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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 
Niniejsza instrukcja obsługi dostarczona jest razem z maszyną i stanowi podstawowe 
wyposażenie maszyny. Instrukcję zachować do przyszłego użytku. 
 
Przed przystąpieniem do pracy nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją,  
i przestrzegać jej zaleceń i przepisów, które zawierają istotne informacje dotyczące 
bezpiecznego, ekonomicznego i zgodnego z przeznaczeniem używania. Przestrzeganie jej 
pomaga w unikaniu niebezpieczeństw, zmniejsza koszty napraw i okresy przestoju oraz 
zwiększa niezawodność i wydłuża okres korzystania z maszyny.  
Wskazówki szczególnie istotne ze względu na Państwa bezpieczeństwo wyróżniono specjalnie  
w tekście pogrubiona czcionką, słowami: UWAGA, WAŻNE, WSKAZÓWKA UWAGA!  
 

Ten symbol ostrzegawczy o zagrożeniu wskazuje na ważną 
informację dotyczącą zagrożeń podaną w instrukcji obsługi. Jeżeli 
widzisz ten symbol strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj 
odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów.  

 
Instrukcja obsługi ma ułatwić poznanie maszyny i wykorzystanie jej zastosowań zgodnych  
z przeznaczeniem maszyny.  
Oprócz instrukcji obsługi i obowiązujących w kraju i miejscu pracy uregulowań dotyczących 
bezpieczeństwa pracy trzeba przestrzegać także uznanych zasad technicznych dotyczących 
bezpiecznej i fachowej pracy. 
 
Instrukcja obsługi musi być stale do dyspozycji na miejscu pracy maszyny. 
 
Obowiązek przeszkolenia 

- Przeprowadzony instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia  
z zagrożeniami występującymi przy obsłudze maszyny, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora, 

- instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
stanowisku operatora. 

Instrukcję obsługi musi przeczytać i stosować każda osoba, która ma zlecone prace z maszyną 
lub przy niej, np. 
- obsługę, łącznie z przygotowaniem, usuwanie usterek w czasie pracy, konserwacja, 

usuwanie materiałów i surowców pomocniczych  
- utrzymywanie w dobrym stanie (konserwacja, kontrola, naprawianie), 
- transport. 
Prosimy o troskliwe przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek, gdyż od nich zależeć 
będzie Państwa bezpieczeństwo oraz gotowość maszyny do użytku i jakość pracy.  
Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są zrozumiałe prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą lub producentem. 
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              Nie wolno użytkować maszyny, w której stwierdzono niesprawność lub 

niekompletność. 
              Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących konserwacji i obsługi oraz 

niestosowanie się do    naszych wskazówek może doprowadzić do wypadku lub do 
szkód i tym samym utraty prawa do gwarancji. 

              Dane techniczne, wymiary i masy nie są wiążące. Zmiany wynikające z rozwoju 
technicznego oraz ewentualne poprawki są zastrzeżone. 

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
 
Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa! 
 
Instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje, które przy rozbudowie, eksploatacji  
i konserwacji należy mieć na uwadze. Dlatego też tę instrukcję obsługi personel musi koniecznie przed 
zastosowaniem i uruchomieniem maszyny przeczytać i musi mieć do niej dostęp. 
Trzeba przestrzegać nie tylko tych ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które zostały 
przedstawione w rozdziale "Środki bezpieczeństwa", lecz także specjalnych wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w innych rozdziałach. 
Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może powodować zagrożenie nie tylko dla 
personelu, lecz także dla środowiska i maszyny. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa może prowadzić do utraty wszelkich praw do roszczeń odszkodowawczych. 

2.1. Użytkowanie zgodnie z przepisami 
 
1. Niniejszy siewnik rzędowy przeznaczony jest do siewu nasion zbóż, roślin strączkowych, traw i 

innych. Do tego celu został zbudowany. 
2. Każde inne jego użycie niezgodne jest z przeznaczeniem, za wynikające stąd szkody producent nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności; wszelkie ryzyko z tego tytułu obciąża bezpośrednio użytkownika. 
3. Do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania należy również przestrzeganie zalecanych przez 

producenta zasad pracy, konserwacji i utrzymania. 
4. Do użytkowania siewnika, dokonywania jego konserwacji i napraw uprawnione są jedynie osoby 

odpowiednio przeszkolone.  
5. Przestrzegane muszą być ponadto odpowiednie przepisy z zakresu bezpieczeństwa  

i medycyny pracy, a także zasady obowiązujące w ruchu drogowym. 
6. Przebudowa i wszelkie zmiany konstrukcji a także instalowanie lub dokonywanie dodatkowych 

urządzeń, które nie są produktem firmy AKPIL dokonywane mogą być jedynie w konsultacji i za 
zgodą producenta maszyny, ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy i 
funkcjonalność maszyny. 

7. Samowolne dokonywanie zmian w maszynie wyklucza ewentualną odpowiedzialność producenta 
za wynikłe stąd szkody. 

2.2. Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Należy przestrzegać przedstawionych w tej instrukcji obsługi wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa pracy, istniejących narodowych przepisów dotyczących ochrony przed 
wypadkami jak i ewentualne wewnętrznych przepisów pracy, eksploatacji i przepisów 
bezpieczeństwa pracy pracownika. 
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1. Znaki ostrzegawcze i informacyjne podają istotne informacje dla bezpiecznej eksploatacji. Ich 
przestrzeganie służy Państwa bezpieczeństwu. 

2. Maszyną może pracować wyłącznie osoba pełnoletnia w pełni zdrowa posiadająca uprawnienia 
pozwalające na kierowanie ciągnikami rolniczymi. 

3. Niedopuszczalna jest obsługa maszyny przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających.  

4. W celu uniknięcia kumulowania się skutków zmęczenia pracą należy stosować przerwy. 
5. Niedozwolone jest przewożenie osób na maszynie podczas przejazdów roboczych i 

transportowych! 
6. Przed rozpoczęciem pracy należy zaznajomić się z wszystkimi urządzeniami i elementami 

włączającymi jak i ich funkcjami. W czasie pracy jest na to już za późno! 
7. Ubiór użytkownika powinien ściśle przylegać do ciała. Unikać luźnych ubrań! 
8. W celu uniknięcia zagrożenia pożarem utrzymywać maszynę w czystości! 
9. W czasie przerwy w eksploatacji maszynę należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla 

osób postronnych (np. dzieci), zwierząt i w sposób zapobiegający ich okaleczeniu.  
10. W przypadku współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 85 KM nie wolno wykonywać siewu 

na polach o nachyleniu powyżej 8 stopni 
11. Przy współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 85 KM należy dodatkowo obciążyć przednią oś 

ciągnika. 
12. Podczas obsługiwania części ostrych, zwracać uwagę na odpowiednią ochronę ciała (rękawice, 

buty, itd.)! 
13. Podczas jazdy nie opuszczać nigdy stanowiska kierowcy ciągnika! 
14. Zabronione jest przebywanie w pobliżu maszyny podczas pracy. 
15. Stosować obciążniki osi przedniej. 
16. Przy doczepianiu i odczepianiu maszyny do ciągnika istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Należy 

