

Pojemność: 1,2 l 
 

Łańcuchy rolkowe 

Łańcuchy napędowe wyposażone są w 
napinacze łańcucha. Naprężenie łańcucha 
należy codziennie kontrolować i w razie 
potrzeby łańcuch należy skrócić. Do 
smarowania stosować olej silnikowy.    
 
Łańcuch rolkowy 1 ¼“ napędza ślimak 
podajnika z tyłu pojazdu. Jest on naprężany za 
pomocą  sworznia napinającego. W celu 
doregulowania naprężenia łańcucha luzuje się 
śrubę (a) i przesuwa się sworzeń (b) we 
wzdłużnym otworze prowadnicy, aż do 
osiągnięcia żądanego naprężenia łańcucha. 
Następnie dociągnąć ponownie śrubę. 
  

(a) (b) 
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Sprzęgło 

Ślimak podajnika w zasobniku przyczepy jest włączany i wyłączany za pomocą sprzęgła kłowego. 
Sprzęgło to znajduje się w tylnym obszarze układu napędowego pod pojazdem i uruchamiane jest 
siłownikiem hydraulicznym. Sprzęgło powinno być tak ustawione, aby w pozycji wyłączonej pomiędzy 
elementami sprzęgła występował luz ok. 20 mm. W stanie włączonym i wyłączonym łożysko kulkowe 
musi się swobodnie obracać.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby uniknąć błędów podczas włączania sprzęgła i aby zapobiec zwiększonemu 
zużyciu, przyrząd sterowniczy sprzęgła ślimaka podajnika w normalnym stanie pracy 
(sprzęgło włączone) musi być ustawiony w „pozycji pływającej“.  
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Plan smarowania 

Na planie smarowania przedstawione są punkty smarowania wraz z odpowiednimi interwałami 
konserwacyjnymi. Można stosować tylko dobry smar do łożysk tocznych. Przed smarowaniem usunąć 
zabrudzenia z kalamitek.     
 

Aby zagwarantować przez długi czas bezusterkową eksploatację przyczepy, musi być 
stosowany wysokowartościowy smar o długim działaniu. 

 
Smart en charakteryzują następujące właściwości: 

 Bardzo dobra przyczepność 

 Wodoodporność  

 Zdolność do przenoszenia wysokich ciśnień  

 Duża odporność na starzenie  

 Dobra stabilność mechaniczna  

Pierwsze smarowanie pojazdu przeprowadzono tym smarem. Do kolejnych smarowań można nabyć 
ten smar w sieci handlowej.   
 

Roszczeń gwarancyjnych związanych ze smarowaniem można dochodzić tylko wtedy, 
gdy udowodni się stosowanie tego smaru.  

 
Łańcuch napędowy należy podczas codziennej eksploatacji codziennie przesmarować olejem przy 
użyciu pędzelka. 
 
 
Na planie smarowania przedstawione są punkty smarowania wraz z odpowiednimi interwałami 
konserwacyjnymi (patrz kolejne strony). 
 

 
Smar po 20 transportach 

 
Smar po 40 transportach 

 
Smar po 80 transportach 

 
4 punkty smarowania 

 
Smar rocznie 

 
Olej przekładniowy  
ISO VG 320 (Mobilgear 632 lub równowartościowy) 

Ilość napełnienia 1,3 l, wymiana co roku 
 
Łańcuchy napędowe smarować smarem łańcuchowym po 20 transportach 

 
 
 
 
 
  

Ważne! 
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Pielęgnacja i konserwacja 
   

   
Status: 01.2009 - 39 - 

 
 
  



Pielęgnacja i konserwacja 
   

   
Status: 01.2009 - 40 - 

Schematy ideowe hydrauliki 

Hydraulika – zasuwa do opróżniania  

 
 

Hydraulika – przykrycie podajnika poziomego  

 
 

Hydraulika - ślimak przenośnikowy 

 
 

Hydraulika - sprzęgło ślimaka podajnika 

 
 

Hydraulika – wychylny wylot ziarna 

 
 
  



Pielęgnacja i konserwacja 
   

   
Status: 01.2009 - 41 - 

Schematy ideowe instalacji hamulcowej 

Ciśnieniowa instalacja hamulcowa, wersja przyczepa 1-osiowa 25 km/h hamulec FL 
4112 

 
 

Ciśnieniowa instalacja hamulcowa wersja Tandem 40 km/h hamulec 412S 

 
 

 



Deklaracja zgodności 
   

   
Status: 01.2009 - 42 - 

Deklaracja zgodności 

 
 



 Przedstawicielstwa zakładu , magazyny części zamiennych , serwis klienta 
   

   
Status: 01.2009 - 43 - 

Przedstawicielstwa zakładu, magazyny części zamiennych, serwis 
klienta 

Partnerzy handlowi  

 

 
Ludwig Bergmann Polska Sp. z.o.o. 
 

Andrzej Gozdzik Tel.: +48 (600) 433353 

ul. Stawowa 1   

Pastuchów   

58-140 Jaworzyna Śląska Sähköposti gozdzik@l-bergmann.de 

 
 
 

Magazyny części zamiennych 

 

Ludwig Bergmann GmbH Telefon: 0 44 44 - 20 08 16 

Maschinenfabrik Fax: 0 44 44 - 20 08 25 

Hauptstraße 64-66 E-Mail: ersatzteil@l-bergmann.de 

49424 Goldenstedt    

 
 
 

Serwis klienta  

 

Ludwig Bergmann GmbH Telefon: 0 44 44 - 20 08 15 

Jörg Kammacher Fax: 0 44 44 - 20 08 43 

Hauptstraße 64-66 E-Mail: kundendienst@l-bergmann.de 

49424 Goldenstedt    
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