zachować szczególną ostrożność. 
17. Między ciągnikiem a maszyną nie może nikt przebywać, chyba, że ciągnik jest zabezpieczony przed 

toczeniem się za pomocą hamulca postojowego i/albo klina! 
18. Należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia osi ciągnika (patrz dokumenty pojazdu)! 
19. Przed opuszczeniem ciągnika należy opuścić siewnik, zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć 

silnik i wyciągnąć kluczyk! 
20. Maszynę należy doczepiać zgodnie z przepisami i przyłączać tylko do zalecanych ciągników 

rolniczych! 
21. Ciągnik powinien mieć sprawny układ hydrauliki siłowej i hamulcowy. 
22. Łączenie maszyny z ciągnikiem może być wykonywane tylko według podanych zasad. 
23. Kierowca ciągnika współpracującego z maszyną powinien znać dobrze jej budowę, zasadę 

działania, sposoby regulacji i ustawienia poszczególnych jej zespołów roboczych. 
24. Pracując na pochyłościach nie wolno wyłączać biegu i gasić silnika ciągnika. 
25. Siewnik użytkować tylko do celów określonych niniejszą instrukcją. 

 

UWAGA! 

26.  Do zabezpieczenia wszystkich sworzni wchodzących w skład agregatu (ciągnik + 
maszyna) należy stosować typowe zabezpieczenia – przetyczki. 

 

2.3. Bezpieczeństwo podczas użytkowania 

Przebywanie na pomoście dozwolone tylko przy wyłączonym ciągniku. Przewożenie osób 
podczas eksploatacji maszyny jest surowo zabronione! 
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1. Przed każdym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić jej funkcjonalność – zwłaszcza w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu, eksploatacji i bezpieczeństwa pracy. 

2. Przed jazdą i uruchomieniem skontrolować najbliższe otoczenie i brak dostępu osób postronnych 
(dzieci)! Zapewnić wystarczającą widoczność! 

3. Prędkość jazdy musi być zawsze dostosowana do warunków otoczenia! Przy jeździe przez tereny 
pagórkowate, jeździe przez ulicę unikać zakrętów nagle przechodzących  
w stromizny! 

4. Maszynę uruchamiać tylko wtedy, gdy wszystkie osłony zostały zamontowane i znajdują się w 
pozycji ochronnej! 

5. Przed każdym uruchomieniem i w czasie pracy maszyny operator jest odpowiedzialny za to, aby 
osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny. 

6. Nie pozostawiać żadnych części w zbiorniku siewnika. 
7. Nie przekraczać dopuszczalnego napełnienia siewnika. 
8. Nie przegarniać nasion w zbiorniku przy włączonym silniku i nie wyjętym kluczyku! 
9. Podczas siewu nasion zaprawionych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 

wskazanych przez producenta środków chemicznych, oraz używać środków ochrony osobistej 
(odzież pyłoszczelna, ochrona dróg oddechowych). 

10. Podczas wystąpienia dużego zapylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych. 
11. Podczas pracy i przejazdów jałowych nie wolno przebywać w zasięgu znaczników. 
12. Przed rozpoczęciem jazdy i pracy lusterka ciągnika ustawić w taki sposób, żeby całkowicie widzieć 

jezdnię i wsteczną przestrzeń pracy! 
13. Zakazane jest przebywanie w okolicy obrotowych części! 

2.4. Bezpieczeństwo podczas konserwacji 

1. Parkować maszynę w sposób stateczny, zabezpieczyć ją przed stoczeniem się (hamulec postojowy, 
kliny), wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk zapłonowy. 

2. Odłączony od ciągnika siewnik należy ustawić na powierzchni równej i twardej.  
3. Podniesiona maszyna podnośnikiem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed opadnięciem i 

ewentualnym przygnieceniem osób naprawiających lub postronnych. 
4. Naprawy, konserwację i czyszczenie oraz usuwanie usterek należy podejmować tylko przy 

wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku! Kluczyk należy wyjąć ze stacyjki  
w ciągniku. 

5. Wszelkie naprawy urządzeń hydraulicznych muszą być dokonywane przez wyspecjalizowane 
warsztaty. 

6. Zabrania się smarować, regulować zespoły, naprawiać maszynę przy ,pracującym silniku ciągnika. 
7. Regulowanie i konserwacja należy wykonywać wyłącznie w czasie postoju, przy 

unieruchomionym silniku ciągnika oraz przy opuszczonej maszynie wspartej na podłożu. 

2.5. Bezpieczeństwo podczas transportu 

1. W czasie transportu należy obrotowe części konstrukcji zabezpieczyć za pomocą 
przewidzianych do tego celu zabezpieczeń, które chronią przed niebezpieczeństwem 
wynikającym ze zmiany położenia! 

2. Nie wolno transportować siewnika z napełnioną skrzynią nasienną! 
3. Na czas transportu należy podnieść do góry znaczniki i zabezpieczyć przed samoczynnym 

opadnięciem. 
4. Nie wolno przewozić na maszynie osób oraz rzeczy niebędących wyposażeniem maszyny. 
5. Na drogach publicznych wolno prowadzić maszynę tylko w pozycji transportowej!  
6. Na czas transportu po drogach publicznych Maszyna powinna być oznakowana zgodnie  

z przepisami ruchu drogowego, wyróżniająca pojazdy wolno poruszające się  
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7. Podczas wymijania i wyprzedzania innych pojazdów lub osób należy zachować szczególną 
ostrożność, 

8. Dopuszczalna prędkość transportowa na drogach o gładkiej nawierzchni wynosi do 20km/h, a 
na drogach polnych, wyboistych należy ją obniżyć do 8 km/h. 

9. Nie wolno wchodzić między ciągnik a maszynę w czasie jazdy. 
10. Przy transporcie na większe odległości maszynę należy przewozić na przyczepach (lawetach) 
11. W położeniu transportowym maszyny należy zawsze zwracać uwagę na właściwe ustawienie 

ograniczników wychylenia dolnych cięgien układu zawieszenia ciągnika. 

2.6. Znaki ostrzegawcze (PIKTOGRAMY): 

- Znaki ostrzegawcze oznaczają znajdujące się na maszynie miejsca niebezpieczne. 

- Uwzględnianie znaków ostrzegawczych służy bezpieczeństwu wszystkich osób, które pracują z 
maszyną. 

- Znaki informacyjne oznaczają specyficzne dla maszyny właściwości, których należy przestrzegać, 
aby maszyna funkcjonowała bez zarzutu. 

- Należy stosować się do wszystkich znaków ostrzegawczych i informacyjnych! Proszę także 
przekazać innym użytkownikom wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

- Utrzymywać znaki ostrzegawcze i informacyjne zawsze w czystości i w stanie umożliwiającym ich 
odczytanie! W miejsce uszkodzonych lub brakujących zażądać od sprzedawcy nowe znaki 
ostrzegawcze i informacyjne i umieścić je w miejscach do tego przewidzianych! 

 
Znaki ostrzegawcze 

  
     

1    2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i mieć na uwadze wskazówki eksploatacyjne i 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

2. Przed pracami konserwacyjnymi i naprawczymi wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk 
zapłonu. 

3. Nie przebywać na podeście podczas transportu i pracy 

4. Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem. 

5. Zagrożenie wciągnięcia dłoni przez łańcuch. 

6. Zagrożenie zgniecenia przez poruszające elementy.. 

7. Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu w układzie hydraulicznym. 

8. Zagrożenie wciągnięcia dłoni przez elementy obrotowe. 

9. Dokręcać nakrętki kół: 
- przed pierwszym uruchomieniem, 
- po dziesięciu godzinach pracy, 
- następnie, co pięćdziesiąt godzin pracy. 
Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Wartość prawidłowego ciśnienia odczytać z opony, bądź 
instrukcji obsługi producenta ogumienia. 

10. Wykonać smarowanie i obsługę: 
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- przed każdym uruchomieniem, 
- nie rzadziej niż co 10 godzin pracy. 

11. Miejsca smarowania 

 
 
Rys. 1 Miejsce występowania znaków ostrzegawczych. 

2.7.  Ryzyko resztkowe. 

2.7.1. Opis ryzyka resztkowego. 

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie siewnika w celu eliminacji 
zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy 
ryzyka są nie do uniknięcia. 
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego maszynę. 
Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: 
- obsługi agregatu przez osoby niepełnoletnie jak również nie zapoznane z instrukcją obsługi lub nie 
posiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi, 
- obsługi agregatu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
- wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespołami maszyny, 
- wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju, 
- przebywania między agregatem a ciągnikiem podczas pracy silnika, 
- operowania maszyną w czasie obecności osób postronnych z zasięgu działania maszyny, 
- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku. 
 
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego siewnik mechaniczny „SEED” traktuje się jako 
maszynę, którą do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według 
obecnego stanu techniki. 

2.7.2. Ocena ryzyka resztkowego. 

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak: 
- uważne czytanie instrukcji obsługi, 
- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów, 
- zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika, 
- zakaz podkładania nóg w miejsca niedostępne i zabronione, 
- regulacji pracy agregatu tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika, 
- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby, 
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- obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi 
i które zapoznały się z instrukcją obsługi, 
- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci,  
Może być wyeliminowane zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu agregatu bez zagrożenia dla ludzi i 
środowiska. 
 
 

                          
                          UWAGA! 

Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się  
do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek. 

2.8.  Niewłaściwe użycie agregatu. 
Siewnik SEED - powinien być używany wyłącznie do celów do jakich został 
skonstruowany. Jakiekolwiek inne użycie może powodować zagrożenia dla środowiska 
lub osób obsługujących. 

 
 
                  UWAGA ! 
                  Wszelkie inne wykorzystanie maszyny np.: do przewozu ludzi, zwierząt lub 

innych ładunków, jako urządzeń dźwigowych, wsporczych i 
podnośnikowych oraz wykonywania prac w innych miejscach niż pola 
uprawne – jest zabronione i powoduje utratę gwarancji. 

 

3. Dane o produkcie.  
Adres producenta: 
"AKPIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
39-220 Pilzno, ul. Wincentego Witosa 21  tel./fax: +48 (14) 6722550tel. +48 (14) 6722551 
http://www.akpil.pl  e-mail: akpil@akpil.pl  

3.1.  Identyfikacja maszyny. 
Tabliczka znamionowa. 
Tabliczka znamionowa z numerem maszyny jest przymocowana do ramy głównej w jej 
przedniej części po lewej stronie. 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2 Wygląd tabliczki znamionowej. 
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3.2.  Informacje w przypadku pytań i zamówień. 
Przy zamawianiu osprzętu i części zamiennych trzeba podać oznaczenie typu i numer maszyny. 
Wykorzystanie części zamiennych innych producentów jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z 
producentem. Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez producenta osprzęt przyczyniają się do 
bezpiecznego użytkowania maszyny. Wykorzystanie innych części może znieść odpowiedzialność za 
wynikające z tego skutki w tym również do utraty gwarancji.  

3.3.  Przeznaczenie maszyny. 
Siewnik mechaniczny SEED przeznaczony jest do siewu nasion zbóż, roślin strączkowych, traw i 

innych. 
Siewnik jest maszyną zawieszaną na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Ułatwia to 
manewrowanie nią podczas pracy i transportu. Siewnikiem można pracować na dowolnym rodzaju 
gleby. Należy ją odpowiednio przygotować tj zaorać, wyrównać i lekko ugnieść . Ciągnik powinien być 
wyposażony w obciążniki osi przedniej. 
Siewnik SEED został przystosowany do pracy w zestawach uprawowo-siewnych z biernymi lub 
aktywnymi agregatami wyposażonymi w sprzęg II kategorii. 
Użytkowanie siewnika do celów innych niż w/w będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem a to wyłącza odpowiedzialność producenta za wynikłe szkody z tego tytułu. 
Siewnik jest wyposażony w redlice dwutalerzowe posiadające dyski ustawione pod ostrym kątem do 
kierunku jazdy dzięki temu redlica jest niewrażliwa na reszki pożniwne, i nie najlepiej przygotowane 
pole do siewu. 

3.4.  Charakterystyka techniczna. 
Tabela 1 

 
Rodzaj zabezpieczenia 

- sprężynowe gumowe 
Szerokość robocza m 3.0 
Głębokość robocza (maks.)  mm 80 

Wymiary gabarytowe: 

Długość mm 2150 
Szerokość mm 3000 
Wysokość  mm 1580 
Masa siewnika Kg 1075 990 

Kategoria zaczepu  II  
Prędkość:   
 - robocza km/h 8 
 - transportowa km/h do 20 
Ciągnik współpracujący:   

- moc silnika (min) KM 85 
Pojemność zbiornika L 850 
Rozmiar koła  6.5/80-12 
Obwód koła mm 1898 
Liczba aparatów wysiewających szt 25 
Wydajność przy 8km/h ha/h ~2,5 
 - rozstaw talerzy mm 119 
  - średnica talerzy* mm 300-350 

Liczba osób obsługi - 1 (traktorzysta) 
Poziom hałasu  Poniżej hałasu emitowanego przez ciągnik  
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3.5. Niebezpieczeństwa, błędy w obsłudze i wyłączenie 
odpowiedzialności. 

 
Za szkody, które powstają wskutek nieprawidłowego użytkowania maszyny, firma AKPIL nie 
ponosi odpowiedzialności. 

3.5.1. Układ hydrauliczny(Opcjonalnie). 

 
 

           Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim 
ciśnieniem! 

 

- Kontrolować regularnie giętkie przewody hydrauliczne i wymienić je przy uszkodzeniach  
i starzeniu się! Przewody na wymianę muszą odpowiadać technicznym wskazówkom 
producenta! Także przy prawidłowym składowaniu i dopuszczalnej eksploatacji przewody  
i połączenia przewodowe ulegają naturalnemu procesowi starzenia się, dlatego też ich okres 
składowania i używania jest ograniczony. 
 

                       UWAGA ! 
                     Wymieniać wszystkie giętkie przewody hydrauliczne, 

co 4 lata! 

 

- Wypływające pod wysokim ciśnieniem płyny (olej hydrauliczny) mogą przenikać przez 
skórę i powodować poważne obrażenia! Przy obrażeniach natychmiast wezwać lekarza! 
Niebezpieczeństwo infekcji! 

- Przed pracami przy instalacji hydraulicznej, rozłożyć maszynę do pozycji roboczej, opuścić 
maszynę na podłoże, obniżyć do zera ciśnienie w instalacji i wyłączyć silnik! 

- Przy przyłączaniu przewodów hydraulicznych do hydrauliki ciągnika zwrócić uwagę na to, 
aby hydraulika zaworów ze strony ciągnika jak i maszyny nie była pod ciśnieniem. 

- Przewody hydrauliczne spięte są w pary i oznaczone plakietką z ich przeznaczeniem. 

- Przewody w parze są prowadzone w taki sposób, że górny zawsze zasila rozkładanie 
siłownika. 

- Wszystkie przewody posiadają takie same końcówki: szybkozłącze ISO-A ½ cala. 

- Kolejność podłączenia przewodów z jednej pary, do gniazd hydraulicznych jednej sekcji 
ciągnika nie ma wpływu na pracę maszyny. 

- Data produkcji przewodu wytłoczona jest na ich metalowych zakuciach. 
 
Układ hydrauliczny maszyny zasilany jest z układu hydraulicznego ciągnika.  
W związku, z czym wymagane jest, aby olej w ciągniku był odpowiedniej, jakości i nie był 
zabrudzony.  
 
Sprawdzić  
 poziom oleju w ciągniku. 
 stan węży gumowych,  
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 szczelność wszystkich złączy hydraulicznych 
 ewentualne przecieki usunąć.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolować poziom oleju w układzie hydraulicznym ciągnika, w razie potrzeby uzupełnić 
olejem wg. specyfikacji producenta ciągnika. 
 

 
 
Rys 3 Ciśnienie znamionowe w układzie hydraulicznym. 

3.5.2 Instalacja elektryczna (opcjonalnie). 

Instalacja elektryczna na napięcie 12V służy do oświetlania maszyny w czasie transportu po 
drogach publicznych zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego. Zasilana jest z instalacji 
elektrycznej ciągnika. Składa się z lamp zespolonych tylnych, instalacji na maszynie i kabla 
przyłączeniowego. 
Opis podłączenia złącza oświetleniowego 
1--- L — kierunek lewy 
2--- + — światło cofania 
3---31 — masa pojazdu  
4---R — kierunek prawy                     
5---58R — światła pozycyjne (prawe)                 
6---54 — światła hamowania                         
7---58L — światła pozycyjne (lewe)                                                

 
 
Rys. 4 Podłączenie złącza elektronicznego. 

- Przy urządzeniach hydraulicznych może pracować tylko personel ze 
specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem na temat hydrauliki! 

- Instalacja hydrauliczna znajduje się pod wysokim ciśnieniem! 

- Płyny wypływające pod wysokim ciśnieniem mogą przenikać przez skórę i 
powodować , poważne skaleczenia. W przypadku zranień natychmiast udać się do 
lekarza, ponieważ w innym przypadku mogą powstawać ciężkie infekcje. 

- Naprawy instalacji hydraulicznej mogą być przeprowadzane tylko przez 
specjalistyczne warsztaty. 

INSTALACJA NA MASZYNIE 
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4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. 
 

Siewnik „SEED” (Rys.5) jest maszyną zawieszaną, na TUZ-ie ciągnika. Został on 
przystosowany do pracy z ciągnikiem oraz pracy na agregacie uprawowym posiadającym 
hydropak. Jest przeznaczony do siewu nasion zbóż, traw, roślin oleistych, strączkowych i 
innych. Siewnik posiada szerokość poniżej 3m, dzięki można go transportować po 
drogach publicznych bez specjalnych pozwoleń. Konstrukcja oparta jest na spawanej ramie 
zapewniającą dużą wytrzymałość. W zbiorniku (1) zamontowane zostały  dzielniki ziarna, 
które umożliwiają łatwe opróżnienie i wyczyszczenie go. Dzięki bezstopniowej przekładni (3) 
oraz zamontowanym aparatom wysiewającym (2) uzyskujemy dokładne dawkowanie ziarna. 
Sekcje siewne (4) posiadające redlice talerzowe posiadają zabezpieczenie na sprężynie lub 
gumie. W zależności od rodzaju gleby możliwy jest siew na głębokości od 0 do 8cm. 
 

 
 
 

 
Rys. 5 Siewnik SEED. Budowa siewnika 
 

4.1 Zasady prawidłowego użytkowania i obsługi technicznej. 

4.1.1 Przygotowanie agregatu do pracy 

 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy nowej maszynie należy się zapoznać 

z instrukcją obsługi. 

 
Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny maszyny, w przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub zużycia obniżającego, jakość pracy narzędzia, należy dokonać 
naprawy lub wymiany części na nowe lub regenerowane. 
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WSKAZÓWKA! 

Za część zużytą uważa się taką, której jakikolwiek wymiar gabarytowy uległ zmianie o 15%, 
albo jej kształt uległ deformacji. 
 
Szczególnie należy sprawdzić: 
- obciążenie na osi 
 
                UWAGA: 
                Zawieszenie urządzeń na czołowym i tylnym zawieszeniu trzypunktowym nie     

może prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego ciężaru całkowite 
dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnego obciążenia na osi oraz nośności 
opon maszyny (nośnika). 

Oś przednia ciągnika musi być zawsze obciążona zawsze co najmniej 20% masy netto 
ciągnika.  
Sposób obliczenia minimalnego balastu czołowego oraz zwiększenie obciążenia na oś tylną: 

 
Rys. 6  Obciążenia na osi. 
 

     GV - masa urządzenia czołowego  
TV - obciążenie przedniej osi ciągnika bez urządzenia zawieszanego  
TL - masa ciągnika bez urządzeń zawieszanych 
TH - obciążenie tylnej osi ciągnika bez urządzenia zawieszanego  
GH - masa urządzenia zawieszonego z tylu ciągnika 
a – odległość środka ciężkości urządzenia zawieszonego z przodu ciągnika do osi przedniej. 
b – rozstaw osi 
c+d – odległość środka ciężkości urządzenia zawieszonego z tyłu ciągnika do osi tylnej. 

Obliczenie masy minimalnego obciążnika przedniego GV min:  
 

 
 
 

Obliczenie zwiększenia obciążenia na tylną oś:  

 
- sprawdzić dokręcenie połączeń ruchomych; 
Wymagane momenty dociskowe podane są w tabeli poniżej. 
Wskaźnik wytrzymałości śruby odciśnięty jest na łbie śruby. 
- jakość przewodów hydraulicznych (jeśli występują) 
- działanie układów hydraulicznych i elektronicznych (jeśli występują) 
- skontrolować czy w zbiorniku i aparatach nie ma żadnych ciał obcych ( przerośnięte 
nasiona, sznurki, narzędzia) 
- sprawdzić naciąg łańcucha napędowego. 
- sprawdzić poziom oleju w przekładni  
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- przesmarować wszystkie punkty smarne oznaczone na maszynie każdorazowo przed 
wyjazdem oraz nie rzadziej niż co 10 godzin pracy. 
 
 
Czynności te wykonać przed pierwszym uruchomieniem maszyny, następnie po 10 godzinach 
pracy, a później nie rzadziej niż 50 roboczogodzin. 
 
SW- rozwartość klucza (mm) 
MA- moment dociskowy (Nm) 
Wartości momentów dociskowych  
 
                                                                                                                             Tabela  2 
 

 Wskaźnik wytrzymałości 

A SW 6.8 8.8 10.9 12.9 

  MA(Nm) 

M5 8 4,5 5,9 8,7 10,0 

M6 10 7,6 10 15 18 

M8 13 18 25 36 43 

M10 17 37 49 72 84 

M12 19 64 85 125 145 

M14 22 100 135 200 235 

M16 24 160 210 310 365 

M18 27 220 300 430 500 

M20 30 310 425 610 710 

M22 32 425 580 820 960 

M24 36 535 730 1050 1220 

M27 41 640 870 1210 1440 

M30 46 755 1010 1420 1690 

M33 51 870 1160 1590 1890 

M36 56 980 1290 1790 2020 

M39 IMBUS 2170 2570 3610 4330 

 

4.1.2 Agregowanie maszyny z ciągnikiem i przygotowanie do pracy. 

Maszyna  do ciągnika zawieszana jest przez cięgna TUZ. W celu zaczepienia siewnika 
do ciągnika, należy podjechać nim do siewnika tak, aby cięgła dolne znalazły się koło sworzni 
zaczepowych. Zaciągnąć hamulec postojowy. Nałożyć cięgła na sworznie i zabezpieczyć 
przetyczkami, łącznik górny ciągnika połączyć śrubą rzymską ze stojakiem ramy siewnika i 
zabezpieczyć przetyczkami. W przypadku ciągników wyposażonych w cięgna ze 
zdejmowanymi kulami, należy kule nałożyć na sworznie zaczepowe i zabezpieczyć 
przetyczkami. Następnie podjechać ciągnikiem do maszyny tak, aby cięgna znalazły się pod 
kulami i podnosząc je do góry zatrząsnąć kule, następnie  z przykładem powyżej, łącznik górny 
ciągnika połączyć śrubą rzymską ze stojakiem ramy maszyny poprzez sworznie i zabezpieczyć 
przetyczkami. Sprawdzić czy wyskoczyły blokady kul. 
Po zaczepieniu siewnika należy zaciągnąć hamulec postojowy, zgasić ciągnik i wyciągnąć 
kluczyk ze stacyjki. Następnie rozładować ciśnienie w złączach hydrauliki przez kilkukrotne 
przestawienie dźwigni rozdzielacza. Podłączyć przewody hydrauliczne maszyny do 
odpowiednich złączy ciągnika – jedna para ciągnika. Na końcu podłączamy układ oświetlenia 
maszyny.  
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W celu podłączenia instalacji oświetleniowej należy dołączony do maszyny przewód wpiąć  
w gniazda na maszynie i w ciągniku. 
                UWAGA ! 
                Należy zwrócić uwagę na przebieg przewodów hydraulicznych i elektrycznych. 

Nie mogą one ocierać o podłoże, ani w jakimkolwiek miejscu być całkowicie 
napięte. Sprawdzić brak możliwości uszkodzenia w czasie manewrowania 
maszyną. 

Po podpięciu wszystkich układów do maszyny sprawdzić poprawność ich działania, po 
wcześniejszym upewnieniu się o braku obecności osób postronnych oraz zwierząt i 
przedmiotów w zasięgu pracy maszyny i w jej bezpośrednim otoczeniu. 
Przed rozpoczęciem pracy, należy wyregulować siewnik poprzecznie, wzdłużnie oraz ustawić 
odpowiednią głębokość pracy. 
Regulacja poprzeczna siewnika ma za zadanie ustalenie jednakowej głębokości talerzy 
roboczych zarówno z lewej jak i prawej strony maszyny. Odbywa się za pomocą wieszaka 
prawego cięgła układu zawieszenia ciągnika. 
Regulacja wzdłużna ma za zadanie ustalić jednakową głębokość pracy sekcji talerzy przedniej i 
tylnej. Odbywa się za poprzez wykręcenie bądź wkręceni  łącznika górnego układu 
zawieszenia ciągnika. Po wypoziomowaniu agregatu płaszczyzna zbiornika powinna być 
równoległa do podłoża podczas pracy. 
 

4.1.3 Regulacja głębokości siewu 

 
Rys. 7  Sekcja z zabezpieczniem sprężynowym 

 
Aby wykonać regulację głębokości siewu, należy na polu przejechać kolka metrów z 

redlicami zagłębionymi w glebie. Po sprawdzeniu czy siewnik jest wypoziomowany, 
sprawdzamy czy ziarno zostało wysiane na prawidłowej głębokości. W przypadku 
nieprawidłowej głębokości w przypadku sekcji z zabezpieczeniem sprężynowym (pokazanej na 
powyższym rysunku) przeprowadzamy przez wyjęcie sworznia (A) i przestawienie go na 
odpowiedni otwór. W przypadku niemożliwości przestawienia należy lekko odkręcić śrubę (B). 
Zmianę głębokości dokonujemy indywidualnie dla każdej sekcji. 
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Rys. 8  Sekcja z zabezpieczeniem gumowym 

 
W sekcji z zabezpieczeniem gumowym (rys.8) przestawienie głębokości roboczej 

wykonujemy poprzez odkręcenie śruby (D) i przestawienie zębatki (E) o odpowiednią liczbę 
zębów. 

 
 
 

4.1.4 Regulacja docisku. 

 
Każda sekcja siewna z zabezpieczeniem sprężynowym posiada indywidualną regulację 

siły nacisku na glebę. W zależności od rodzaju gleby na której pracujemy, należy dostosować 
stopień naprężenia sprężyny. Gdy pracujemy na glebach lekkich, lub siejemy na niewielkich 
głębokościach redlica lepiej kopiuje nierówności terenu. Do siewu w ciężkiej glebie lub siewu 
głębokiego, należy mocniej napiąć sprężynę. Każda sprężyna posiada 4 stopnie naprężenia za 
pomocą napinacza (C rys.7).  
 

 

 

Uwaga! 

Podczas wszelkich prac regulacyjnych stosować się do zasad 
bezpieczeństwa.  

 
 
Aby zmienić położenie napinacza należy podnieść siewnik. Wymaga to mniejszej siły do 
regulacji.  
 

Natomiast w sekcjach siewnych z zabezpieczeniem gumowym siewnik posiada 
centralną regulację docisku sekcji. W celu regulacji należy za pomocą dołączonego klucza, 
kręcić śrubą „A” pokazaną na poniższym rysunku. Rozkręcając zwiększamy docisk, skręcając 
obniżamy. 
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Rys. 9  Mechanizm regulacji 

4.1.5 Regulacja aparatów wysiewających 

 
Aparaty wysiewające są wyregulowane fabrycznie. 

 

 
Rys. 10 Aparat wysiewający. 

 
W  przypadku stwierdzenia podczas próby kręconej nie równej ilości ziarna przy 

poszczególnych aparatach wysiewających (rys.10) należy przeprowadzić następującą regulacje 
denek: 
-dźwignię denek ustawić w drugiej od góry pozycji (pozycja 1 rys.10) 
-sprawdzić poruszając dnem „B” w aparacie czy występuje luz 
-dno „B”  powinno delikatnie dotykać koło wysiewające „A” 
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-w razie wystąpienia luzu należy rozkręcić nakrętkę „C” 
- czynność powtórzyć dla wszystkich aparatów 
 
Po regulacji przy zmianie dźwigni den na pierwszy od góry otwór powinno być słychać 
ocieranie den o koła wysiewające. Natomiast w pozycji  drugiej ocieranie powinno być lekko 
słyszalne. Przy trzeciej pozycji dźwigni dna nie dotykają koła. 

4.1.6 Regulacja dawki wysiewu i próba kręcona 

 
UWAGA! 
Ze względu na to, że ziarno tego samego gatunku , ale różnej odmiany, nie jest jednakowe 
do wielkości i ciężaru, dane zawarte w tabeli wysiewu należy traktować jako orientacyjne. 
Dla uzyskania dokładnej , żądanej ilości wysiewu na hektar należy przeprowadzić 
bezwzględnie próbę kręconą. 
 

W celu regulacji dawki wysiewu oraz przeprowadzenia próby kręconej po zasypaniu 
zbiornika ziarnem należy wykonać następujące czynności: 

 
A. Pierwszą rzeczą jest odczytanie z tabeli wysiewu ustawienie dna dla wybranego rodzaju 
ziarna siewnego i ustawieniu go za pomocą dźwigni w wybranej pozycji. Gdyby podczas próby 
kręconej wystąpiło zagniatanie materiału siewnego należy zwiększyć otwarcie den. Aby 
przestawić dźwignię den chwytamy za nią u odsuwamy w lewo pokonując opór sprężyny i 
ustawiamy w wybranej pozycji. 
 

 
Rys. 11  Dźwignia den 

 
B. Kolejnym krokiem jest otwarcie na każdym aparacie odpowiedniej zasuwki (rys.13). Aby 
mieć dostęp do aparatów wysiewających zdejmujemy rynienki. W tym celu odblokowujemy je 
wyciągając zawleczkę i zmieniając pozycję zabezpieczenia na otwarte (rys 12). Następnie 
łapiemy rynienkę od spodu i podnosimy do góry. 
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Rys. 12  Zabezpieczenie rynienek 

 
Po ściągnięciu rynienek przechodzimy do zasuwek aparatów. Wąska zasuwka służy do 

ziaren drobnych np. rzepak, natomiast szeroka do ziaren zbóż, roślin strączkowych.  
Każdą zasuwkę możemy ustawić w pięciu pozycjach. Aby przestawić zasuwkę chwytamy 
palcami za nią i pokonując opór zatrzasku przestawiamy w żądane położenie.  

 
Rys. 13  Zasówki aparatu 

 
 
C. Po ustawieniu den i zasuwek aparatów jest regulacja szybkości obrotów kółek 
wysiewających. Reguluje się to przekładnią bezstopniową. Żeby zmienić prędkość przekładni 
zmieniamy położenie dźwigni przekładni (rys.14). W tym celu ręką poluzowujemy rękojeść i 
obserwując strzałkę przestawiamy dźwignię w żądane położenie. 
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Rys. 14  Dźwignia przekładni 

 
D. Po ustawieniu mechanizmów musimy opuścić listwę lejków. W tym celu chwytamy z 
zabezpieczenie umieszczone z obydwu stron siewnika jak pokazano na rys. 15 i wyciągamy z 
gniazda. Następnie opuszczamy listwę na dół do oporu. Po opuszczeniu podkładamy korytka 
pod aparaty wysiewające jak pokazano na rys.16 
 

 
Rys. 15  Blokada listwy lejków                                Rys. 16  Podłożenie korytek 

 
 
E. Z tak przygotowanym siewnikiem przechodzimy do próby kręconej. W wewnętrznej stronie 
siewnika znajduje się korba do próby kręconej (rys.17). Bierzemy i zakładamy ją na 
przekładnie (rys.18). Wykonujemy kilka obrotów w lewo w celu wypełnienia aparatów 
ziarnem. Ziarno wysypujemy do zbiornika. Następnie wykonujemy 35 obrotów (siewnik może 
być opuszczony na ziemię). Jest to dawka na jeden ar. Wyjmujemy korytka i przesypujemy 
ziarno do pojemnika i ważymy. Następnie mnożymy wynik razy sto. Mamy wtedy dawkę na 
hektar. Jeśli otrzymany wynik jest mniejszy lub większy niż podany na tabeli wysiewu, należy 
zmienić ustawienie dźwigni przekładni, podłożyć korytka i powtórzyć próbę.  
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Rys. 17  Umiejscowienie korby                              Rys. 18  Próba kręcona 

 

4.1.7 Znaczniki boczne (opcja) 

Znaczniki boczne służą do wyznaczania trasy następnego przejazdu ciągnika.   
 

 
Siewnik „SEED” może zostać wyposażony w znaczniki 

boczne (rys.19) składane hydraulicznie. Znacznik składa się z 
siłowników hydraulicznych (1) zasilanych z ciągnika, składających 
znacznik do pionu, talerza znacznika (2), śrub regulacyjnych 
długość znacznika (3), klamki zabezpieczającej znacznik w pozycji 
transportowej (4). Zakres regulacji umożliwia wykonanie śladu w 
osi ciągnika lub obok przedniego koła ciągnika. 

 
Ważne 
Na czas przejazdów transportowych należy założyć klamkę(4) 
blokady na miejsce pokazane na rys.20. Do pracy należy 
wyciągnąć blokadę i włożyć w parking (5). Nie wyciągnięcie 
blokady może skutkować uszkodzeniem znacznika.  
 
Wysięg znacznika (prawy, lewy) możemy obliczyć ze wzoru: 
 

𝑊 = + 2 

Gdzie: 
W- Wysięg znacznika 
Or- Odległość między skrajnymi redlicami 
t- Rozstawienie kół przednich ciągnika (mierzone od środka  

Rys. 19  Znacznik hydrauliczny      jednego koła do środka drugiego 
                                                      d-szerokość międzyrzędzi   
             S- szerokość siewnika                      
 
W celu regulacji znaczników wyciągamy zabezpieczenie (4), rozkładamy znacznik. Następnie 
mierzymy długość, w konieczności zmiany  poluzowujemy śruby (3), wyciągamy ramię 
siewnika na zadaną długość. Po zakończeniu dokręcamy śruby  regulacyjne. 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.1.8 Koła bliźniaki (opcja) 

Na terenie pochyłym, a także grząskim i podmokłym gruncie można zastosować kołą 
„bliźniaki”. Dzięki temu, że nacisk rozkłada się na większą powierzchnię, siewnik nie zostawia 
głębokich kolein i nie zapada się. 

W celu zamocowania koła bliźniaka należy wyjąć go z parkingu, a następnie założyć na 
kryzę przykręconą do koła siewnika. Jak pokazano na rys.20. Następnie dokręcamy główną 
śrubę.  
 

 
Rys.20  Koła bliźniaki 

 
Po zakończeniu siewu należy zdemontować koła i założyć na parkingi. 

 

 

 

Siewnik ”SEED” po założeniu kół bliźniaków przekracza dopuszczalną 

szerokość 3m. W związku z tym zakaz jazdy po drogach publicznych z 

zawieszonym siewnikiem mającym założone dodatkowe koła. 

 

4.1.9 Opróżnianie zbiornika po siewie 

 

 

Po każdym zakończonym siewie należy opróżnić zbiornik ziarna o 

oczyścić aparaty wysiewające 

 
W celu opróżnienia zbiornika należy podstawić korytka analogicznie jak do próby 

kręconej. Następnie otworzyć denka za pomocą  dźwigni maksymalnie w dół. Ziarno powinno 
wysypać się do podstawionego korytka. Pozostałości ziarna w zbiorniku wymieść zmiotką, 
bądź wydmuchać sprężonym powietrzem. 

4.2 Praca maszyną. 

4.2.1 Wykonywanie siewu 

 Aby wykonać prawidłowo siew należy przestrzegać następujących zasad: 
a) sprawdzić , dopływ nasion do przewodów wysiewających i sekcji siewnych, 
b) sprawdzić poprawność ustawienia dźwigni regulacyjnych, w stosunku do przeprowadzonej 
próby kręconej. 
c) podnieść siewnik na uwrociu, 
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d) Uzupełnić zapas ziarna w zbiorniku w chwili obniżenia się poziomu nasion na wysokość 
mieszadła 
e) nie przekraczać zalecanej prędkości siewu 
f) po każdym przejeździe przerzucić znaczniki 
g) w celu zapobiegania zapchaniu sekcji siewnej siewnik należy opuszczać w czasie jazdy 
ciągnikiem do przodu. 
h) nie cofać ciągnikiem przy opuszczonym siewniku 
i) w zależności od rodzaju gleby zwiększyć lub zmniejszyć lub zwiększyć siłę docisku redlic. 
 

                          Uwaga! 
                      Zmiana kierunku jazdy i zwrotu w czasie pracy maszyną jest 

zabroniona. Każdorazowo podczas zawracania np. na uwrociu 
podnieść siewnik do pozycji transportowej. 

                           

4.2.2 Zapychanie się redlic 

Redlice talerzowe posiadają zdolność samo czyszczenia. Także duży rozstaw powoduje, 
że redlice nie zapychają się. Kiedy się to wydarzy przeważnie wystarczy lekko unieść siewnik.   
W przypadku, gdy występuje duża ilość resztek pożniwnych, bądź kleistej ziemi zaleca się 
regularne sprawdzanie stanu drożności sekcji siewnych. W przypadku gdyby wystąpiło 
zatkanie wylotu sekcji siewnej należy unieść lekko siewnik i wstrząsnąć daną sekcją. Powinno 
nastąpić samooczyszczenie sekcji. Jeżeli to nie nastąpi przez otwór znajdujący się z tyłu redlicy 
pod gumowym mieszkiem przy pomocy pręta lub patyka należy oczyścić wylot. 

 

                          Uwaga! 
                          Wszelkie zapchania powstałe podczas pracy maszyny wymagające 

ingerencji obsługi usuwać po zatrzymaniu ciągnika i wyłączeniu silnika 
ciągnika oraz zaciągnięciu hamulca postojowego. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie maszyny na stoku lub innej pochyłości terenu bez 
zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się. Podczas 
wykonywania czynności przy uniesionej maszynie  zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczne wykonywanie pracy. Należy zwracać uwagę na 
wystające elementy oraz na części, które mogą wyrządzić szkodę w czasie 
samoczynnego opadnięcia maszyny na glebę. 

 

4.2.3 Prędkość siewu  

Prędkość jazdy należy każdorazowo dostosować do aktualnych warunków glebowych. 
Wielkość dawki wysiewu nie jest zależna od prędkości jazdy. Maksymalna zalecana prędkość 
to 10km/h. Warunki glebowe oraz prędkość jazdy mogą mieć wpływ na głębokość siewu. 

4.2.4  Ustawienie spulchniaczy śladów 

Spulchniacz śladów służy do wyrównania i częściowego spulchnienia kolein 
zrobionych przez ciągnik podczas siewu. Poprawia on warunki pracy sekcji siewnych oraz 
wyrównuje pole. 
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Rys.21  Koła bliźniaki 

 
Spulchniacz montowany jest na ramie siewnika. Zęby spulchniające powinny być w linii 

kół ciągnika w takim rozstawie i głębokości aby jak najbardziej wyrównać koleiny. Regulację 
wykonujemy za pomocą odkręcenia śruby dociskającej (A) a następnie przesuwamy redlice w 
górę lub dół. Po ustawieniu dokręcamy śrubę. 

 
UWAGA 
 
Podczas pracy na agregacie uprawowym spulchniacze należy zdemontować. 

 

4.3 Transport. 
Załadunek maszyny na środki transportu i rozładunek może odbywać się za pomocą wózka 
widłowego, przy czym jako miejsce podnoszenia dla wózka widłowego należy wykorzystywać 
oznaczone elementy ramy nośnej zapewniające stabilność podczas przemieszczania. Sposób 
dostawy zależy od kompletacji maszyny. 
 

 
W celu przygotowania maszyny do transportu po drogach publicznych niezbędne jest 
oznakowanie zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów Kodeksu Drogowego. 
 

               UWAGA!  
               Podczas łączenia brony z ciągnikiem niedopuszczalne jest: 

- przebywanie osób pomiędzy maszyną a ciągnikiem podczas podjeżdżania 
(cofania) do maszyny, 

- łączenie brony przy pracującym silniku ciągnika, 

- stosowanie do zabezpieczenia połączeń elementów innych niż zalecane 
przez producenta  

A 
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Rys. 22 Oznaczenie świetlno-sygnalizacyjne:    1- Miejsce mocowania oświetlenia, tablice ostrzegawcze. 
 
Dopuszczalna prędkość transportowa maszyny na drogach o nawierzchni asfaltowej wynosi 20 
km/h, a w warunkach dróg polnych, wyboistych należ ją obniżyć do 5 km/h. Podczas 
wymijania i wyprzedzania innych pojazdów należy zachować szczególną ostrożność. 
 

                 UWAGA!  
                 Na czas transportu po drogach publicznych maszynę należy oznakować 

zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. 
 

 
 
                UWAGA  
                W przypadku, gdy maszyna przekracza dopuszczalne parametry transportowe, 

w celu transportu po drogach publicznych należy zaopatrzyć się  
w odpowiednie pozwolenie zgodne z przepisami krajowymi. 

 

4.4 Konserwacja i przechowywanie. 
Regularne smarowanie ma na celu zwiększenie żywotności maszyny przez usunięcie wszelkich 
zanieczyszczeń z węzła ciernego i równoczesne zmniejszenie tarcia pomiędzy 
współpracującymi elementami. 
Przesmarować wszystkie punkty smarne oznaczone na maszynie każdorazowo przed wyjazdem 
oraz nie rzadziej niż co 10 godzin pracy. Przed przestąpieniem do smarowania oczyścić 
smarowniczki z zabrudzeń. Do smarowania użyć smaru plastycznego przeznaczonego do 
łożysk. Nadmiar smaru usunąć z maszyny. 
 
Regularnie sprawdzać poziom oleju w przekładni bezstopniowej. Pierwsza kontrola przed 
rozpoczęciem pracy, kolejne po pierwszych 8 godzinach a następne co 100 godzin pracy W 
razie konieczności uzupełnić poziom oleju olejem TRANSWAY WB.  
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Każdorazowo przed wyjazdem w pole, a także po pracy sprawdzić ogólny stan techniczny 
narzędzia. Zluzowane połączenia dokręcić, a zauważone usterki usunąć. 
 
 Po zakończonym sezonie pracy: 
- opróżnić zbiornik z nasion 
- oczyścić siewnik z resztek roślinnych i ziemi; 
- dokonać przeglądu technicznego całej maszyny (uszkodzenia i usterki usunąć); 
- nasmarować łańcuchy napędowe ( smarownica ze smarem stałym); 
 
Siewnik powinien być przechowywany na równym utwardzonym podłożu. Nie powinien być 
narażony na długotrwałe działanie promieni słonecznych i mrozu ( przez wzgląd na elementy z 
tworzyw sztucznych i gumowych). 
Zawsze przed rozpoczęciem pracy upewnić się czy w zbiorniku oraz aparatach nie ma 
zbędnych ciał obcych (narzędzia, przerośnięte ziarno). 
 

4.5 Demontaż i kasacja.  
W czasie demontażu i kasacji maszyny należy przestrzegać następujących zasad: 
części stalowe zgromadzić i posegregować w jednym miejscu, nieprzydatne lub nie nadające 
się do wykorzystania odstawić do punktu skupu złomu, części z tworzyw sztucznych 
zgromadzić oddzielnie, by można je było poddać ponownemu przetworzeniu, części gumowe 
zgromadzić oddzielnie z przeznaczeniem do spalenia bezpiecznego ekologicznie. Zużyty olej 
przekazać do utylizacji. 

Rozwój 
Firma AKPIL pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.  
Dlatego też musimy zastrzec sobie możliwość zmian w stosunku do zdjęć  i opisów tej 
instrukcji obsługi.  
Z tego względu nie można rościć sobie prawa do zmian w już dostarczonych maszynach. 
Drukowanie czy kopiowanie, również częściowe, tylko za naszym pozwoleniem. 
"AKPIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
39-220 Pilzno, ul. Wincentego Witosa 21   
tel./fax: +48 (14) 6722550 
tel. +48 (14) 6722551 
http://www.akpil.pl  e-mail: akpil@akpil.pl  
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PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MASZYNY 

 
Protokół stanowi integralną część karty gwarancyjnej. 
Brak poprawnego wypełnienia protokołu powoduje utratę praw z tytułu gwarancji. 
Datę produkcji maszyny stanowi data nabita na tabliczce oraz informacja na fakturze. 
 
Strony podpisujące niniejszy protokół (sprzedawca i nabywca) oświadczają niniejszym: 
 
 Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do pracy 
 Opisana poniżej maszyna została uruchomiona przez sprzedawcę zgodnie ze wskazówkami producenta  

i w obecności nabywcy 
 Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o prawidłowym obchodzeniu się z maszyną, jej obsłudze  

i konserwacji oraz o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przekazaną 
nabywcy instrukcją obsługi 

 Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o warunkach gwarancji producenta 
 

 
Sprzedawca                                               Nabywca     
    
Nazwisko:                                                    Nazwisko:   
…………………………………………      …………………………………………... 
Ulica:                                                           Ulica:   
…………………………………………     …………………………………………… 
Miejscowość:                                              Miejscowość:   
…………………………………………     …………………………………………… 

    
…………………………………………    ………………………………………….. 
Data                             Podpis                        Data                 Podpis   

          

  
 
 
 

  
 
 
 

Sprzedawca                                               Nabywca     
    
Nazwisko:                                                    Nazwisko:   
…………………………………………      …………………………………………... 
Ulica:                                                           Ulica:   
…………………………………………     …………………………………………… 
Miejscowość:                                              Miejscowość:   
…………………………………………     …………………………………………… 

    
…………………………………………    ………………………………………….. 
Data                             Podpis                        Data                 Podpis   
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DEKLARACJA ZGODNOSCI 

My 
 „AKPIL” Spółka z o.o. 

Ul. W. Witosa 21 i 11, 39-220 Pilzno 
 

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że maszyna: 

 

Siewnik mechaniczny „SEED”  
 
 

Numer fabryczny ………  Rok produkcji ………. 
 
Przeznaczony do wysiewu ziarna zbóż spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w 
Dyrektywie 2006/42/WE, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz. 1228) 
 Do oceny zgodności wykorzystano również następujące normy zharmonizowane: 

PN-EN ISO 12100:2012 
PN-EN ISO 4254-1:2016-02; 
PN-EN ISO 13857:2010;   
PN-EN ISO 14018+A1:2010; 
PN-ISO 11684:1998 
PN-ISO 3600:1998; 
PN-EN ISO 4413:2011  
 

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny: 
Szymon Świędrych 

 

 

Adres korespondencyjny: 
39-220 PILZNO 
Witosa 21 
POLSKA  
szymon@akpil.pl | +48 14 672 25 51 

 
 
Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody „AKPIL” Spółka z o.o. deklaracja niniejsza traci ważność. Przy 
przekazaniu maszyny innej osobie, należy ją przekazać sprawną wraz z instrukcją obsługi i deklaracją zgodności.  
 
 
Miejsce i data wystawienia: 

Pilzno       10-08-2020 
Podpis: 
(Imię i Nazwisko osoby 
upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 



AKPIL SP. z o.o – Siewnik mechaniczny „SEED”   
INSTRUKCJA ORYGINALNA -  WERSJA –PL 

 

 31  

„AKPIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wincentego Witosa 21, 

39-220 Pilzno 
Tel. +48 14-672-25-51, tel./fax. +48 14-672-25-50 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Siewnik mechaniczny SEED .......... 
 
Typ.................   nr fabryczny  .................rok prod........................ 
 
Data sprzedaży (słownie) ............................................................. 
Gwarancja trwa 24 miesiące od daty sprzedaży. 
Obsługę gwarancyjnej w imieniu producenta dokonuje: 
 
......................................................................................................... 
(wypełnia sprzedawca) 
 
................................... 
(pieczęć i podpis sprzedawcy).................................................... 
 
 
Kupon reklamacyjny nr 2 
Siewnik mechaniczny SEED................... Sprzęt technicznie sprawny 
 
Nr fabryczny ..............................              po naprawie odebrałem: 
 
Nr protokołu reklamacyjnego ................   dnia ............................. 
 
Gwarancję przedłużono .......                  .................................... 
 
Data zakupu ..........................................    (podpis użytkownika ) 
 
 
............................................................................................. 
Kupon reklamacyjny nr 1 
Siewnik mechaniczny SEED................... Sprzęt technicznie sprawny 
 
Nr fabryczny ..............................              po naprawie odebrałem: 
 
Nr protokołu reklamacyjnego ................   dnia ............................. 
 
Gwarancję przedłużono .......                  .................................... 
 
Data zakupu ..........................................    (podpis użytkownika ) 
............................................................................................. 
Przy reklamacji należy okazać kartę gwarancyjną. 

Uwaga dla nabywcy! Kupujący sprzęt powinien dokładnie przejrzeć kartę gwarancyjną 
 i odmówić jej przyjęcia, jeśli jest wypełniona nieczytelnie lub zawiera poprawki. 


